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Ata Reunião Ordinária 26 de abril de 2010.......Ata 20 
  
 
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 26 de abril de 2010. Convido o Senhor Vereador 
Eugenio Grandó para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e que todos se 
posicionem em pé; (leitura da Bíblia). Convido o Senhor Secretário para ler a 
convocação do suplente. Secretário Vereador Elbio Esteve: Convocação 11/2010. 
Senhor Orlando: convoco vossa senhoria para assumir na Câmara Municipal de 
vereadores do dia 26/04/2010 ao dia 30/04/2010, tendo em vista de pedido de 
licença do Vereador Leandro Adams por motivos particulares, conforme dispõe o 
regimento interno artigo 11, inciso 2º, alínea e desta Casa. Atenciosamente, 
Presidente Gilnei Alberto Jarré. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Coloco em 
apreciação a ata da reunião ordinária do dia 12 de abril de 2010. Está em discussão 
a ata da reunião ordinária do dia 12 de abril de 2010. Não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão 
e os contrários se manifestem. Aprovação de todos. Coloco em apreciação a ata da 
reunião ordinária do dia 19 de abril de 2010. Está em discussão a ata da reunião 
ordinária do dia 19 de abril de 2010. Não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários 
se manifestem. Aprovado por todos. Convido o senhor secretário para fazer a leitura 
do expediente da presente reunião. Secretário Vereador Élbio Esteve: Expediente 
26 de abril de 2010: Expediente 26 de abril de 2010. Telegrama do Ministério da 
Saúde, informando a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 88.880,00;  
Ofício do Vereador Eugenio Grandó, solicitando a retirada do Projeto de Lei n° 
015/10, de sua própria autoria; Entrega aos Vereadores da OD 884/10, em resposta 
ao ofício 219/10 da SMEC, sobre a merenda escolar; que estaria sendo investigada 
por alguns Vereadores; Convite da ACIC e demais entidades de classe, para 
participar da reunião a ser realizada no dia 26 de abril, com o pré-candidato Tarso 
Genro; Ofício 018/10, da Comissão de Assuntos Municipais da Assembléia 
Legislativa, convidando para participar da audiência pública a se realizar dia 04 de 
maio; Ofício da Secretaria de Saúde, colocando-se à disposição desta Casa para 
explanar sobre o trabalho de planejamento municipal de saúde; Ofício 085/10, da 
Câmara Municipal de Ibirubá, comunicando o envio e solicitando o mesmo para os 
Vereadores desta Casa, de ofício aos deputados federais, solicitando que, na 
conversão da Medida Provisória n° 475/09, seja aprovado o índice de  reajuste de 
7,71% para os aposentados; Ofício do Senado Federal, em resposta a OD sobre 
Extinção do Fator Previdenciário; Ofício 023/10 da CORSAN, em resposta a OD 
677/10; Ofício 150/10, do Deputado Estadual Capoani, em resposta a OD 518/10;  
Ofício da ELETROCAR, em resposta a OP 067/10; Ofício 093/10, do Executivo 
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Municipal, em resposta a OP 061/10; Ofício 094/10, do Executivo Municipal, em 
resposta a OP 062/10; Convite para abertura oficial da EXPOSOL 2010, a realizar-
se no dia 19 de maio; Projeto de Lei n° 055/10 de autoria do Executivo Municipal, o 
qual dá nova redação ao inciso I e inclui § 6° no artigo 9° da Lei Municipal n° 6.988, 
que dispõe sobre o estágio de estudantes em órgãos da Administração Municipal;  
Projeto de Lei n° 056/10, de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza a 
desafetação de área; Projeto de Lei n° 057/10, de autoria do Executivo Municipal, o 
qual declara situação de emergência e autoriza a contratação emergencial de 
servidores para trabalharem na SMEC; Projeto de Lei n° 058/10, de autoria do 
Executivo Municipal, o qual declara situação de emergência e contrata 
emergencialmente servidores para trabalharem na Secretaria Municipal da Saúde;  
Projeto de Lei n° 059/10, de autoria do Executivo Municipal, o qual inclui meta nas 
Leis Municipais 7.176/09 - PPA 2010/2013 e 7.068/09 - LDO 2010 e autoriza 
abertura de Crédito Especial no Orçamento da Câmara de Vereadores; Ação Direta 
de Inconstitucionalidade, fixação de subsídios de prefeito, vice e vereadores. 
Princípio da Anterioridade. Pretensão de declaração de inconstitucionalidade de lei 
municipal que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e 
Vereadores, por violação do principio da anterioridade. Artigos 29, V e VI, CF e 11, 
CERGS. Processo legislativo com aprovação e sanção cumpridos antes das 
eleições municipais. Inconstitucionalidade não ocorrente. Ação julgada 
improcedente. Unânime; Da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para a 
Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho, aos cuidados da Comissão de Ética 
da Câmara. Referência Discurso realizado em sessão da Câmara de Vereadores. 
