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Ata Reunião Ordinária 29 de março de 2010.......Ata 16 
  
 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Havendo quorum regimental, sob a proteção de 
Deus, declaro abertos os trabalhos da presente Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Carazinho, do dia 29 de março de 2010. Convido o Senhor Vereador 
Felipe Sálvia para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e que todos se 
posicionem em pé; (leitura da Bíblia); Convido o senhor secretário para fazer a 
leitura do expediente da presente reunião; Secretário Vereador Elbio Esteve: 
Expediente 29 de março de 2010: Of. 428/10 da câmara dos deputados em resposta 
a OD 290/10; of. do gabinete do presidente da republica em resposta a OD 
196/2010; of. 1.036/2010 da brigada militar em resposta a OD 441/2010; convite da 
prefeitura de Almirante Tamandaré do Sul, para participar do 6º gaitaço  a realizar-
se no dia 18 de abril; of. 31/2010 da Câmara Municipal de Almirante Tamandaré do 
Sul, convidando para participar da sessão solene de aniversário do município a 
realizar-se no dia 16 de abril; of. 1749/2010 do gabinete do deputado Pompeu de 
Matos, informando que o ministério da saúde, através do plano nacional de 
implantação de unidades básicas de saúde para equipes de saúde da família, 
disponibilizou para o município de Carazinho o valor de Duzentos mil reais visando 
à construção de uma unidade básica de saúde; convite do CMD departamento de 
esportes para participar da etapa livre da terceira conferência nacional do esporte a 
realizar-se no dia 05 de abril; projeto de lei numero 014/2010 de autoria do Vereador 
Gilnei Jarré, o qual denomina Praça Municipal Rodolfo Pedro Jarré, a praça do 
bairro Sommer; projeto de lei numero 036/2010 de autoria do executivo municipal, o 
qual altera a destinação de concessão de auxilio financeiro constante na lei 
municipal 7.098/2010; projeto de lei nº 037/2010, de autoria do executivo municipal, 
o qual altera a escolaridade e a forma de contratação do cargo de visitador e a 
vigência do programa primeira infância melhor; projeto de lei nº 038/2010 de autoria 
do executivo municipal, o qual autoriza abertura de crédito suplementar no 
orçamento de 2010; projeto de lei numero 039/2010 de autoria do executivo 
municipal, o qual altera escolaridade dos cargos agentes comunitários de saúde, e 
agente de combate as endemias; projeto de lei numero 040/2010 de autoria do 
executivo municipal, o qual revoga a lei municipal numero 5.242 de 10 de dezembro 
de 1998 e suas alterações; projeto de lei complementar numero 02/2010 de autoria 
do executivo municipal, o qual altera a redação do artigo 111 lei complementar 
número 003/85 código de posturas; projeto de lei numero 041/2010 de autoria do 
executivo municipal, o qual autoriza o poder executivo a firmar termo de parceria 
com CTG Vento Minuano, para realização da festança na querência de 2010; of. 
070/2010 do executivo municipal, solicitando a retirada de tramitação do projeto de 
lei nº 040/2010; Presidente Vereador Gilnei Jarré; passamos agora para a leitura 
das indicações, requerimentos e moções pelo senhor secretário; Secretário 
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Vereador Elbio Esteve; indicações: 0540/355/10, oficio ao senhor prefeito 
municipal solicitando ao mesmo que inclua no cronograma de trabalhos o 
patrolamento e cascalhamento da Rua Armando Farina, bairro Alvorada, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 0541/336/10, ofício ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando que o mesmo em contato com o setor responsável, providencie a 
restauração na pavimentação asfáltica na RUA AFONSO PENA, no Bairro 
BROECKER, entre as Ruas PARECIS e OTÁVIO ROCHA, eis que o mesmo foi 
aberto e necessita ser consertado evitando desta forma desconforto e transtorno 
aos motoristas, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0542/337/10, ofício ao Senhor 
Prefeito Municipal solicitando que em contato com o setor responsável sejam 
recolhidos os entulhos verdes depositados na RUA PARECIS, nº 274, no Bairro 
BROECKER, eis que os mesmos encontram-se no passeio público, necessitando 
serem recolhidos, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0543/338/10, Solicita ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente para que realize 
patrolamento,cascalhamento e compactação na Rua Santos Dumont, Vila Nova, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0544/339/10, Solicita ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente para que realize patrolamento, cascalhamento e 
compactação na rua Iandui, Bairro Operário, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 
0545/340/10, Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
para que realize melhorias no calçamento da rua Tamoios, Bairro Conceição, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0546/341/10, Solicita ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente para que realize melhorias no calçamento da rua 
Candinha, Bairro Centro, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0547/342/10, Solicita ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente para que realize 
patrolamento,cascalhamento e compactação na Rua Felix Guerra, Bairro Borghetti, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0548/343/10, Solicitando ao Executivo Municipal e 
ao Conselho Municipal de Trânsito, que determine ao setor competente com 
urgência, a colocação de uma barra de ferro em ambos os lados da Avenida Flores 
da Cunha no estacionamento destinado para motos, frente à Academia do SESC. 
Tendo em vista, a colocação desta barra para a colocação de cadeados, visando 
uma maior segurança e evitando novos furtos de motos nesta região, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 0549/344/10, Solicita ao Executivo Municipal, que 
determine ao setor competente trabalhos de melhoria em todo o trecho do 
calçamento da Rua 21 de Abril localizado no Bairro Santo Antônio. Pois, a mesma 
esta em péssimas condições de trafegabilidade, possuindo diversos buracos ao 
longo da sua extensão. Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 0550/345/10, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente, trabalho de recolhimento de entulhos (galhos verdes e secos), na 
Praça da AMOVIS, localizados na Rua Otto Albino Guerardt, no Bairro Sommer. 
Solicitação dos moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0551/346/10, Solicita 
ao Executivo Municipal que determine ao setor competente  trabalhos de limpeza e 
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capina ao longo da extensão da Rua Pedro Vargas, localizada no Bairro Centro. 
Pois, a mesma está completamente tomada de matos e inços. Solicitação dos 
moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0552/347/10, ofício ao Senhor 
Prefeito Municipal solicitando que setor encarregado para tal, providencie a retirada 
dos entulhos verdes (secos) depositados na RUA GUILHERME ADOLFO ARNOLD, 
no Bairro BRAGANHOLO, ao lado da residência nº 321, necessitando serem 
recolhidos do passeio público, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0553/348/10, 
ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando sejam recolhidos os entulhos verdes 
depositados na RUA FERNANDO BORGHETTI, em frente à residência nº 77, no 
bairro OURO PRETO, pois os mesmos encontram-se no passeio público e parte no 
calçamento atrapalhando a passagem de pedestres e veículos, Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 0554/349/10, Solicita ao Executivo que determine ao setor 
competente o serviço de reparos no calçamento (Operação Tapa Buracos) na Rua 
General Cassal Martins de Brum, próximo ao nº 295, pois a devida rua encontra-se 
intransitável com vários buracos dificultando o trânsito de veículos e colocando em 
riscos a vida de pedestres, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0555/350/10, Solicita 
ao Executivo que determine ao setor competente para realize reparos e limpeza da 
Boca de Lobo na Rua Espírito Santo esquina com a Rua São Paulo no bairro 
Oriental, pela grande concentração de águas no dias de chuvas, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 0556/351/10, Solicita ao Executivo que determine ao setor 
competente os trabalhos de Patrolamento, cascalhamento e limpeza de bueiros da 
Rua Olavo Bilac, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0557/352/10, Solicita ao 
Executivo que determine ao setor competente o serviço de capina, pintura e limpeza 
de bueiros da Travessa Vitória, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0558/353/10, 
Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente para 
colocação de lixeiras nas proximidades da EMEF RUFINO LEAL, na Travessa Ijui 
no Bairro Sommer, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0559/354/10, REINTERNADO 
INDICAÇÃO 08/03/2010– Solicitação ao Executivo municipal que determine ao setor 
competente que realize operação tapa buracos na Rua General Cassal Martins, os 
moradores pedem urgência, pois a referida rua está em péssimas condições de 
trafegabilidade. A via é acesso a empresa TW TRANSPORTES e possui grande 
trafego de veículos solicito  que seja realizado um estudo para que seja realizado 
recapeamento asfáltica em toda intenção da rua, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
0560/355/10, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação 
Tapa Buracos na Rua Leonel Rocha, em frente à residência de nº 154; Vereador 
Estevão De Loreno – PP; 0561/356/10, Para que determine a Secretaria de Obras 
que seja feito a pintura dos pontos de referências quebra molas situados na Rua 
Leonel Rocha, próximos a Escola Santa Isabel e a Padaria Pão da Hora, Vereador 
Estevão De Loreno – PP; 0562/357/10, Para que determine a Secretaria de Obras 
que sejam realizados serviços de roçagem no acostamento da Rua Leonel Rocha, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 0563/358/10, Para que determine a Secretaria 
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de Obras que seja tapada uma valeta na Rua Leonel Frezza, em frente à Escola 
João Goulart, Vereador Estevão De Loreno – PP; 0564/359/10, Para que determine 
a Secretaria de Obras que seja tapada uma valeta na Rua Alfredo Scherer, em 
frente à empresa Ultragaz, Vereador Estevão De Loreno – PP; 0565/360/10, Para 
que determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos na Rua 
José W. Sobrinho, Vereador Estevão De Loreno – PP; 0566/361/10, Os Vereadores 
abaixo subscritos requerem, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e 
com aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, 
solicitando que seja providenciado um laudo técnico, para que se visualize a 
possibilidade de conceder-se periculosidade as Conselheiras Tutelares. Outrossim, 
solicitamos ainda  a elaboração de um estudo técnico, no intuito de amamentar o 
salário das Conselheiras Tutelares, equiparando-as a Municípios do porte de 
Carazinho. Por fim, solicitamos uma melhor estruturação da sede do Conselho 
Tutelar do Município de Carazinho, adquirindo-se mais telefones celulares bem 
como a cedência de um veiculo em condições de uso, Vereador Eugênio Grandó – 
PTB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador Elbio 
Esteve – PSDB, Vereador Felipe Sálvia – PDT, Vereador Rudinei Brombilla – PP, 
Vereador Estevão De Loreno – PP, Vereadora Sandra Citolin – PMDB, Vereador 
Leandro Adams- PT e Vereador Paulino de Moura – PTB; 0567/362/10, Solicitando 
ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que efetue serviço de 
melhoria instalando Lixeiras Coletivas, na Avenida Pátria, em toda sua extensão, 
proporcionando aos moradores e comerciantes a manutenção e limpeza desta 
avenida, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 0568/363/10 Solicita ao setor 
competente que seja efetuado serviços de manutenção nas quadras de areia 
localizada junto às praças das Ruas Antônio Pasin, no bairro Dileta e Rua 
Setembrino Ramos no Bairro Sommer, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
0569/364/10, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente, que efetue serviço de melhoria, revisando e instalando Lixeiras 
Coletivas, na Avenida Flores da Cunha, em toda sua extensão, proporcionando aos 
moradores e comerciantes a manutenção e limpeza desta avenida, Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; 0570/365/10, Solicita ao setor competente que seja 
efetuado serviços de capina e roçada na praça localizada na Rua Antônio Pasin, no 
bairro Dileta, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 0571/366/10, reiterando a 
solicitação do dia11 de janeiro ao executivo municipal que determine ao setor 
competente para que sejam efetuadas benfeitorias na ponte de madeira no final da 
Rua Assis Chateaubriand, que liga os bairros Vila Rica e Medianeira. Tal solicitação 
se faz necessária devido à impossibilidade dos veículos trafegarem, bem como a 
falta de segurança dos moradores ao atravessarem a referida ponte. Cabe salientar 
que o ex-secretario de obras assumiu compromisso com os moradores num prazo 
de 45 dias, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0572/367/10, solicitando ao executivo 
municipal que determine ao setor competente para que seja dedetizada com 
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urgência a usina de reciclagem, bem como o refeitório da referida usina. 