Prezados senhores: Ao cumprimentá-los, vimos, através deste, solicitar ação da 
Comissão de Ética desse Legislativo, em relação ao discurso realizado na sessão 
da Câmara, pelo Presidente do Legislativo no dia 29 de março de 2010. O 
Secretário Municipal de Educação e Cultura deseja manifestação por parte da 
comissão de ética quanto ao caso ocorrido referente às declarações do Presidente 
do Legislativo envolvendo a sua pessoa, conforme ata da reunião ordinária de 29 de 
março de 2009, páginas 22 a 26. Sendo o que tínhamos para o momento, 
atenciosamente, Jairo Jair Martins, Secretário Municipal de Educação e Cultura. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos agora para a leitura das indicações, 
requerimentos e moções pelo senhor secretário. Secretário Vereador Élbio 
Esteve: I – 0802/490/10 - Indicação nº 01, Vereador Paulino de Moura. O vereador 
abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida pela Presidência na 
forma regimental, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que 
sejam recolhidos os galhos verdes depositados na Rua Pedro Rehn, no Bairro Ouro 
Preto, nas imediações da Escola de Educação Infantil Santa Isabel, eis que o local 
semanalmente serve de depósito de galhos e outros tipos de entulhos; I – 
0803/491/10 - Indicação nº 02, Vereador Paulino de Moura. O vereador abaixo 
assinado solicita que após lida em plenário, e deferida pela Presidência na forma 
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regimental, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando, com a 
maior brevidade possível, seja restaurada na pavimentação asfáltica na Rua Miguel 
Bueno de Oliveira, no Residencial Cantares, em virtude de que o mesmo encontra-
se intransitável, devido às inúmeras crateras que existem na pavimentação asfáltica, 
causando transtorno aos moradores e visitantes; I – 0804/492/10 - Indicação nº 03, 
Vereador Paulino de Moura. O vereador abaixo assinado solicita que após lida em 
plenário, e deferida pela Presidência na forma regimental, seja enviado ofício ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando sejam recolhidos os galhos secos 
depositados na Rua Polidoro Albuquerque, em frente ao n° 267, pois os mesmos 
foram depositados no paralelepípedo, necessitando serem retirados do local; I – 
0805/493/10 - Indicação nº 04, Vereadora Sandra Citolin. Ementa: solicitando com 
urgência ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente operação tapa 
buracos, cascalhamento e compactação na Rua General Cassal Martins, que liga a 
BR 386, localizada no Bairro São Pedro. Solicitação dos moradores e motoristas; I – 
0806/494/10 - Indicação nº 05, Vereadora Sandra. Solicita ao Executivo Municipal 
com urgência, que determine ao setor competente trabalhos de melhoria do 
escoamento da água das chuvas e compactação do cascalho, em toda a extensão 
da Rua Padre Réus, localizada no Bairro Sassi. Solicitação dos motoristas; I – 
0807/495/10 - Indicação nº 06, Vereadora Sandra. Solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente, trabalhos de recolhimento de 
entulhos, galhos secos, localizados na Rua Otto Albino Guerardht, na praça da 
AMOVIS, frente ao Galpão Crioulo Érico Bueno, no Bairro Sommer. Solicitação dos 
moradores; I – 0808/496/10 - Indicação nº 07, Vereador Estevão De Loreno, para 
que determine à Secretaria de Obras que seja feito o patrolamento e cascalhamento 
da Rua Afonso Branda; I – 0809/497/10 - Indicação nº 08, Vereador Estevão De 
Loreno, para que determine à Secretaria de Obras que seja feito o patrolamento e 
cascalhamento da Rua Antônio S. de Almeida; I – 0810/498/10 - Indicação nº 09, 
Vereador Estevão De Loreno, para que determine à Secretaria de Obras que seja 
feito o patrolamento e cascalhamento da Rua Catuípe; I – 0811/499/10 - Indicação 
nº 10, Vereador Estevão De Loreno, para que determine à Secretaria de Obras que 
seja feito o patrolamento e cascalhamento da Rua Félix Guerra; I – 0812/500/10 - 
Indicação nº 11, Vereador Estevão De Loreno, para que determine à Secretaria de 
Obras que seja feita operação tapa buracos na Rua Leonel Rocha, em frente à 
residência de nº 154; I – 0813/501/10 - Indicação nº 12, Vereador Estevão De 
Loreno, para que determine à Secretaria de Obras que seja feito o patrolamento e 
cascalhamento da Rua Leoveral Subtil; I – 0814/502/10 - Indicação nº 13, Vereador 
Estevão De Loreno, para que determine à Secretaria de Obras que seja feito o 
patrolamento e cascalhamento da Rua Lúcio de Brito; I – 0815/503/10 - Indicação nº 
14, Vereador Élbio. Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente para que realize melhorias no calçamento da Rua Antonio Afonso Loss, 
Bairro Esperança; I – 0816/504/10 - Indicação nº 15, Vereador Élbio. Solicita ao 
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Executivo Municipal que determine ao setor competente para que seja feita, com a 
maior brevidade possível, o calçamento da rua landuí, Bairro Operário; I – 
0817/505/10 - Indicação nº 16, Vereador Élbio Esteve. Solicita ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente para que realize o término do 
calçamento da Rua Pernambuco, Bairro Oriental; I – 0818/506/10 - Indicação nº 17, 
Vereadora Sandra. Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente trabalhos de reperfilagem asfáltica no final da Rua Polidoro 
Albuquerque e partes da extensão da Rua Rio Negro, localizadas entre os Bairros 
Pádua, Floresta. Solicitação dos moradores e motoristas, pois a referida rua tem 
intenso fluxo de veículos; I – 0819/507/10 - Indicação nº 18, Vereadora Sandra. 
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente trabalhos de 
reperfilagem asfáltica em toda a extensão da Rua Siqueira Campos, localizada no 
Bairro Vila Rica, tendo em vista o excesso de buracos sobre a mesma. Solicitação 
dos motoristas e moradores. Vereador Orlando Ferrari também assina; I – 
0820/508/10 - Indicação nº 19, Vereadora Sandra e Orlando Ferrari. Solicita ao 
Executivo Municipal com urgência que determine ao setor competente a colocação 
de um instrumento que reduza a velocidade, na construção de uma lombada, uma 
rótula ou um semáforo no cruzamento das Ruas Ceará com a Mato Grosso, esquina 
do Clube Harmonia, localizadas no Bairro Oriental, pois o trânsito é intenso, devido 
aos desvios em ruas transversais e em alta velocidade os veículos colocam em risco 
a segurança dos pedestres e motoristas; I – 0821/509/10 - Indicação nº 20, 
Vereador Eugenio Grandó, solicitando ao setor competente que seja efetuado uma 
avaliação nas sinaleiras ao longo da Avenida Flores da Cunha, no sentido de 
verificar o tempo do sinal de fechamento e abertura, para melhorar o fluxo de 
veículos, principalmente nos horários de maior movimento; I – 0822/510/10 - 
Indicação nº 21, Vereador Eugenio Grandó, solicitando ao setor competente que 
seja efetuado um levantamento para verificar a real situação dos funcionários da 
Secretaria de Obras que exercem atividades de risco e que necessitam de 
equipamento de segurança para exercício de suas atividades e providenciar os EPIs 
necessários; I – 0823/511/10 - Indicação nº 22, Vereador Eugenio Grandó, 
solicitando ao setor competente a realização de patrolamento, ensaibramento e 
compactação da Rua Vicente Henrique Thormann, no Bairro Alvorada; I – 
0824/512/10 - Indicação nº 23, Vereadora Sandra Citolin. Solicita à Secretaria 
Municipal de Saúde para estudar a possibilidade de viabilizar aos professores das 
escolas do nosso município a vacina contra a Influenza A H1N1, os quais não se 
enquadram no cronograma e grupos prioritários para receber a referida vacina, 
tendo em vista, os professores atender grande demanda de alunos de diferentes 
localidades do município, estando, assim, em risco de contágio da gripe. Segue 
anexo o cronograma de vacinação; I – 0825/513/10 - Indicação nº 24, Vereador 
Felipe Sálvia. Encaminhamos mais uma vez solicitação ao Executivo, para que 
determine ao setor competente que sejam feitos mutirões para recuperação das 
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ruas do município, pois as reclamações neste sentido surgem de todos os lados e 
essa morosidade em agilizar melhorias nas ruas vem nos causando preocupação; I 
– 0826/514/10 - Indicação nº 25, Vereador Felipe Sálvia. Solicitamos ao setor 
competente que realize imediatos trabalhos de recuperação do trecho que faz o 
encontro do calçamento e do asfalto da Rua São Paulo, no Bairro Oriental, pois 
houve a retirada de parte da pavimentação, provavelmente para fazer entrada de 
água e depois disso não houve os reparos necessários, vindo a ocorrer um desnível 
no local e acúmulo de barro, uma vez que não foi efetuada a recolocação da 
pavimentação retirada, dificultando o trânsito; I – 0827/515/10 - Indicação nº 26, 
Vereador Rudinei Brombilla, solicitando ao Executivo que determine ao setor 
competente para que faça o conserto do asfalto em frente a E.M.E.F. Getúlio 
Vargas, na Rua João Clemente Elsing, Bairro Ouro Preto; I – 0828/516/10 - 
Indicação nº 27, Vereador Rudinei Brombilla, solicitando ao Executivo que determine 
ao setor competente para que faça a limpeza e restauração da boca de lobo situada 
na esquina das ruas Ernesto Alves com a Primeiro de Maio, que se encontra 
entupida; I – 0829/517/10 - Indicação nº 28, Vereador Rudinei Brombilla, solicitando 
ao Executivo que determine ao setor competente para que faça o patrolamento, 
ensaibramento e compactação da Avenida Pátria, no trecho em direção ao Bairro 
Brandina, devido às péssimas condições do local e segundo reclamações de vários 
moradores e usuários do local; I – 0830/518/10 - Indicação nº 29, Vereador Rudinei 
Brombilla, solicitando ao Executivo para que determine ao setor competente que 