Salientamos ainda, a necessidade de veneno para ratos. Tal solicitação se faz 
necessária devido à proliferação de insetos, vindo a ser um ambiente inapropriado 
para convivência, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0573/368/10, solicitando ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente para que seja 
providenciado com urgência o conserto da esteira da Usina de reciclagem. Tal 
solicitação se faz necessária, devido ser o único meio dos catadores poderem 
selecionar o lixo. Salientamos ainda que, com a parada definitiva da esteira 
inviabilizará o processo seletivo, vindo causar prejuízo financeiro aos catadores, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Eugênio Grandó - PTB; 0574/369/10, 
solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente para que 
seja feito com urgência um desbaste na arborização da praça do Bairro Ouro Preto. 
Solicitamos ainda, uma revisão e a melhoria na iluminação publica da referida 
praça, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0575/370/10, solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente para que seja refeita a pintura das 
faixas de segurança na Av. Flores da Cunha, junto ao supermercado Coqueiros, 
Bairro Glória. Tal reivindicação se faz necessária devido ao intenso fluxo de veículos 
e pedestres, principalmente alunos que por ali circulam, proporcionando assim 
maior segurança, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0576/371/10, solicitando ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente para que seja efetuada a 
pintura de faixas de segurança na Avenida Flores da Cunha, junto ao supermercado 
Boa Vista. Tal reivindicação se faz necessária devido ao intenso fluxo de veículos e 
pedestres, principalmente clientes do mercado que por ali circulam, proporcionando 
assim maior segurança, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0577/372/10, solicitando ao 
Executivo Municipal para que estude a viabilidade de inclusão no cronograma de 
obras o capeamento asfáltico da Rua João Clemente Elsing, bem como a 
pavimentação asfáltica das demais ruas não pavimentadas do bairro Ouro Preto 
visto que são reivindicações da Associação de moradores do Bairro, Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB; 0578/373/10, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao 
setor competente para que seja feito serviço de patrolamento, cascalhamento e 
compactação na Rua Humberto Lampert, no bairro Vila Rica. Tal solicitação se faz 
necessária devido ao estado intransitável da rua, salienta que a recuperação da via 
cabe a empresa que esta executando as obras de canalização, Vereador Gilnei 
Jarré - PSDB; 0579/374/10, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao 
setor competente para que providencie a construção de um abrigo na parada de 
ônibus localizada em frente às ESF do bairro Nova Ouro Preto, bem como um toldo 
na entrada do referido ESF. Justificamos devido ao período de chuvas que se 
aproxima se faz necessária a reivindicação da Associação de moradores do bairro, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0580/375/10, solicitando ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente para que seja feita com urgência uma limpeza geral 
(lavagem) nas lixeiras no município. Tal melhoria se faz necessária devido à 
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proliferação de insetos e o mau cheiro exalado nos locais, Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB; 0581/376/10, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente para que seja feita com urgência uma limpeza geral, colocação de areia 
na pracinha, conserto dos brinquedos, bem como uma melhoria na iluminação 
publica da praça situada na Rua Farrapos. Tais melhorias se fazem necessárias 
devido ao grande numero de crianças que residem no local, necessitando um lugar 
adequado para seus momentos de lazer, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
0582/377/10, reiterando a solicitação do dia 11 de maio de 2009 ao executivo 
municipal para que determine ao setor competente a construção de um abrigo na 
parada de ônibus localizada na Av. Pátria  esquina com a Rua Barão de Antonina, 
em frente ao terreno baldio. Reivindicação dos universitários, usuários do coletivo 
urbano que solicitam tal providencia, tendo em vista a dificuldade que encontram em 
permanecer na referida parada em dias chuvosos, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
0583/378/10, para que determine a secretaria de obras que seja feito o 
patrolamento e o cascalhamento da Rua Humberto Lampert, Vereador Estevão De 
Loreno – PP; 0584/379/10, para que determine a secretária de obras que seja feito 
o patrolamento e o cascalhamento da Rua João Olaneck, Vereador Estevão De 
Loreno – PP; requerimentos: 0585/082/10, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que após lido em plenário e deferido pela Presidência, seja 
consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do 
PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento do Sra. MARIA 
SOUVENIR CAVALHEIRO DE QUADROS, transcorrido no último dia 25 de março.  
Neste momento de tristeza para os familiares e os amigos enlutados, pedimos a 
Deus que nos dê a força de que necessitamos para superar a dor da ausência e 
solidificar nossa esperança de um dia reencontrarmos aqueles a quem tanto 
amamos e que agora ocupam um lugar muito especial em nossas lembranças. A 
todos os familiares do inesquecível Sra. MARIA SOUVENIR CAVALHEIRO DE 
QUADROS, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 0586/083/10, A Vereadora abaixo assinado requer na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de 
mesmo teor do Poder Legislativo de Carazinho, a Câmara dos Deputados na 
pessoa do Exmo. Senhor Presidente Michel Temer, ao Senado Federal na pessoa 
do Exmo. Senhor Presidente José Sarney e ao Presidente da República na pessoa 
do Exmo. Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, ao 38° Batalhão da Polícia Militar (BPM) - 
Carazinho  na pessoa do Senhor Tenente Coronel Antônio Carlos da Cruz, ao 
Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá – PTB/SP autor da Proposta de Emenda 
Constitucional – PEC de nº. 300/2008 e ao Senador Renan Calheiros – PMDB/AL, 
autor da Proposta de Emenda Constitucional – PEC de nº. 446/2009, a qual institui o 
piso salarial para os servidores estaduais. A PEC de nº. 300/2008, estabelece que a 
remuneração dos Policiais Militares dos Estados não poderá ser inferior à da Polícia 
Militar do Distrito Federal, aplicando-se também aos integrantes do Corpo de 
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Bombeiros Militar e inativos, alterando o artigo 144 da Constituição Federal de 1988, 
manifestamos nosso total apoio à aprovação imediata destas PEC’s. Tendo em 
vista, que a Segurança Pública diz respeito à Vida, o maior patrimônio que possui 
um cidadão, seja ele policial ou não. A Segurança Pública merece ser tratada com a 
devida importância que ela representa para a sociedade como um todo, pois, deste 
mecanismo depende a ordem social e progresso da nação, contamos que os 
legisladores atentem para esse seguimento. A aprovação dessas PEC’s será um 
marco para a evolução de uma sociedade que merece ser protegida  por uma 
polícia digna e respeitada, com agentes de segurança pública em remunerados em 
todo o território nacional e acima de tudo satisfeitos em realizar seu ofício. Como é 
sobejamente sabidos os integrantes das Polícias Militares das UF’s, não tem direito 
a FGTS, aviso prévio, pagamento de horas-extras, adicional noturno, filiação 
sindical e direito de greve; direito não assimilados esses que afetam-lhes o bem-
estar social e a própria dignidade tornando, cambaleante, restrita e deprimida sua 
cidadania, esta tão propalada nos dias atuais, ou seja, a cidadania é conquistada e 
não doada. Além da injusta política salarial proporcionada a maioria dos policiais 
militares, o miliciano chefe de família é freqüentemente ameaçado e condenado à 
morte pelo crime organizado. Seu instrumento de trabalho é uma arma carregada e 
seu corpo um alvo visível e inconfundível pela farda, encontrável a qualquer dia e 
hora. Pela especificidade da profissão, polícia ostensiva e a preservação da ordem 
pública, só o policial militar pode e deve fazer o que faz. Crime é crime em qualquer 
localidade do país e combatê-lo é uma atividade do Governo, altamente custosa e 
inevitável, sob pena de periclitar a ordem pública, fazendo-se necessário, 
regularmente, que se faça justiça aos abnegados militares estaduais, conferindo-
lhes melhores remunerações dignas. Certos da relevância da matéria aqui tratada 
para o aprimoramento dos órgãos de segurança em nosso País, contamos com o 
apoio de nossos nobres pares para a aprovação das presentes Propostas de 
Emendas à Constituição. Segue em anexo informações através do site de apoio a 
PEC 300, no endereço eletrônico www.pec300.com, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 0587/084/10, A Vereadora abaixo assinado requer na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho, ao Ministério da Educação, na pessoa do Exmo. Senhor 
Ministro Fernando Haddad, solicitando juntamente a Vossa Excelência, informações 
e esclarecimentos em relação à Lei nº. 11.738, sancionada em 16 de julho de 2008, 
que institui o “Piso salarial Profissional Nacional para os Professores profissionais 
do magistério público da educação básica”. Conforme relatos do Deputado Estadual 
Fabiano Pereira – PT/RS, Coordenador da Frente Parlamentar Gaúcha em Defesa 
do Piso Nacional do Magistério, ao tomar conhecimento de um estudo da 
Conferência Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), apontando que o 
Rio Grande do Sul paga o pior salário do Brasil aos professores da rede estadual. 
Segundo reportagem do Jornal da Folha de São Paulo, que detalhou a pesquisa, o 



 

A.L. Página 8 14/4/2010  

piso gaúcho é de R$ 862,80, quase 16% abaixo do estabelecido pelo piso nacional, 
que é de R$ 1.024,67. E o nobre deputado não tem receio em afirmar que o 
descumprimento da Lei do Piso Nacional pelo Governo do Estado é o que leva os 
nossos professores a receberem o salário mais baixo da categoria. A Lei Federal, 
sancionada pelo Presidente Lula em 2008, começou a vigorar no início do ano 
passado, com o piso de R$ 950,00. Agora, no início de 2010, o mínimo foi 
reajustado e estabelecido em R$ 1.024,67. Infelizmente, ao invés de o Rio Grande 
do Sul se ajustar à legislação, o Estado optou por contestar a Lei, liderando 
vergonhosa cruzada no STF contra esse avanço histórico do ensino brasileiro e dos 
professores. Cabe a nós em conjunto com os professores e sociedade, 
continuarmos as mobilizações visando à correção desse grave equívoco que 
desprestigia os professores, indispensáveis e fundamentais na formação e na 
educação das nossas crianças e jovens, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
0588/085/10, A Vereadora abaixo assinado requer na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor do Poder 
Legislativo de Carazinho, a Câmara dos Deputados na pessoa do Exmo. Senhor 
Presidente Michel Temer, ao Senado Federal na pessoa do Exmo. Senhor 
Presidente José Sarney, ao Presidente da República na pessoa do Exmo. Sr. Luiz 
Inácio Lula da Silva, ao Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul – 
CEPERGS, a Associação dos Aposentados de Carazinho ao Movimento dos 
Aposentados, Futuros Aposentados, Pensionistas e Idosos de Carazinho – MAPI, 
na pessoa do Senhor Presidente Ademar Albrecht e ao Senador César Borges – 
PR-BA, autor do Projeto de Lei nº. 187/2004, o qual altera o inciso VI do artigo 4º da 
Lei nº. 9.250 de 1995, a fim de alterar o limite de idade para fins de isenção do 
imposto de renda. Projeto que prevê a isenção da cobrança do Imposto de Renda 
para aposentados com mais de 60 anos, manifestamos nosso total apoio à 
aprovação imediata deste projeto. A legislação do imposto de renda, 
tradicionalmente, contempla a isenção de um certo nível de rendimentos 
proveniente de aposentadoria e pensão, para o beneficiário que tenha ultrapassado 
os sessenta e cinco anos de idade. Enquanto não havia, em nível legislativo, a 
cogitação integral do problema do idoso na sociedade brasileira, o legislador 
necessitou eleger um parâmetro de idade para o fim de cumprir esse item no 
contexto da política tributária. Esse parâmetro, como se sabe, está estabelecido em 
sessenta e cinco anos. Todavia, o Estatuto do Idoso, como resultante da vontade 
nacional e tendo em vista todas as variantes do problema, elegeu como parâmetro a 
idade de 60 anos. A partir dessa idade, o cidadão passa a ser, nos termos do 
Estatuto, objeto de toda a política oficial para o particular. Por uma exigência formal 
inscrita no § 6º do artigo 150 da Constituição Federal, não foi possível tratar, no 
Estatuto, da isenção fiscal, visto que se exige, para o caso, lei específica e 
exclusiva. O objetivo da proposta é ajustar a legislação fiscal ao Estatuto do Idoso, 
de modo  que com o apoio dos nobres parlamentares poderemos aprovar o referido 
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Projeto de Lei, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0589/086/10, A Vereadora abaixo 
assinado requer na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor do Poder Legislativo de Carazinho, a 
Câmara dos Deputados na pessoa do Exmo. Senhor Presidente Michel Temer, ao 
Senado Federal na pessoa do Exmo. Senhor Presidente José Sarney, ao Senador 
Paulo Paim – PT/RS, relator do Projeto de Lei 007/2010, que tramita na Comissão 
de Assuntos Sociais, o qual cria o Fundo Social – FS e dispõe sobre sua estrutura e 
fontes de recursos, manifestamos nosso total apoio à aprovação imediata deste 
Projeto de Lei, reconhecendo que a distribuição dos 5% dos recursos sociais dos 
royalties do Pré-sal, dará todas as condições financeiras de recompor o valor dos 
benefícios previdenciários e também será usado para investimentos em combate à 
pobreza, preservação do ambiente, ciência e tecnologia, saúde e educação. 
Acreditamos que a sociedade brasileira é solidária e que se encontra mais 
esclarecida a respeito do tema, de modo que com o apoio dos nobres 
parlamentares poderemos aprovar o referido Projeto de Lei. Tendo em vista,  ser de 
extrema importância, essa pressão democrática para que seja dado um tratamento 
mais igualitário aos aposentados e pensionistas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
0590/087/10, AUTORIZAR viagem à Niterói, Estado do Rio de Janeiro, entre os dias 
30 de março a 02 de abril do corrente ano, tendo por objetivo conhecer a forma de 
prestação de serviços da Empresa Saneamento Ambiental Águas do Brasil, com o 
Senhor CARLOS EDUARDO CASTRO, Empresa esta que tem a concessão de 
água potável nesta cidade, haja vista que com o vencimento do contrato firmado 
entre o Município e a Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN findou 
ha a possibilidade desta concessão ser assumida por outra empresa que atue no 
ramo de saneamento básico, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0591/088/10, Os 
Vereadores abaixo subscrito requer, na forma regimental, seja enviado ofício a 
Centrais Elétricas de Carazinho S/A - ELETROCAR com o seguinte PEDIDO DE 
INFORMAÇÕES: Em referencia ao Programa de Eficiência Energética, conforme 
legislação aplicável à matéria determina que as concessionárias e permissionárias 
de serviços públicos de distribuição de energia elétrica devem aplicar parte de sua 
receita operacional líquida anual em programas de eficiência energética no uso final, 
isto é, projetos executados em instalações de clientes e/ou que proporcionem 
benefícios para o cliente, conforme Resolução Aneel nº 300/2009. Tratando-se 
desta matéria informar o que segue: Qual o montante aplicado no Programa de 
Eficiência Energética em 2009/2010.  Enviar cópia ou planilha-modelo de 
informações contábeis do Programa. Quais projetos foram implantados e realizados 
no período de 2009/2010.  Enviar cópia dos projetos. Quais os critérios utilizados no 
julgamento dos projetos e aplicação. Os projetos foram destinados á consumidores 
de baixa renda? Em caso afirmativo, informar: Endereço do consumidor; Média de 
consumo de energia do consumidor; Qual Projeto este consumidor foi beneficiado. 
Endereço de todos os consumidores que foram contemplados em 2009/2010, no 
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Programa de Eficiência Energética, em especifico na instalação de trocadores de 
calor em substituição ao chuveiro elétrico (aquecedores solar), e média anual de 
consumo de cada beneficiado. JUSTIFICATIVA: Averiguar o custo do projeto e 
métodos utilizados, exercendo desta feita o dever constitucional de fiscalizador, 
Vereador Eugênio Grandó – PTB e Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0592/089/10, O 
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o 
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho aos Líderes de Bancadas no Congresso Nacional, 
manifestando nosso apoio a emenda do deputado gaúcho Ibsen Pinheiro, que 
garante aumento de recursos para todos os municípios brasileiros. Com a emenda 
aprovada, todos os municípios da federação passaram a receber recursos 
provenientes desta área, uma vez que o petróleo é nosso, de todo o Brasil, 
entendemos que então, nada mais correto e certo do que todos terem uma parte 
destes recursos, pois se temos a obrigação de recolher impostos, que na maioria 
são investidos em outros municípios e estados, principalmente os da região 
nordeste, nada mais justo que os royalties do petróleo sejam também distribuídos 
de forma a beneficiar todos com os recursos que poderão dar novos rumos a muitos 
municípios do Brasil. Este projeto é uma vitória para mais de cinco mil comunidades, 
pois até então são beneficiados apenas 197 municípios.  Se aprovado o projeto, 
Carazinho por exemplo que recebeu de recursos do FPM em 2009 valor 
correspondente a R$ 201 mil, receberá em 2011 valor aproximado em R$ 
1.868.819,00, sem incluir os valores do pré-sal. Se o petróleo é um bem do Brasil, 
justo é, que todos possam usufruir de seus frutos, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
0593/090/10, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois 
de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho aos Líderes de Bancadas no Congresso Nacional, 
manifestando nosso apoio às alterações no Código Florestal Brasileiro atendendo 
as reivindicações de estados produtores, como é o caso do Rio Grande do Sul. O 
Brasil depende muito da produção agrícola e um choque negativo na produção 
desses bens terá certamente um forte impacto na economia e na sociedade 
brasileira como um todo.  Antes de qualquer coisa é preciso que se esclareça 
também a sociedade com relação aos impactos negativos da reserva legal em 
temas de crucial importância como as economias regionais de estados e municípios, 
concentração fundiária, êxodo rural, redução da produção agrícola, entre outros, 
pois não basta só querer a aprovação de leis ambientais que sejam capazes de 
proteger o meio ambiente sem lembrar de proteger também o setor produtivo rural 
brasileiro. O apoio a estas reivindicações, não significa que estamos pleiteando a 
flexibilização de leis ambientais, nem salvo conduto para destruir o meio ambiente, 
mas sim desonerar o setor rural do papel de preservador de floresta, quando tantos 
outros setores deveriam ter também este ônus. A preservação ambiental a um bem 
público, assim como educação e saúde, deve ser função do Estado com a qual os 
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produtores contribuiriam de boa vontade, como qualquer cidadão brasileiro, gerando 
renda e pagando os impostos habituais. Mas não podemos de forma alguma fazer 
com que este setor carregue nas costas o ônus da preservação ambiental como nos 
exige a atual legislação, que infelizmente implica em menos produção. Senhores, 
esperamos sensibilidade de Vossas Senhorias no sentido de agilizar a votação 
destas alterações, para que os agricultores possam produzir com tranqüilidade, pois 
querendo ou não dependemos da produção agrícola para sobreviver, seja na 
questão econômica, seja na questão alimentar. Não podemos de forma alguma 
permitir que a Legislação Ambiental acabe por extinguir o pequeno produtor, que 
além da reserva legal, tem também que preservar as metragens da área de 
preservação permanente, em muitos casos, perdendo praticamente toda sua área 
agricultável, tendo que, desta forma migrar para as cidades, onde dificilmente 
encontrará formas imediatas de sustento num mercado de trabalho que hoje exige 
qualificação e experiência. Como disse o Ministro da Agricultura, Reinold 
Stephanes, “A legislação tem que mudar não para atender um setor econômico, 
tem que mudar porque se não o Brasil pára de produzir, se inviabiliza 
economicamente e, muito pior, socialmente”, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
0594/091/10, o vereador abaixo assinado requer junto ao departamento dos 
transportes do estado – DTERS, na pessoa do diretor Willis Taranger, a viabilização 
da doação de um veiculo (preferencialmente tipo Kombi), para o município de 
Carazinho, especificamente a associação carazinhense de proteção aos animais – 
ACAPA. justificamos o requerimento devido aos inúmeros problemas enfrentados 
pela associação, como falta de profissionais especializados e a busca dos animais 
soltos pelo município. Frisa-se, não ser justo que o grupo de voluntariados utilize os 
veículos particulares para esse fim. salientamos que a ACAPA possui sede própria e 
atende em torno de 300 animais vitimas de maus tratos e abandono. Posto isto, 
afirmamos ser incontestável a necessidade da doação, pois a falta de estrutura 
cogitou-se inclusive no encerramento das atividades, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
0595/092/10, o vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois 
de lido em plenário, seja enviado oficio ao executivo municipal com o seguinte 
pedido de informações: relação dos fiscais contratados para fiscalizar o concurso 
publico; relação atual dos cargos de confiança (CCs); forma de contratação dos 
fiscais; (enviar cópias); qual o valor pago? Justificativa: averiguar denuncias de 
possíveis irregularidades na contratação, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
0596/093/10, o vereador abaixo assinado requer na forma regimental, para que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio ao Sr. Everton 
Giongo Borges, gerente da EBTC – Empresa Brasileira de Correios e telégrafos de 
Carazinho, solicitando para que os carteiros do município efetuem a passagem nas 
ruas do Bairro Sandri, especialmente na Rua Daniel Espindola. Salientamos ser 
uma reivindicação do bairro, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0597/094/10, O 
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o 
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Plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE 
INFORMAÇÕES: A viatura utilizada para transporte da população carente do 
Distrito de Pinheiro Marcado para outras localidades já foi consertado? Caso não 
tenha ocorrido o conserto, se foi colocado à disposição dos moradores do Distrito de 
Pinheiro Marcado outro veículo? JUSTIFICATIVA: Realizei no ano de 2009 diversos 
trabalhos buscando informações sobre este veículo, o qual fui informado que este 
seria disponibilizado a população num prazo de algumas semanas. Fato é que já se 
passaram mais de quatro meses e o distrito de Pinheiro Marcado não conta com o 
referido transporte, está na mesma situação que se encontrava tempo atrás 
pessoas humildes disponibilizando do pouco recurso que possuem para realizar o 
pagamento do translado em necessidades de saúde. Ao mesmo tempo o município 
adquire 12 veículos 0 km e coloca a disposição das secretarias. Será que destes 12 
veículos não irá sobrar nenhum para esquecida distrito de Pinheiro Marcado? Como 
sugestão ao Executivo municipal já que o veículo aparentemente continua em 
manutenção, dos 12 veículos que foram adquiridos  pela informação que tenho não 
será destinado nenhum para o distrito, peço ao Executivo municipal que estude a 
possibilidade em realizar um aditivo a licitação realizada e  utilizar parte dos 37 mil 
reais que foram economizados na compra destes veículos graças ao excelente 
trabalho realizado pelo senhor Promotor de  Justiça, Cristiano Ledur.  Com esta 
ação do Executivo seria dado o desfecho que toda população espera e que venho 
cobrando desde o ano passado, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 0598/095/10, O 
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, seja enviado ofício ao 
Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Referente aos 
serviços de transportes de pacientes realizado pela empresa APROMEGEM no 
período de 01/2009 até 02/2010 ao CMPP quando a gestão do transportes pertencia 
a ele e a prefeitura a partir de quando assumiu este serviço.  Enviar cópia de 
TODOS os documentos solicitados. Processo administrativo que realizou a seleção 
a qual respaldou a contratação desta empresa.  Enviar os contratos firmados com 
prefeitura e ou o CMPP. Enviar empenhos, ordens de pagamento e liquidações 
referentes aos serviços prestados.  CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento 
de Veículo), dos veículos utilizados para prestação do serviço ao município. Relação 
de equipamentos disponíveis nas Ambulâncias para atendimento dos chamados. 