realize melhorias com calçamento e iluminação no beco da Oswaldo Cruz, beco 
este ao lado do CESA, que serve se caminho para quem vai para o Bairro Oriental; I 
– 0831/519/10 - Indicação nº 30, Vereador Rudinei Brombilla, solicitando ao 
Executivo para que determine ao setor competente o imediato patrolamento, com 
ensaibramento e compactação do Travessão da Família Giongo, em Pinheiro 
Marcado e Molha Pelego. Requerimentos. R – 0832/130/10 - Requerimento nº 01, 
Vereadora Sandra Citolin. A Vereadora abaixo subscrita solicita, na forma 
regimental, que logo após submetido ao  plenário para aprovação, seja enviado 
ofício as Centrais Elétricas de Carazinho, na pessoa do Senhor Diretor Presidente, 
Albano Kayser, solicitando ao departamento técnico da empresa para que seja 
efetuada a colocação de lâmpadas mais potentes nas luminárias dos postes 
localizados ao longo da extensão das Ruas Arthur Bernardes e Padre Réus, 
localizadas no Bairro Sassi, solucionando definitivamente este problema da 
escuridão desta região, zelando pela segurança dos moradores, pedestres e 
motoristas que residem e trafegam por esta localidade. Solicitamos a Vossa 
Senhoria para que verifique a iluminação destas ruas e tome as devidas 
providências cabíveis, para que esta reivindicação mencionada acima seja realizada 
com a extrema urgência; R – 0833/131/10 - Requerimento nº 02, Vereador Erlei 
Vieira. Requerimento ao Departamento dos Transportes do Rio Grande do Sul. E 
Vereador Gilnei Jarré. Os Vereadores abaixo assinados requerem que depois de 
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lido em plenário e deferido da forma regimental, seja enviado ofício, ao 
Departamento dos Transportes do Estado, ao senhor Willis Taranger, solicitando 
que seja estudada a possibilidade de destinar ao Centro de Tratamento e apoio a 
dependentes químicos um veículo da frota do Estado do Rio Grande do Sul. O 
CETRAT em Carazinho iniciou suas atividades 21 de janeiro e vem crescendo a 
cada dia que passa. A entidade possui algumas limitações financeiras, que são 
superadas com o apoio de toda comunidade. A equipe técnica de apoio conta com 
cinco profissionais e atende uma média de 30 pacientes mês. O carro é de 
fundamental importância para agilizar o trabalho desenvolvido pela equipe de 
colaboradores do CETRAT; R – 0834/132/10 - Requerimento nº 03, à Mesa 
Diretora, Vereador Felipe Sálvia. O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário, que a Mesa Diretora desta 
Casa providencie a modernização dos equipamentos de informática disponibilizados 
à população através da Câmara Cidadã, projeto este que foi criado por mim em 
2006, no ano em que como Presidente, remodelei a estrutura física desta Casa, 
criando então este espaço destinado ao acesso da população que não dispõe de 
equipamentos de informática e internet em suas residências. Nossa solicitação 
justifica-se pelo fato de que alguns equipamentos estão ficando bem ultrapassados, 
tendo a necessidade de serem substituídos. A grande maioria não possui entrada 
para USB, dificultando que os usuários possam copiar seus trabalhos em pen 
drives, por exemplo. Como estão sendo adquiridos novos equipamentos de 
informática para os gabinetes, sugerimos também que com a devida manutenção 
sejam repassados à Câmara Cidadã os que estarão sendo substituídos nos 
gabinetes, pois acredito serem mais modernos e melhor equipados que os 
existentes no local atualmente, proporcionando assim, melhores condições aos 
usuários da Câmara Cidadã; R – 0835/133/10 - Requerimento nº 04, Vereador 
Felipe Sálvia. 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 ao Presidente e aos Líderes das Bancadas na 
Câmara dos Deputados, manifestando nosso total apoio ao Projeto de autoria da 
Senadora Serys Slhessarenko, já aprovado no Senado, que reduz para 6% a 
alíquota da contribuição previdenciária paga por empregadores e empregados 
domésticos. Atualmente, o empregador doméstico contribui com 12%, enquanto o 
empregado contribui com uma alíquota que varia de 8 a 11% do salário. Com a 
redução do tributo, certamente irá se formalizar a relação de emprego de 