Enviar documentação dos funcionários responsáveis pelo transporte, Carteira de 
Motorista no caso do motorista quanto ao enfermeiro ou técnico de enfermagem 
certificado de conclusão do curso, de ambos os funcionários enviar certificados de 
cursos que o qualifiquem para o serviço de emergência que realizam. Documentos 
que comprovem a origem do serviço. Caso remoção para internação hospitalar ao 
HCC ou remoção a outras cidades, enviar cópia do laudo de internação do paciente. 
Caso acidente de trânsito enviar as ocorrências policiais que motivaram tal 
transporte. Se eventualmente realizou outro transporte enviar devida documentação 
comprobatória. JUSTIFICATIVA: Devido a constantes reclamações recebidas em 
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meu gabinete, sobre a má qualidade no serviço prestado, demora aos atendimentos 
de chamados e as péssimas condições dos veículos utilizados no transporte de 
pacientes. Solicito tais informações, Vereador Erlei Vieira – PSDB e Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; 0599/096/10, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE 
INFORMAÇÕES: Informar quantos cargos de confiança existem na FUNDETEC, em 
nível de direção. Qual a carga horária de cada diretor da Fundetec. Qual o valor que 
cada diretor recebe mensalmente? Informar qual a carga horária que os Diretores 
da Fundetec  exerciam na Administração passada. Qual o valor que cada Diretor 
recebia na gestão passada? Informar se os atuais diretores recebem algum valor 
referente a horas extraordinárias? Se positivo, comprovar tais gastos. 
JUSTIFICATIVA: Averiguar supostas ilegalidades cometidas pelo Presidente da 
FUNDETEC, Vereador Rudinei Brombilla – PP; moções: 0600/065/10, ofício em 
nome do Poder Legislativo de Carazinho a jovem atleta CRISTIANE GASPARIN, 
PARABENIZANDO-A pela conquista na 4ª colocação na 1ª RÚSTICA MUNICIPAL 
DE CORONEL BARROS, evento transcorrido no último dia 20 de março. 
PARABÉNS CRISTIANE pela sua classificação nesta competição, Vereador Paulino 
de Moura – PTB; 0601/066/10, ofício em nome do Poder Legislativo de Carazinho 
CUMPRIMENTANDO o Senhor ALCIDES FRITZEN, reeleito PRESIDENTE do 
CLUBE COMERCIAL DE CARAZINHO, nó ultimo dia 22 de março do corrente, para 
o biênio 2010/2012. PARABÉNS a toda nova diretoria que ora assume o comando 
deste clube social de nossa cidade, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
0602/067/10, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho, a Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais - 
SEDAI, na pessoa do Senhor Secretário Márcio Biolchi, parabenizando pela sua 
forte atuação e trabalho constante realizado frente à pasta da SEDAI desde julho de 
2008 a março de 2010. Defensor de programas que creditam ao desenvolvimento 
humano o principal fator de transformação. Sempre contribuindo para a formação de 
uma mentalidade econômica mais solidária, fundada em laços de confiança e, 
ainda, tecendo uma sociedade onde valores como a ética empresarial, a 
democracia e a valorização do pequeno empreendimento induzirão à contínua 
acumulação de capital e à formação de um Rio Grande que sonhamos. 
Diferentemente dos outros deputados que limitam sua atuação à região de origem, 
Márcio Biolchi vem mantendo forte representação nos 24 Coredes (nove regiões) do 
Rio Grande do Sul. A participação dos jovens na política deve ser estimulada desde 
os bancos escolares para que o País conte com homens públicos preparados para 
as próximas gerações. A trajetória do Deputado Márcio Biolchi é o exemplo da 
capacidade da juventude brasileira. Nossos parabéns. Um abraço, com 
reconhecimento, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0603/068/10, Os Vereadores 
abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício do 
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Poder Legislativo de Carazinho, a Diretoria da Corsan, extensivo aos demais 
funcionários, cumprimentando-lhes pelo excelente trabalho realizado e 
reconhecendo o empenho que toda equipe emprega em atender com agilidade os 
pedidos desta casa. São inúmeros ofícios enviados desta casa a CORSAN 
mensalmente, todos atendidos. O diferencial que esta empresa vem mostrando é a 
qualidade e a agilidade a qual realiza estes trabalhos. Recebam o reconhecimento 
deste Poder, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 0604/069/10, O Vereador abaixo 
assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho, ao Hospital de Caridade de Carazinho - HCC, 
parabenizando o Sr. Presidente Azelar Kissmann e toda sua equipe, pela assunção 
na noite de Quinta Feira (25) ao cargo de Presidente do HCC. Desejamos a todos 
que compõe a nova diretoria, sucesso nos novos trabalhos a frente desta entidade 
que presta um serviço de grande relevância a população carazinhense e de toda 
região. Ao mesmo tempo agradecemos a antiga direção que encerrou seus 
trabalhos dia 25 de março tendo a frente desta Gestão o Sr. Muin Rajale, pelo 
empenho empregado nos trabalhos e os relevantes resultados alcançados,  
destacamos a construção do novo ambulatório como um legado deixado que se 
perpetuara por toda história do HCC, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 0605/070/10, O 
Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado 
ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao Secretário Municipal de Saúde, Dr. 
Pedro Sant Anna de Moraes, cumprimentando-o por seu esforço e dedicação em 
melhorar a saúde de nosso município. Sabemos que ao assumir esta pasta, Vossa 
Senhoria enfrentou inúmeras dificuldades, teve que enfrentar muitos processos, 
apontamentos, dificuldades com falta de servidores, médicos, medicamentos, 
resumindo, assumiu o comando de uma secretaria que encontrava-se em péssimas 
condições. Temos acompanhado ao longo deste tempo todo seu empenho em 
buscar a recuperação da área da saúde pública de nosso município, tem sido um 
trabalho desgastante, mas com certeza recompensador, pois não há como não 
reconhecer que aos poucos as dificuldades estão sendo sanadas. Há ainda muito a 
ser corrigido, melhorado, adaptado, principalmente nas Unidades de Saúde, mas 
aos poucos e com muita dedicação, com certeza se chegará a um resultado 
satisfatório, para que a comunidade possa enfim usufruir da saúde pública com 
ótimos resultados. Desejamos que em pouco tempo tudo se restabeleça, que todas 
as unidades de saúde possam ter um médico atendendo durante todos os dias, que 
todas as pessoas que buscam atendimento possam ser atendidas sem queixas e 
reclamações de que precisam madrugar na fila a espera de conseguir uma “ficha”, 
pois se há um horário a ser cumprido pelo médico, acreditamos que não há motivos 
para não ser prestado atendimento ou para ser determinado um número x de 
atendimentos, visto que esta é uma das principais reclamações da 
comunidade.Receba então Dr. Pedro, o reconhecimento desta Casa, pois como 
homens públicos, temos também o dever de valorizar o que está sendo bem feito, 
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valorizar o esforço que está sendo feito para sanar as dificuldades, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; Presidente Vereador Gilnei Jarré; passamos agora para o intervalo 
regimental pelo período de cinco minutos; (intervalo regimental); passamos agora 
para a tribuna livre, convido o Vereador Erlei Vieira para acompanhar a senhora 
Aline Ferron, representante da ACAPA, para fazer uso da tribuna;  Senhora Aline 
Ferron; (apresentação utilizando data show); gostaria de agradecer os vereadores e 
a Câmara Municipal de vereadores pela oportunidade de estar aqui, e poder mostrar 
o nosso trabalho, boa noite a todos, obrigada pela presença dos queridos amigos 
que vem ao longo dos anos nos apoiando nessa causa, somos da ACAPA – 
Associação Carazinhense de Proteção aos animais, uma organização não 
governamental, sem fins lucrativos e reconhecida de utilidade pública, mas o que é 
uma ONG? É uma associação de pessoas da sociedade que realizam atividades 
complementares ao estado, somos uma diretoria constituída por vinte e duas 
pessoas da comunidade que trabalham em prol dos animais de uma maneira 
totalmente voluntaria, não sendo de qualquer forma remunerada, salientando que 
não somos funcionários públicos, e que a ONG não possui veiculo, o que fazemos, 
Abrigamos cães e gatos vítimas de abandono e maus-tratos. A entidade funciona 
como um lar temporário, onde os animais permanecem até estarem recuperados, 
para que possam ser doados e retornem ao convívio da comunidade. Atualmente, 
cerca de 350 animais se encontram albergados, entre cães e gatos, devido à 
superlotação do abrigo, priorizamos os casos encaminhados pelos órgãos públicos, 
corpo de bombeiros, brigada militar, patrulha ambiental da brigada militar, e algumas 
vezes  a secretaria da saúde e assistência social do município, hoje os maiores 
apoiadores da nossa causa são: o ministério público e o  fórum, sem eles o nosso 
trabalho se tornaria inviável, a prefeitura municipal de Carazinho, do trabalho e 
ajuda constante de voluntários e colaboradores, as maiores dificuldades 
encontradas em nosso trabalho: Falta da posse responsável por parte do 
proprietário, entende-se por posse responsável o manejo, o cuidado adequado do 
animal por parte do proprietário, exemplo: cuidados com a sua higiene, saúde 
alimentação, acesso as vias públicas, entre outras, outra grande dificuldade 
encontrada é falta de elaboração de políticas públicas para programas educativos e 
programas efetivos de esterilização, por esses motivos em Carazinho se nota um 
aumento considerável no número de animais abandonados nas vias públicas, aqui 
trouxemos um gráfico da organização mundial de saúde, que mostra que um casal 
de animais em cinco anos gera um numero absurdo de 12.680 descendentes, 
considerando um animal de rua, um animal que não tem nenhum controle 
populacional de natalidade, como a eutanásia, não é um procedimento legalmente 
permitido, único modo de resolver esse problema é a criação de um programa 
municipal de esterilização, seguindo o exemplo de vários outros municípios do país, 
nós vamos mostrar agora o modelo da cidade de Florianópolis que vem sendo 
seguido por vários outros municípios do país, e do exterior, porque esterilizar? 
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Reduzir a taxa de reprodução, evitando sua superpopulação de animais domésticos, 
promover a melhoria da saúde pública do município, minimizando o risco de 
transmissão, entre animais e população; Diminuir a ocorrência de casos de 
abandono e maus-tratos e Minimizar o risco de agressão e acidentes envolvendo 
animais em via pública; o que a ACAPA já vem realizando, a esterilização dos 
animais albergados, hoje todos animais albergados em nossa sede são 
esterilizados, e em pequena escala auxiliando as pessoas da comunidade carente 
que nos procura em busca de auxilio para o tratamento e esterilização dos nossos 
animais, nós da ACAPA, entendemos que um canil é uma vergonha para a cidade, 
pois é o resultado da falta de cuidado da população com seus animais e da falta de 
envolvimento do poder municipal para solucionar esse grande problema de saúde 
publica de maneira eficaz, agora vai vir o exemplo de Florianópolis, Florianópolis 
tem um programa modelo do país hoje, realiza cinco mil esterilizações ano, tem uma 
fila de espera de mil e quinhentos animais, praticamente erradicou na grande 
Florianópolis o problema de animais abandonados, um exemplo que foi seguido 
aqui, foi a Câmara de Vereadores de Santa Maria, ela realizou o seminário de bem 
estar animal no contexto urbano e eles vão implantar agora em santa Maria junto 
com a universidade e outros órgãos públicos esse programa em Santa Maria, 
Joinville, Imbituba e São José são alguns dos exemplos das várias cidades que 
estão indo até Florianópolis, que estão se preocupando com esse problema, 
enviando comissões, geralmente ligadas a secretaria de saúde, a secretaria de 
vigilância sanitária do município, para implantar em seus municípios, trouxemos o 
exemplo também de Bagé que é um modelo padrão, modelo muito bom  aqui do Rio 
Grande do Sul, onde a prefeitura firmou um convenio com a ONG que já existia lá, a 
ONG já vinha fazendo esse trabalho como agente vem fazendo, então eles deram 
suporte para essa ONG, e criaram através da criação do centro de atenção aos 
cães de rua, um exemplo de programa educativo, a gente sabe que tem várias 
pessoas aqui da área da educação, que a gente sabe que sem educação 
infelizmente a gente não vai conseguir também só através da castração não 
funciona, vai ter que também existir programas educativos, o exemplo de Poços de 
Caldas, onde a secretária municipal vai às escolas e divulga posse responsável, 
aqui um esforço pessoal da nossa vice-presidente que foi até Porto Alegre, 
participar do seminário, convivendo com os animais no meio urbano, organizado 
pela prefeitura municipal, acreditamos que muitas pessoas aqui não sabiam o que 
era a ACAPA, qual o nosso trabalho, qual nossa finalidade, então agora fica  a 
pergunta: o que vamos fazer agora? Vereador Rudinei Brombilla; se me permite 
fazer um comentário aqui;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; pois não vereador;  
Vereador Rudinei Brombilla; quero saudar, obrigado, Aline Ferron, representante 
da ACAPA, aos amigos presentes, aqui da ACAPA, até para ficar registrado aqui na 
casa legislativa, a gente sabe da dificuldade, os obstáculos que a ACAPA tem 
enfrentado dia a dia, mas, eu lembro bem, recordo bem que o ano passado, foi 
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aprovado nessa casa legislativa pelos dez vereadores aqui, um projeto de lei 
enviado do executivo municipal, onde foi destinado um veterinário na ACAPA e nós 
aqui, juntamente, quando digo nós, Câmara de Vereadores, queremos aqui 
trabalhar juntamente com a ACAPA, podendo contribuir e colaborar no que for 
preciso e necessário;  Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Aline, 
demais componentes, só quem tem um bichinho de estimação sabe o valor que 
esses animais tem, e eu tenho um, tenho uma poodlezinha e eu sei, o quanto a 
gente tem que valorizar esse trabalho do trato com animal, eu tenho dito para 
algumas pessoas, que a minha mel ela é muito mais confiável do que muitas 
pessoas, e é sério o que estou dizendo e eu aprendi isso, então quero parabenizar 
vocês, me colocar a disposição, eu acho que esse trabalho é um trabalho que tem 
que ser o envolvimento de todos, para todos, e esse trabalho que vocês já estão 
iniciando eu acho que é  muito importante, eu estou à disposição para o que vocês 
precisarem, eu sei o que é um animalzinho desamparado, o que é um bichinho sem 
conforto e sem amor, então eu quero dizer a vocês, sem vinculo nenhum político-
partidário e sim de amor ao animal, eu estou à disposição de vocês se quiserem me 
procurar no meu gabinete, o que eu puder fazer em prol dos animais e eu não quero 
aqui que os colegas, as pessoas que aqui estão pensem que eu estou aqui a fazer 
um ato demagógico, não, realmente, e no dia da eleição eu perdi uma cachorrinha 
às oito horas da manhã, e ali eu vi o quanto aquele animalzinho tinha de afeto de 
amor por mim, eu passei o dia todo sem base,  então hoje eu tenho uma outra 
cachorrinha, e eu quero dizer para vocês é muito gratificante, e é muito bom, que 
Deus possa estar abençoando a cada um de vocês com esse trabalho que poucos 
fazem, que chamam de louco, chamam disso, chamam daquilo, e não sabem o 
valor de um animal, obrigado e que vocês tenham a benção divina para continuar 
esse trabalho;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; pois não Vereador Erlei Vieira;  
Vereador Erlei Vieira; eu também queria parabenizar a Aline, r todos os integrantes 
da ACAPA pelo trabalho que eles vêm fazendo, até por uma situação que eu passei 
quando estava com minha filha na praça do hospital, onde tinha um cachorrinho 
dentro de uma caixa, cheio de sarna, abandonaram ali ele, eu liguei para a ACAPA 
buscar, eles não tinham carro para buscar, liguei para os bombeiros, os bombeiros 
não podiam, daí eu achei, bom, os bombeiros têm tanta coisa para fazer tem que 
buscar cachorro na rua, então, achei um absurdo, o trabalho que eles fazem em 
trezentos e cinquenta cachorros, não ter um carro lá dentro, e o veterinário, eu dou 
os parabéns, mas o espaço que ele trabalha vocês tem que ir lá ver, uma sala muito 
pequena, muito quente, e os instrumentos que ele tem lá, também são fracos, quero 
dizer a vocês que estou à disposição no que precisarem, obrigado;  Vereadora 
Sandra Citolin; questão de ordem Senhor Presidente;  Presidente Vereador Gilnei 
Jarré;  Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; eu gostaria de 
cumprimentar a ACAPA, as meninas, os rapazes, e um cumprimento mais do que 
especial ao pai da Aline, porque a gente sabe que é ele que banca essa missão, 
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que a Aline junto com todo esse grupo também faz no seu dia a dia, no seu 
cotidiano, e ontem a noite passou uma reportagem sobre o abandono de animais 
em várias cidades do estado, e sinceramente, agradeci a ACAPA, porque a gente 
não estava naquela mídia, uma mídia que não tem cuidado com seus animais, uma 
mídia que o poder público não tem comprometimento nenhum com os animais, 
então pode que tudo que a gente faça, seja pouco ainda, mas tem vocês, temos 
nós, tem o poder publico, que pode não ser muito, mas aos poucos vai mudando 
essa realidade na nossa cidade, também gostaria de dizer Aline, que tudo aquilo 
que você puder contar conosco, pode contar, porque cada um fazendo a sua parte 
certamente vocês vão ter apoio, vocês vão ter um suporte maior de enfrentar esse 
dia a dia com os animais, quero dizer aos meus alunos que bom que vocês com 
esse lado humano que vocês sempre foram, que me causa boas lembranças, vocês 
também agora estão abraçando essa causa, isso é muito positivo, parabéns a 
todos, e continuemos juntos lutando por isso;  Presidente Vereador Gilnei Jarré;  
Vereador Eugênio Grandó; Vereador Eugênio Grandó;  a titulo de colaboração, 
sugestão, gostaria de lembrar que junto ao aterro sanitário tem um prédio edificado 
há mais de quatro anos, que seria destinado a questão de esterilização dos animais, 
o executivo municipal ou a administração passada também não fez uso deste local, 
mas ai fica o registro para que se pense, hoje as condições da ACAPA não são as 
ideais, mas tem um lugar ideal para essa esterilização de animais, enfim para todo 
esse controle, que a ACAPA busca, então deixo a sugestão ai para o executivo, 
através do líder de governo, Vereador Estevão De Loreno, para que leve o 
encaminhamento ao senhor prefeito,  e pense na possibilidade de se instalar lá um 
centro de esterilização de animais, obrigado;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
queremos registrar então a presença da Associação, através da Aline, parabenizar 
pela sua explanação, e também fazer um registro que estamos imbuídos em ajudar 
da melhor forma possível as suas realizações, as suas reivindicações, convidamos 
o Vereador Paulino de Moura para que acompanhe o senhor Agmar Pitágoras, 
representante da empresa independente, para fazer a sua explanação;  Senhor 
Agmar Pitágoras; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, senhoras e senhores, 
boa noite, meu nome é Agmar Pitágoras, pertenço a empresa independente, Centro 
de formação e qualificação profissional, do projeto revelação, estou acompanhado 
pelo Luiz Carlos Pedroso Borges, diretor da empresa, e pela assessora 
administrativa, Miriam Stanemgerger, senhores e senhoras, nosso boa noite, o 
objetivo do nosso projeto é sócio econômico, buscando a criança e o adolescente, 
nós teríamos a apresentação de um vídeo, mas infelizmente, como é um pouco 
longo, seria inviável apresentar a essa casa, então por isso quero colocar 
rapidamente os objetivos nosso, buscando conscientizar os Senhores Vereadores, 
que o nosso projeto esta a disposição para avaliação, analise para que possamos 
juntos, dar as crianças, e adolescentes de Carazinho, uma melhor oportunidade 
para exercer o esporte, nossa empresa é de Passo Fundo, esta se instalando aqui 
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em Carazinho, então por esse motivo, eu vou antecipar uma possível pergunta que 
iria surgir para nós, porque Carazinho e não Passo Fundo, é uma resposta para nós 
fácil de responder, porque buscamos em Passo Fundo um apoio dos dois clubes 
que lá existem, gaúcho  e Passo Fundo, o Gaucho não tem estrutura física no 
momento para absorver nosso projeto, o Passo Fundo se encontra blindado pela 
atual administração e outros meios que impedem que nós participe e coloque nosso 
projeto em execução, desde agosto do ano passado, nós viemos trabalhando e 
buscando uma parceria com o atlético aqui de Carazinho, mas infelizmente não 
conseguimos, não tivemos êxito nesta época, somente este ano conseguimos 
espaço, através da Fundescar, onde nós não temos vinculo nenhum com o Atlético 