aproximadamente cinco milhões de empregados domésticos sem carteira assinada 
e sem acesso à Previdência Social. Está na hora de resgatar a dignidade do 
trabalho doméstico no Brasil de forma definitiva, reconhecendo o trabalho da 
mulher, contingente majoritário nesse segmento. Hoje, infelizmente, a grande 
maioria de empregadas domésticas não tem acesso à previdência social, em razão 
do alto valor da contribuição, tanto para empregadores quanto para empregados, e 
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assim essas pessoas acabam perdendo todo este tempo de trabalho sem 
contribuição para fins de aposentadoria. Nossa preocupação e principal justificativa 
no apoio irrestrito a este projeto é valorizar esta classe que muitas vezes prefere 
trabalhar sem formalizar sua relação de emprego, com o único objetivo de garantir 
alguns reais a mais no salário do final do mês, atitude desesperada na grande 
maioria das vezes, e que faz o trabalhador abrir mão de outros direitos. Diminuindo 
o valor da contribuição para 6% é, sim, uma forma de investirmos o registro de 
inúmeros trabalhadores informais desta área, proporcionando-lhes melhores 
oportunidades; R – 0836/134/10 - Requerimento nº 05, Vereador Felipe Sálvia. 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 ao Senhor Leandro Duarte Fernandes, Gerente de 
Expansão de Rede da Rede Record no Rio Grande do Sul, solicitando informação 
quanto à posição de instalação da retransmissora do sinal da TV Record para 
Carazinho, que conforme informação encaminhada em 12 de dezembro de 2009, 
estaria prevista para o primeiro semestre de 2010. Estamos nos aproximando já do 
final deste primeiro semestre e não recebemos mais nenhum contato com relação 
ao andamento deste projeto, que no final do ano passado já contava com o estudo 
de campo e projeto para implantação, faltando somente a etapa de orçamento dos 
equipamentos e negociação da infra estrutura, e como somos bastante 
pressionados pela população que nos cobra constantemente, pois desta forma nos 
tornamos responsáveis, desde que solicitamos a rede Record esta repetidora 
novamente em nossa cidade. Tomamos então a iniciativa de manter contato 
novamente. Temos recebido também o contato do pastor da Igreja Universal em 
Carazinho, que constantemente busca informações quanto ao andamento deste 
projeto, já que boa parte da programação divulga também os trabalhos desta igreja. 
Estamos realmente ansiosos por poder contar logo com as imagens TV Record, 
que, como já dissemos em outras oportunidades, possui uma excelente 
programação de entretenimento, jornalismo, esportes, por isso estaremos no 
aguardo de seu contato; R – 0837/135/10 - Requerimento nº 06, de Pesar, Vereador 
Rudinei Brombilla. O vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que 
após lido em plenário e deferido na Presidência, seja consignado em ata e oficiado 
aos familiares votos de profundo pesar em nome do Poder Legislativo, pelo 
falecimento do Senhor Elisaldo Costa Machado. 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 
Elisaldo Costa Machado, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 
Moções. M – 0838/090/10 - Moção nº 01, Vereadores Paulino de Moura, Erlei Vieira, 
Rudinei Brombilla e Felipe Sálvia. Os vereadores abaixo assinados solicitam, na 
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forma regimental, que após apreciada e aprovada em plenário, seja expedida 
correspondência aos Sindicatos dos Trabalhadores com representatividade em 
Carazinho, enviando em nome do Poder Legislativo de Carazinho os nossos 
parabéns pela passagem do Dia do Trabalhador, comemorado no próximo 1º de 
maio. Recebam nesta data as nossas homenagens por esta data tão significativa 
para todos os trabalhadores; M – 0839/091/10 - Moção nº 02, Vereadores Felipe 
Sálvia, Paulino de Moura, Erlei Vieira e Rudinei Brombilla. Seja encaminhado ofício 
em nome do Poder Legislativo de Carazinho ao Esporte Clube Industrial os nossos 
cumprimentos por terem se sagrado campeões na final do Campeonato de Bola 9 
da Sociedade Recreativa Harmonia, evento este realizado no último 17 de abril. 