de Carazinho, simplesmente utilizamos as dependências autorizados pela 
Fundescar, para executar o nosso projeto, esse projeto visa, dar a criança 
orientação do fundamento do futebol, a socialização, e aparte de disciplina, 
independente de cor, raça ou religião de cada criança, então, através desse projeto, 
nós estamos buscando o sócio investidor, esse projeto é o ponto sustentável do 
projeto, é um projeto do qual ele se auto-sustenta, ele não busca doações, ele 
busca parcerias, pessoas que queiram participar conosco, ela vai participar através 
de um investimento, ela vai investir no nosso programa, do qual nós vamos 
oferecer-lhe a oportunidade de patrocinar as crianças e adolescentes  a pratica do 
esporte, e com isso eu quero dizer aos Senhores Vereadores, a Vossas 
Excelências, que queríamos agendar individualmente com cada um dos senhores 
para apresentar na integra nosso projeto, para que os senhores possam se integrar 
a nós, já que é um projeto social, onde alcançará inúmeras pessoas e beneficiara 
exclusivamente as crianças e adolescentes, eu fico a disposição para alguma 
pergunta que alguém queira fazer a respeito mais detalhado do projeto, visando às 
crianças, então eu gostaria se algum vereador se pronunciasse, aproveitando a 
oportunidade, quero agradecer a Vereadora Sandra Citolin, que quando nós fizemos 
o lançamento do nosso projeto, no coquetel de lançamento, ela representou essa 
casa e nós ficamos muito orgulhoso, pelo motivo dela estar presente e se manifestar 
favorável ao projeto na sua integra, não quer dizer com isso que ela venha a 
assumir o projeto em causa própria, não, não é isso, ela simplesmente observou 
que o projeto, é de alto nível, e de uma grandeza tão grande que a amplitude dele 
não se trata só de Carazinho, seria Carazinho, um piloto, área as demais cidades do 
estado, porque é um projeto independente como o próprio nome da empresa diz, 
nós temos uma abrangência muito grande, e se Carazinho continuar nos dando 
apoio como estão dando esses sócios investidores que já acreditaram em nós, nós 
teremos em Carazinho um plano piloto, do qual vocês irão se orgulhar de 
Carazinho, por essa iniciativa, esse projeto é inédito, não tem no Rio Grande do Sul,  
e no Brasil não conheço também, é um projeto do qual nos dá orgulho de ter feito, 
pela idéia do nosso diretor, ao qual nós começamos a plantar, aqui em Carazinho 
essa semente, e tenho a certeza que o carazinhense vai se orgulhar, então eu fico a 
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disposição para alguma pergunta que queiram fazer;  Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; vereadores, algum questionamento;  Senhor Agmar Pitágoras; então eu 
solicito aos senhores vereadores que nos possibilitem um agendamento, se assim o 
permitirem, para que nós possamos apresentar individualmente a cada um o nosso 
projeto, agradeço ao Senhor Presidente, e em seu nome agradeço todos os 
vereadores, pela oportunidade que nos deram a Vereadora Sandra Citolin que nos 
acompanha desde os primeiros dias que chegamos aqui em Carazinho, e ela sabe 
do conteúdo do nosso projeto que ela assistiu todo ele, então  obrigada vereadora, 
obrigado vereadora, obrigado Senhores Vereadores, obrigado presidente, estamos 
à disposição para qualquer esclarecimento, só um detalhezinho, nosso projeto já foi 
levado ao conhecimento do prefeito, de todos secretários, e também levamos ele ao 
conhecimento da promotora, para que se fosse avaliado, e vamos retornar em breve 
com ela novamente, então quer dizer que é um projeto dom qual nós botamos, 
como diz o ditado, a cara para bater, porque nós não temos medo do que estamos 
fazendo porque temos consciência do que somos capazes, nosso muito obrigado;  
Presidente Vereador Gilnei Jarré; agradecemos a presença do senhor Agmar 
Pitágoras, representante da empresa independente, e sugerimos e fizemos um 
pedido a vereadora Sandra, para que intermedie essas reuniões, e que não seja um 
por um, que seja dois, três, acho que torna menos cansativo a própria empresa a 
apresentação do projeto, Vereador Felipe Sálvia, pois não;  Vereador Felipe 
Sálvia; questão de ordem Senhor Presidente, por questão de ordem gostaria de 
fazer, ao Senhor Presidente, um requerimento verbal, para que os requerimentos e 
as moções, e até os projetos fossem votados em bloco;  Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; esta em discussão a solicitação do Vereador Felipe Sálvia, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado o requerimento 
verbal do Vereador Felipe Sálvia; passamos agora para apreciação e votação dos 
requerimentos e moções, convido o senhor secretário para fazer a leitura do numero 
e autor dos requerimentos e  moções; Secretário Vereador Elbio Esteve;  
requerimentos: nº 02 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 03 Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; nº 04 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 05 Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; nº 06 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 08 Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; nº 09 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 10 Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB; nº 12 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; moções: nº 01 Vereador Paulino de 
Moura – PTB, Vereador Erlei Vieira – PSDB. Vereador Estevão De Loreno – PP, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 02 Vereador Paulino de Moura – PTB,  Vereador 
Erlei Vieira – PSDB, Vereador Paulino de Moura - PTB e Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB;  nº 03 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, Vereador Paulino de Moura – PTB, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP e Vereador Felipe Sálvia – PDT; n º 04 Vereador 
Erlei Vieira – PSDB, Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB  e Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 05 Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
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Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB e Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; nº 06 Vereador Felipe Sálvia – PDT, Vereador Erlei Vieira – PSDB, 
Vereador Estevão De Loreno – PP;  Presidente Vereador Gilnei Jarré;  esta em 
discussão os requerimentos e moções, Vereador Paulino de Moura, com a palavra;  
Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa 
escrita e falada, professores, amigos da ACAPA, colegas vereadores, a idéia era vir 
aqui Senhor Presidente, Senhores Vereadores,  fazer um pronunciamento 
contundente, relacionado a alguma coisa junto a nossa sociedade, quanto a essa 
casa, quanto a esse poder, um pré-candidato a deputado, vou oportunizá-lo a vim 
conversar comigo, e em argumentar as suas razões, e as suas versões, para que 
depois eu possa tornar publico isso, e dizer a minha posição, do que eu penso e 
como eu penso, mas eu quero dizer a sociedade carazinhense, ao povo de 
Carazinho, este vereador, que esta a falar, tem quatrocentos e setenta e seis mil 
reais, já empenhados na caixa econômica federal, no valor de quatrocentos e 
setenta e seis mil, trezentos jovens  serão qualificados, esse recurso quem buscou 
foi este vereador, para o município de Carazinho, apoiado pelos demais nove 
vereadores, hoje , no dia de hoje, tem duzentos e dez alunos já inscritos, e tem 
trezentas vagas, cada aluno ganhará cem reais, de bonificação, para que possa 
fazer o curso em seis meses, sendo que esses recursos ele receberá, e vai fazer o 
curso, 40 % desses jovens estará empregado, já esta sendo feito em conjunto esse 
curso, então eu quero deixar claro, que esse vereador, na segunda-feira que vem, 
ele vai, se não procurado, a pessoa não precisa me procurar, mas se ela tem essa 
visão de desenvolver o meu Carazinho, precisa me convencer que eu não sou um 
vadio, que eu não sou um preguiçoso, oitocentos mil reais empenhado para 
calçamento no município de Carazinho, onde terá diversas ruas para serem 
calçadas, oitocentos mil reais para uma creche modelo, uma creche modelo que o 
recurso já esta liberado, e esta creche vai ser instalada em Carazinho, então se este 
vereador é vadio, se os colegas vereadores são vadios, eu não sei o que nós 
estamos fazendo aqui, porque todos tem conquistas, todos tem buscado o bem 
estar da sociedade, também, rapidamente, Senhor Presidente, quero me ater ao 
requerimento que fiz a vossa excelência e aos demais pares se assim for vontade 
do plenário estarei no Rio de Janeiro, em Niterói mais precisamente, onde lá tem as 
águas de Niterói, a minha posição,  a minha, eu na sei das demais, colegas 
vereadores, do plenário ou da população de Carazinho,  a Corsan, do jeito que esta, 
não dá mais, ela só leva o nosso dinheiro embora, ela só cobra os recursos da 
água, não tem um milímetro de tratamento de esgoto, não faz melhorias 
condizentes com a necessidade da população, mas cobra as taxas, nós temos o 
contrato da Corsan vencido, seja a Corsan, seja Pedro, seja Paulo, seja João, nós 
temos que buscar uma alternativa melhor, que é a alternativa melhor, o que a 
empresa que comprar a concessão da água tem para nos oferecer? É esgoto 
tratado, quanto por cento? Melhoria com a canalização que é arcaica, sabe que a 
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água tratada na nossa unidade em Carazinho ela é potável, quando ela é 
transmitida para as nossas casas ela passa por canos antiquados, canos 
enferrujados, e nós tomamos igual à água contaminada, então esse vereador, se a 
casa assim entender e se não entender eu vou respeitar, porque eu tenho 
justificativa para a sociedade, para a comunidade, porque lá eu vou buscar melhoria 
do bem estar do povo de Carazinho, e ai, eu quero trazer dados, quero trazer a 
empresa a Carazinho para que ofereça numa audiência publica para a sociedade 
qual é a situação que ela pode nos oferecer, e o que ela pode nos oferecer, então 
eu estou dizendo a sociedade, estou dizendo ao povo que eu estou ai para debater, 
estou ai para ajudar a população, que esses dias eu disse aqui, o meu patrão, 
chama-se povo de Carazinho, eu tenho que dever explicação para a sociedade, 
para a comunidade, é para Carazinho, algumas pessoas não necessariamente 
precisam explicação minha, enquanto eu estiver fazendo isso, e algumas pessoas 
estão questionando, mas o que esta acontecendo contigo Vereador Paulino de 
Moura ?que tu esta quieto, que tu não esta a atacar,  aprendi também, que ataque 
sem fundamento, ataque para machucar as pessoas, para expor as pessoas, não 
tem necessidade, quando sim, atacado, eu vou me defender, e hoje, graças a Deus, 
Deus mesmo, eu estou com mais equilíbrio, estou com mais tranqüilidade, e estou 
trabalhando mais m prol do meu município, muito obrigado pela oportunidade, até 
uma outra oportunidade;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão os 
requerimentos e moções, Vereador Eugênio Grandó;  Vereador Eugênio Grandó; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, não vou me ater na 
noite de hoje, de acordo com o acordo que nós temos entre os vereadores, vou me 
ater a uma moção de repudio recebida por essa casa, onde repudiam um 
encaminhamento meu e do Vereador Gilnei Jarré ao ministério publico, gostaria de 
esclarecer alguns pontos, meu trabalho, constitucional, previsto na constituição da 
republica federativa do Brasil de fiscalizador, nada mais estou fazendo que 
fiscalizar, não ataquei, não pretendo, e não quero atacar em momento algum 
qualquer professor da rede municipal de ensino, tenho muitos defeitos, mas tenho 
uma qualidade admirada por qualquer um dos meus adversários, podem perguntar 
a eles, coerência, jamais numa semana ajuizaria uma ação, de 
inconstitucionalidade, buscando o aumento dos professores, buscando o 
cumprimento de uma legislação, e na outra, ingressaria com uma demanda judicial 
atacando os professores municipais, a meu ataque, a minha denuncia, a minha 
indignação é com o secretário municipal de educação, que ele sim, cometeu junto 
com sua equipe, corrupção passiva, em nenhum momento, um professor, é arrolado 
como participe na ação, em nenhum momento, os professores são arrolados como 
testemunhas, o meu pronunciamento e o pronunciamento do Vereador Gilnei Jarré 
são restritos, ao senhor secretário municipal de saúde, e a ninguém mais, desculpe, 
é que da saúde também esta feia a coisa, a gente chega a se confundir, mas em 
momento algum, existe ataque aos professores, me mantenho coerente as minhas 
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atitudes, e no meu discurso, busco sim que o dinheiro público seja respeitado, que o 
dinheiro publico seja empregado onde deve ser empregado, não discuto a 
premiação, não discuto a meritocracia, agora não confundam meritocracia com 
emprego de recurso publico para pagamento de viagem, no momento que eu acuso 
de corrupção passiva, eu estou acusando o  Senhor Secretário, que buscou dinheiro 
de fornecedores do município , que no ano de 2009, venderam mais de 60 mil reais, 
para o município, para pegar dinheiro e bancar uma viagem para professores e 
alunos, a Buenos Aires, então não existe ataque a professor, você se coloque no 
meu lugar, como vereador que fez um pedido de informação e obteve a resposta 
que nem um veiculo do município foi utilizado que não houve despesa com 
transporte, que não houve despesa com motorista, e uma semana depois eu 
obtenho uma multa que o veiculo do município tomou dirigindo-se a Florianópolis, 
levando os professores, não estou discutindo os professores, acho louvável o 
incentivo aos professores, sou admirador e acredito que um país e uma sociedade 
só fica melhor, só cresce através da educação, jamais busquei atingir qualquer 
professor, agora se coloquem na minha situação, como vereador, como fiscalizador, 
cumpridor de um dever constitucional, chega a mim uma correspondência 
demonstrando que empresas que vendem ao município, bancaram a viagem a um 
grupo de professores e alunos, como que vai acontecer essa próxima licitação? A 
empresa X que bancou a viagem para esses professores e esses alunos, e a 
empresa do Grandó, digamos, que nunca bancou nada, ela vai ter a mesma 
igualdade dentro do processo licitatório? Eu me recordo dessa casa estar cheia 
como esta hoje, até mais cheia, na época do seminário, me recordo de ter sido 
vaiado, de ter escutado gracejos aqui dentro, e deu no que deu, eu não busco a 
justiça, contra os professores, o que eu busco na verdade é o cumprimento da 
legislação, jamais discuti a questão do concurso, do mérito do concurso, e sim a 
forma que esta sendo empregado o dinheiro público, como um dever de um 
vereador, gostaria de esclarecer aos vereadores, a maioria me conhece, estou 
vendo professores que me acompanharam na campanha, conhecem a minha 
índole, conhecem quem eu sou, sabe de onde vim, e sabem onde eu vou chegar, 
jamais atacaria um professor, jamais buscaria um aumento salarial numa semana e 
o atacaria depois, eu seria incoerente, e como eu lhes disse, inclusive os meus 
maiores adversários sabem que se eu tenho uma qualidade é a coerência, obrigado;  
Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador Erlei Vieira;  Vereador Erlei Vieira; 
queria cumprimentar o Senhor Presidente, a todos os vereadores, todas as pessoas 
que se encontram nessa casa, bom, vim na tribuna fazer um pedido para meu 
amigo, Vereador Estevão De Loreno, onde que o aumento das pessoas usuárias de 
droga, aumentou muito, e hoje tem só oito convênios no município, onde, quando eu 
trabalhei lá, tinha dez convênios mas tinha meses que tinha trinta pessoas 
internadas, entende, então hoje só tem oito pessoas no convênio, eu queria fazer 
um pedido para ti, conversar, ou aumentar mais umas quatro pessoas, as mães 
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estão todas apavoradas, estão apanhando, acontecendo várias coisas graves ai, e 
eu queria fazer esse pedido para ti, e aproveitando já que meu amigo Vereador 
Eugênio Grandó, falou do secretário de educação, eu queria fazer uma cobrança 
para ele, onde que eu tinha ido a Porto Alegre com o secretário da saúde, 
conseguido trezentos mil para a reforma do prédio na São Lucas, e mais uma área, 
que tem um terreno do lado do hospital, o antigo presidente, não lembro o nome 
dele, onde conseguiu uma creche, conseguiu a creche e trezentos mil, eu fui para a 
TV Pampa, de noite fui jogar bola e me chamaram, fui lá, só faltaram me surrar, 
onde tinha todo o dinheiro, tinha creche para eles, foi uma turma lá e inventou varias 
coisas, várias mentiras que eles iam fugir, que eles iam matar, que não sei o que, eu 
ia trazer a estrutura da melhor clinica da America latina em recuperação, 
conseguiram derrubar como aconteceu que me derrubaram da ala psiquiátrica, 
então eu queria dizer, depois que eu sai de lá ele falou que a creche, ia ser a 
menina dos olhos dele, onde ele colocou que a creche, ta quase fechando, o posto 
de saúde não funciona mais, e ainda prometeu um ensino fundamental que nunca 
vai existir, entende, se prometeu, se falou, se quebrou o meu projeto, pegue e vai lá 
agora ver a situação deles, ele não foi mais lá, entendeu, não foi mais lá, derrubou 
meu projeto, onde que qual a prioridade hoje de Carazinho, quem tem filho usuário 
de droga ou parente sabe o que é o sofrimento será que ele não tem um filho, será 
que ele não tem neto, vocês querem, vão aqui na minha sala atender, ver eu 
atender as ,mães chorando ali, tudo roxa, o rapaz que trabalha com isso ai hoje no 
município, que atende compulsória, busca pessoas em casa, com policia, que sai de 
noite na rua, e os próprios drogados ficam ameaçando de matar ele, telefonando de 
madrugada, ganha quinhentos reais, ele ganha quinhentos reais, para atender 
sábado, domingo, não tem horário, o pia esta em depressão, gasta quinhentos reais 
só em medicamento;  Presidente Vereador Gilnei Jarré;  Vereadora Sandra Citolin 
com a palavra;  Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, publico que esta presente, a imprensa, o meu olhar especial hoje é 
para os professores, eu acredito que sempre que tiver um governo há um programa 
a ser desenvolvido, há um planejamento trabalhado em equipe, se é a melhor 
equipe, ou não é a melhor equipe, não somos nós que vamos quem questionamos, 
mas com certeza cada administrador, cada gestor escolhe a equipe que vai 
trabalhar, realmente quando o professor de alguma forma fica entre a cruz e a 
espada, fica difícil, por quê? Porque o professor, ele tem no seu âmago, no seu seio 
de educador, o intuito de fazer correto, de fazer bem feito, e de ir ao encontro do 
chamamento do seu gestor, e isso os professores fizeram, os professores, foi 
apresentado pela secretaria de educação um projeto de recuperação de índices 
educacionais das escolas, e as escolas, eu presenciei se debruçaram 
incansavelmente para que esses índices fossem recuperados, e qual era a 
motivação? A principal motivação dos professores e eu sei que é assim, é vencer os 
desafios, que lhe são impostos no decorrer do seu trabalho, e dizer aos professores 
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e as escolas que estão aqui que esse desafio foi vencido, vocês conseguiram ser 
reconhecidos pelo MEC, vocês conseguiram melhorar esses índices esse ano, a 
gente sabe que não a educação ela não é trabalhada a curto prazo, ela é algo feito 
a médio e longo prazo, e isso, os senhores fizeram o seu papel, e certamente 
continuarão fazendo, se houve um mal entendido, uma má interpretação de 
documentos, eu acho que o tempo vai se encarregar de dar a resposta, se foi isso 
realmente que aconteceu, agora, certamente como o próprio Vereador Eugênio 
Grandó e o Vereador Gilnei Jarré confirmaram, o professor em momento algum vai 
ser penalizado ou vai responder por atos de improbidade, porque ele estava no 
exercício legal do seu dever constitucional,  e existe uma hierarquia, e essa 
hierarquia o professor também sabe respeitar, agora, a gente concorda como 
legislador, como fiscalizador, que aquilo que não esta devidamente explicado tenha 
que ser explicado, que aquilo que não esta devidamente claro, venha às claras, e 
isso é dever também de todo gestor publico, então eu quero dizer aos professores 
que a proposta que a secretaria certamente desenvolve nas escolas, esta tendo 
uma receptividade muito positiva, na comunidade, porque os senhores, não são 
idealistas somente, os senhores são grandes profissionais da educação,  e vão 
trabalhar a educação, aquilo que a educação exige, se é melhorar os índices, é 
melhorar os índices, se é trabalhar com projetos, é trabalhar com projetos, mas em 
momento algum a imagem desse educador tão sofrido deve ser maculada por 
qualquer motivo;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; solicito a Vereadora Sandra 
Citolin, primeira vice-presidente, que assuma os trabalhos da mesa para poder me 
pronunciar;  Presidente Vereadora Sandra Citolin; Vereador Gilnei Jarré esta com 
a palavra;  Vereador Gilnei Jarré; Senhora Presidente, Senhores Vereadores, 
pessoas que nos assistem na noite de hoje, vou fazer uma saudação especial a 
ACAPA, que trouxe seu trabalho, acho que mais uma vez, essa casa legislativa, e 
tenham a certeza de que nós estaremos dando a nossa contribuição, para com que 
vocês possam ter uma qualidade melhor nos serviços prestados a nossa 
comunidade e aos animais, entramos com um requerimento sem ter a noção de que 