Ainda estender cumprimentos à equipe Chaleira Preta, que ficou com o vice-
campeonato. Parabéns às equipes pelos resultados alcançados nas disputas; M – 
0840/092/10 - Moção nº 03, Vereadora Sandra Citolin, Felipe Sálvia, Erlei Vieira, 
Gilnei Jarré e Estevão De Loreno. Os Vereadores abaixo assinados solicitam que, 
depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício do Poder Legislativo ao presidente 
da empresa Souza Cruz Dante Letti, parabenizando a empresa pelo belo projeto 
social que a empresa desenvolve, Frota Social, destinando os veículos leves com 
mais de cinco anos de uso a entidades sem fins lucrativos. Estas doações acabam 
gerando um lucro muito maior à empresa do que se os vendessem no mercado. O 
retorno social que estas doações geram não tem preço. No município, o Yacamim é 
mais uma entidade contemplada com este projeto. Em 2008, o Hospital de Caridade 
já recebeu um veículo que está sendo de grande valia à entidade. No ato de entrega 
do veículo ao Yacamim, o senhor Anderson Rassweilwer, supervisor de transportes, 
representou a empresa e o Deputado Márcio Biolchi, que intermediou a doação do 
veículo, foram agraciados com o troféu Bola da Vez, concedido grandes parceiros 
do programa. A empresa Souza Cruz, com estas ações, mostra que faz a diferença 
fazendo seu papel social dentro da comunidade. Receba deste Poder o 
reconhecimento e o agradecimento por estas doações; M – 0841/093/10 - Moção nº 
04, Vereadora Sandra Citolin, Gilnei Jarré, Estevão De Loreno, Felipe Sálvia e Erlei 
Vieira. Os Vereadores abaixo assinados solicitam que, depois de ouvido o Plenário, 
seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao deputado estadual Márcio 
Biolchi, agradecendo o empenho do deputado e de toda sua equipe na conquista do 
veículo ao programa Yacamim. O apoio do deputado foi de fundamental importância 
na concretização desta doação. São de políticos assim que o povo carazinhense 
deve reconhecer, pessoas que usam do seu cargo público e trazem conquistas a 
comunidade local. O deputado Marcio já demonstrou isso em diversas lutas, dentre 
elas podemos citar o apoio junto à Secretaria da Saúde do Estado na viabilização 
da verba que irão completar os recursos disponibilizados pelo Poder Legislativo, 
para obra ampliação da ala psiquiátrica do HCC, destaca-se dentre elas. Nos 
políticos, encontramos no gabinete do deputado na assembléia legislativa, uma 
verdadeira embaixada em favor de nosso município, sempre aberta a novos pedidos 
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da comunidade carazinhense. Receba deste Poder o reconhecimento e desde já 
adiantamos que a luta continua, iremos solicitá-lo a cada dia mais, pois estamos 
trazendo retorno a comunidade carazinhense e com isso fortalecendo cada vez 
mais o partido em favor de Carazinho. E de mesmo teor, M – 0850/102/10 – Moção 
nº 13, Vereadora Sandra Citolin, Rudinei Brombilla, Gilnei Jarré e Paulino de Moura; 
M – 0842/094/10 - Moção nº 05, Vereadores Sandra Citolin, Erlei Vieira, Felipe 
Sálvia, Rudinei Brombilla. Os Vereadores abaixo assinados subscritos solicitam, na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício do Poder Legislativo de Carazinho, à Associação das Câmaras Municipais do 
Alto Jacuí - ASCAMAJA, parabenizando a nova diretoria eleita no dia 09 de abril de 
2010, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Presidente Jovante Fernandes da 
Costa, PDT, de Campos Borges. Nossos parabéns e pleno êxito no seu trabalho à 
nova diretoria na sua gestão e demais membros conselheiros desta renomada 
entidade. E também parabenizamos a ex-diretoria da ASCAMAJA, na pessoa do 
Excelentíssimo Senhor Presidente Valdir Alberi Kirst, de Não-Me-Toque, pelo 
excelente trabalho prestado e realizado frente à entidade na sua gestão, pelas 
ações e atividades  proporcionadas em prol de promover a aproximação de 
vereadores das mais diferentes ideologias, convivendo com expressivas lideranças 
dos cenários estadual, nacional e tornando a Região do Alto do Jacuí um pouco 
mais conhecida no Brasil. Desejamos sucesso a todos, com apreço; M – 
0843/095/10 - Moção nº 06, Vereadora Sandra Citolin, Erlei Vieira, Felipe Sálvia e 
Rudinei Brombilla. Os vereadores abaixo assinados solicitam, na forma regimental, 
que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho, ao Diretório Estadual do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro, PMDB, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Presidente e 
Senador Pedro Jorge Simon, parabenizando pelas comemorações dos seus 50 
anos de Vida Pública, a realizar-se no dia 27 de abril de 2010, no Plenário da 
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul. 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. Nossos parabéns pela sua longa trajetória política e sendo um exemplo 
no cenário nacional na construção coletiva da  política brasileira. Um abraço, com 
reconhecimento; M – 0844/096/10 - Moção nº 07, Vereadores Rudinei Brombilla, 
Erlei Vieira, Gilnei Jarré e Sandra Citolin. Os vereadores abaixo subscritos solicitam, 
na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao 38° Batalhão da Polícia Militar, 
Carazinho, na pessoa do Senhor Tenente Coronel Antônio Carlos da Cruz, 
parabenizando pela excelência da Cerimônia de Formatura de 38 novos soldados, 
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os quais prometendo oferecer suas próprias vidas na defesa da lei e da ordem 
pública, realizada no dia 20 de abril de 2010, nas dependências do Ginásio de 
Esportes do Colégio La Salle. Desejamos sucesso e pleno êxito, aos novos 
soldados do 38º Batalhão da Policia Militar, em todas as suas atividades, em prestar 
um excelente serviço à comunidade, dentro do espírito da Polícia Cidadã, onde o 
soldado passa a ser um ator social, contribuindo com a resolução dos problemas e 
conflitos da comunidade; M – 0845/097/10 - Moção nº 08, Vereadores Erlei Vieira, 
Paulino de Moura, Gilnei Jarré e Felipe Sálvia. Que seja encaminhado ofício ao 
Senhor Nélson Ariel de Paula, Presidente da Comunidade da Igreja Batista 
Independente Bettel, enviando cumprimentos pelo Encontro Góspel, transcorrido no 
último final de semana em nosso Município, no Ginásio da Acapesu. Recebam os 
nossos parabéns pelo sucesso que foi o evento que transcorreu em comemoração 
ao 3° aniversário desta igreja; M – 0846/098/10 - Moção nº 09, Vereadores Élbio, 
Paulino de Moura, Erlei Vieira e Gilnei Jarré. Os vereadores abaixo assinados 
solicitam, na forma regimental, que depois de submetido ao plenário para 
aprovação, seja encaminhado oficio de congratulações ao Policial Militar Vilmar dos 
Santos Pereira, que no dia 21 do presente mês recebeu a merecida promoção ao 
posto de 3° Sargento do 38° Batalhão de Policiamento Militar da cidade de 
Carazinho. M – 0847/099/10 - Moção nº 10, Vereadores Élbio, Paulino de Moura, 
Erlei e Gilnei Jarré. Os vereadores abaixo assinados solicitam, na forma regimental, 
que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja encaminhado ofício de 
congratulações ao Policial Militar Cleomar Sergio Dal Ponte Viasdeski, que no dia 
21 do presente mês recebeu a merecida promoção ao posto de 3° Sargento do 38° 
Batalhão de Policiamento Militar da cidade de Carazinho; M – 0848/100/10 - Moção 
nº 11, Vereador Élvio, Paulino, Gilnei e Erlei. Os vereadores abaixo assinados 
solicitam, na forma regimental, que depois de submetido ao plenário para 
aprovação, seja encaminhado ofício de congratulações ao Policial Militar Sergio Luis 
Xavier, que no dia 21 do presente mês recebeu a merecida promoção ao posto de 
3° Sargento do 38° Batalhão de Policiamento Militar da cidade de Carazinho. M – 
0849/101/10 - Moção nº 12, Vereadores Élbio, Paulino de Moura, Erlei Vieira e 
Gilnei Jarré. Os vereadores abaixo assinados solicitam na forma regimental, que 
depois de submetido ao plenário para aprovação, seja encaminhado ofício de 
congratulações ao Policial Militar Marcos Antonio Nervo Saraiva, que no dia 21 do 
corrente mês recebeu a mais merecida promoção ao posto de 3° Sargento 38° 
Batalhão de Policia Ambiental de Carazinho. Homenagem insignificante diante de 
todos os anos de vida dedicados a multiformes trabalhos dentro desta instituição, 
sendo que no momento, com seu brilhante trabalho junto ao policiamento ambiental, 
defende de forma implacável e imparcial o bem maior de toda a comunidade, a 
saber, o meio ambiente. Receba, dessa forma, o reconhecimento e o incentivo do 
Poder Legislativo Municipal; M – 0851/103/10 - Moção nº 14, Vereadores Erlei 
Vieira, Sandra Citolin, Estevão De Loreno e Élbio. Os vereadores abaixo assinados 
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solicitam, na forma regimental, que seja enviado ofício parabenizando e desejando 
os mais sinceros votos de sucesso à Secretaria Municipal de Educação de 
Carazinho, por sua conquista através do Programa Nacional de Tecnologia 
Educacional, Pro Info, por adquirir 108 computadores novos e demais acessórios 
paras as doze escolas municipais desta cidade. Devemos salientar a importância de 
tal investimento em prol deste município, que irá capacitar professores, jovens 
aprendizes e demais alunos a terem um melhor desempenho nas áreas 
tecnológicas, servindo como uma ferramenta para auxiliar futuros profissionais nesta 