vocês viriam hoje, não estava acompanhando a tribuna livre, fizemos um 
requerimento ao governo do estado, solicitando um veiculo tipo combi, para com 
que auxilie e diminua o trabalho de vocês com seus veículos particulares, estaremos 
junto ao governo tentando viabilizar esse veiculo, assim como já foi viabilizado 
alguns veículos para o município de Carazinho, infelizmente não podemos hoje 
deixar de lembrar os professores, mas tenham a certeza professores, que não é só 
hoje que eu lembro que vocês existem, para minha surpresa, ou acho que não é 
nem surpresa, ficaram poucos professores nesta noite de hoje, e eu tenho certeza 
de que muitos que estão aqui não estão por vontade própria, e sim por obrigação, 
pressão de um secretário, acompanhando um pouquinho e lendo essa carta de 
repudio, tenham a certeza de que sei muito bem do ato que cometi em 2008, e 
assumi  perante toda comunidade carazinhense, o meu erro, o meu deslize, enfim, e 
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justifiquei, somos 60 mil habitantes, ou felizmente para mim ou infelizmente para 
alguns de vocês, mil e trinta e uma pessoas acharam que eu deveria de voltar aqui 
e continuar o meu trabalho, desenvolvendo e ajudando a comunidade carazinhense, 
algumas palavras colocadas nessa carta de repúdio, tenho certeza de que 
professores tem que ser premiados, tem que ser valorizados, tem que ter 
produtividade, que é o que muitos pais exigem e vem de encontro a nós vereadores, 
inclusive fazer algumas denuncias de que algumas escolas apresentam, mas enfim, 
nós sabemos também que cada pai tem um filho, e cada filho é educado de uma 
forma  e soubemos também que pais, acham que transferir a educação que teria 
que ser dada em casa é apenas transferir para o professor, tenho a certeza de que 
dessa vez e nem da outra em 2008, eu quis desmoralizar essa classe, muitos de 
vocês acompanham o trabalho que venho realizando desde o meu ingresso em 
2001 no setor público, alguns que estão aqui presentes já trabalharam aqui comigo, 
e quero deixar um registro, eu e o Vereador Eugênio Grandó, tenham a certeza de 
que não estamos tentando promoção pessoal, estamos querendo com que o 
executivo municipal valorize o funcionário publico, que valorize a classe de 
professores, que pelo que eu me lembro foi esquecida, tivemos que, eu e o 
Vereador Eugênio Grandó juntamente com a APROCAR, a lembrar que leis 
existem, e que leis foram feitas para serem cumpridas, Senhora Presidente, já 
concluo, quero também, que vocês, se alguém tem esse interesse, que busque 
junto ao fórum, o nome do Vereador Gilnei Jarré, se tem algum problema com a 
justiça, e solicito a esses professores, inclusive esses professores que foram 
obrigados, pressionados a assinar esse documento, façam também esse 
documento, de repudio a um secretário que hoje tem sete ações tramitando no 
fórum, ações, que essas sim envergonham a equipe e aos professores da educação 
de Carazinho, processos de irregularidade na compra de produtos, 
superfaturamento de camisetas, compra sem cotação de preços, superfaturamento 
na contratação de serviços prestados de vídeo, superfaturamento e desvio de 
recurso publico na compra de bolsas serigrafadas, superfaturamento na contratação 
de serviços numa floricultura, isso sim tem que envergonhar a classe de 
professores, de vocês serem comandadas por um secretário que tem que prestar 
esclarecimentos a justiça e a comunidade, muitos de vocês que compõe essa 
equipe, eu sei da capacidade, da honestidade, e da capacidade de realizar suas 
funções, quero deixar mais um registro aos professores, um registro meu e do 
Vereador Eugênio Grandó, que estamos amanhã, novamente ingressando com 
mais uma ação para garantir o cumprimento do pagamento salarial que o executivo 
municipal não vem fazendo, e muito menos o nosso secretário vem fazendo sequer 
uma força para que vocês sejam contempladas com o aumento devido, previsto em 
lei, então fica o nosso registro, e tenham a certeza de que não temos problema com 
professor nenhuma, nós temos problemas é com a má administração executada 
dentro dessa secretaria, muito obrigado;  Presidente Vereadora Sandra Citolin; 
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devolvo os trabalhos ao Presidente Vereador Gilnei Jarré;  Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação os 
requerimentos e moções, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos, solicito ao  Senhor Secretário 
que proceda a leitura dos projetos com os respectivos números e autores;  
Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei complementar nº 01 de 19 de 
março de 2010. Altera redação do artigo 187 da lei complementar nº 110/2006 que 
aprova o código tributário do município de Carazinho. Projeto de lei nº 032 de 12 de 
março de 2010. Revoga a lei municipal nº 5.542/2001. artigo primeiro: fica revogada 
a lei municipal nº 5.542/2001 de 31 de julho de 2001, a qual autoriza o município de 
Carazinho a constituir consorcio intermunicipal para disciplinar a forma de utilização, 
conservação e manutenção dos equipamentos rodoviários recebidos em cessão de 
uso da secretaria estadual da agricultura, abrir crédito especial e dá outras 
providências. Artigo segundo: esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Projeto de lei nº 036 de 26 de março de    2010. Altera a destinação de concessão 
de auxilio financeiro constante na lei municipal número 7.098/2010. Artigo primeiro: 
fica extinto o auxilio financeiro no valor de vinte mil reais destinado a Patran, 
constante na lei municipal numero 7.098 de 15 de janeiro de 2010. Artigo segundo: 
é concedido auxilio financeiro de vinte mil reais ao Conselho pró segurança pública 
de Carazinho – CONSEPRO, no presente exercício. Artigo terceiro: servira de 
recurso para pagamento do auxilio de que trata o artigo anterior a verba extinta pelo 
artigo primeiro dessa lei. Artigo quarto: esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 26 de março de 2010. Aylton Magalhães – prefeito. Projeto de lei 
numero 037 de 26 de março de 2010. altera escolaridade e a forma de contratação 
do cargo de visitador e a vigência do programa primeira infância melhor. Projeto de 
lei numero 038 de 26 de março de 2010. autoriza a abertura de crédito suplementar 
no orçamento de 2010. artigo primeiro: fica o poder executivo autorizado a abrir um 
crédito suplementar no orçamento do corrente exercício no valor total de cinquenta 
e oito mil quatrocentos e dezesseis reais e um centavo. Artigo segundo: servirá de 
cobertura para o crédito suplementar autorizado pelo artigo anterior a arrecadação 
proveniente de convenio com o estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da 
secretaria do estado de habitação, saneamento e desenvolvimento urbano, tendo 
como objetivo a aquisição de matérias para construção de rede de água na 
localidade da colônia Dona Julia. Artigo terceiro: esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. Gabinete do prefeito, 26 de março de 2010. Aylton Magalhães – 
prefeito. Projeto de lei 041 de 26 de março de 2010. Autoriza o Poder Executivo a 
firmar termo de parceria com o CTG Vento Minuano para realização da festança da 
Querência 2010. Artigo primeiro: fica o poder executivo autorizado a firmar termo de 
parceria com o centro de tradições gauchas vento minuano para realização do 
evento, festança da querência a realizar-se de oito a onze de abril de 2010. artigo 
segundo: esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do prefeito, 26 
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de março de 2010. Aylton Magalhães – prefeito.  Presidente Vereador Gilnei 
Jarré;  peço ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças dos projetos;  Secretário Vereador Elbio Esteve; Comissão de 
Justiça e Finanças, parecer projeto de lei nº01 de 2010. autor executivo municipal. 
Ementa: altera redação do artigo 187 da lei complementar nº 110/2006 que aprova o 
código tributário do município de Carazinho. Relatório: o executivo municipal propõe 
projeto de lei que altera a redação do artigo 187 da lei complementar nº 110/2006 
que aprova o código tributário do município de Carazinho. Voto: o presente projeto 
de lei complementar é viável, conforme pareceres do instituto Solo e do Jurídico da 
Casa, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. E de mesmo 
teor dos outros projetos. Sala de reuniões, 29 de março de 2010. Vereador Felipe 
Sálvia – relator e secretário, Vereador Eugênio Grandó – presidente e Vereador 
Elbio Esteve – membro. E de mesmo teor os pareceres dos outros projetos;  
Presidente Vereador Gilnei Jarré;  esta em discussão o parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças dos projetos, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, peço ao senhor secretário que proceda a leitura 
dos pareceres da Comissão de Ordem Econômica e Social dos projetos;  
Secretário Vereador Elbio Esteve;  Comissão de Ordem Econômica e Social. 
Parecer. Projeto de lei 001/2010. Autor executivo municipal. Ementa: altera redação 
do artigo 187 da lei complementar nº 110/2006 que aprova o código tributário do 
município de Carazinho. Relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei que 
altera a redação do artigo 187 da lei complementar nº 110/2006 que aprova o código 
tributário do município de Carazinho. Voto: o projeto de lei esta apto a ser incluído 
na ordem do dia bem como dos outros projetos também e de mesmo teor os outros 
projetos; Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social dos projetos, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos, esta em discussão os projetos 
com os pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, quero solicitar a comissão de saúde dessa casa 
para que faça uma vistoria em loco à farmácia básica de nosso município, 
solicitação essa de funcionários da secretaria de saúde, funcionários que nos 
ligaram, denunciaram que tem remédios, medicamentos vencidos, então eu solicito 
que a comissão faça essa vistoria em loco, analise, veja o que tem de medicação 
vencida, e nos traga um relatório para com que nós possamos tomar alguma atitude 
em relação a essa denuncia, também na mesma denuncia, foi comunicado a 
Câmara de Vereadores que no período do dia 22 a 26 de março a farmácia não 
possuía farmacêutico responsável, então sugiro também que seja feito essa analise, 
ou essa vistoria na farmácia básica, nada mais havendo a tratar, sob a proteção de 
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Deus, declaro encerrada a presente reunião e convoco os senhores vereadores 
para a próxima reunião ordinária a ser realizada dia 05 de abril às 18 horas e 45 
minutos. 
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