área tão relevante que cada vez mais abre novos horizontes para o conhecimento 
em nossa sociedade. Reverenciamos novamente a atitude humanitária desta 
Secretaria, que tem em seu semblante a educação de nossos munícipes como 
meta, cooperando para uma sociedade cada vez menos desigualdades e mais 
direitos iguais; M – 0852/104/10 - Moção nº 15, Vereador Gilnei Jarré, Élbio, 
Eugenio Grandó e Erlei Vieira. Os vereador abaixo assinados solicitam, na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de 
cumprimentos ao Senhor Rafael Kochhan, Presidente da União Municipal Espírita 
de Carazinho, extensivo a toda equipe organizadora, pela realização do Seminário 
com Divaldo Pereira Franco, onde palestrou sobre o tema Jesus, Psicoterapeuta 
das Almas; M – 0853/105/10 - Moção nº 16, Vereadores  Gilnei Jarré, Élbio e 
Eugenio Grandó. Os vereadores abaixo assinados solicitam, na forma regimental, 
que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado ofício de 
cumprimentos à Senhorita Nathalie Goellner, pelo merecido título conquistado de 
Miss Turismo Infanto Juvenil 2010, bem como à Senhorita Rafaela Goellner, 
coroada Miss Conesul Infantil 2010. Enaltecemos e reconhecemos a grandeza 
destes títulos que tão bem serão representados pela beleza e carisma destas belas 
jovens, Nathalie e Rafaela; M – 0854/106/10 - Moção nº 17, Vereadores Élbio, 
Eugenio Grandó e Gilnei Jarré. Os vereadores abaixo assinados solicitam, na forma 
regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado ofício de 
cumprimentos à Senhorita Barbara da Costa Leocadio, pelo merecido título 
conquistado de Miss Turismo Infantil 2010. Enaltecemos e reconhecemos a 
grandeza deste título que tão bem será representado pela beleza e carisma desta 
bela jovem Bárbara. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Conforme acordo de 
bancadas, não haverá o intervalo regimental. Passamos agora para a tribuna livre, 
conforme Resolução 271/2005. Atendendo solicitação protocolada nesta Casa, 
solicitamos ao Vereador Rudi que conduza o Senhor Nelson Loeff e Anelise Schell 
Almeida para fazer uso da tribuna do povo na data de hoje, pelo prazo 
indeterminado. Senhor Nelson Loeff; Senhor Presidente do legislativo, Vereador 
Gilnei Jarré, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, senhoras e senhores, 
realmente o assunto nosso através da abertura que tivemos aqui com acamara de 
vereadores, de mostrarmos um pouco do projeto que nós realizamos para o que 
chamamos uma nova saúde, realmente quando, um pouco de histórico, realmente 
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quando o prefeito me convidou para fazer esse trabalho na saúde, eu pensei 
bastante, porque a gente sabe que é uma área muito complexa, uma área bastante 
difícil, porque você não trata, como eu sou um consultor, você não trata com 
mercadoria, você trata com gente, com pessoas, então realmente o que a gente 
precisa fazer é um trabalho que sirva a toda comunidade, eu fiquei por durante dois 
meses praticamente, já havia sido liberado uma secretária para trabalhar comigo, 
mas não adianta qualquer pessoa, nós precisamos realmente alguém que conheça 
esse trabalho, porque eu como consultor, eu entendo de negócios, e para mim a 
saúde e um negócio, não é para ganhar dinheiro, mas para resolver o problema de 
uma comunidade, então eu tenho que olhar isso simplesmente e friamente, 
profissionalmente para que assim seja feito, já que queiramos ou não queiramos, 
saúde, ou qualquer outro local, são áreas bastante políticas, e eu tenho uma certa 
dificuldade de lidar com questões políticas, apesar de que políticos todos nós 
somos, partidários, não é nosso presidente, talvez não, mas eu diria que dentro do 
convite do senhor prefeito, a preocupação dele foi de que se fizesse um trabalho 
para encaminhar a saúde, dentro de um parâmetro um pouco diferenciado, e eu me 
recordo que até um companheiro nosso, secretário, disse, Nelson, não adianta, 
saúde no Brasil esta quebrada, bom, mas é muito fácil dar esta desculpa, de que a 
saúde esta quebrada, eu acho que nós temos que achar formas de acharmos uma 
maneira de realmente atender as necessidades de nossa comunidade, então dentro 
deste trabalho eu comecei fazer pesquisas, e também entrevistas, entrevistei 
médicos, entrevistei o Helio Lutz, estive visitando a Drª Clarissa Promotora, alguns 
vereadores, população, pessoas que trabalham na área, psicólogos, psiquiatras, 
afinal de contas eu comecei ouvir muita gente, porque afinal quem entende de cada 
parte do seu trabalho são pessoas que trabalham nisso, e sem duvida nenhuma eu 
estava com uma certa dificuldade porque de repente vocês pensam, porque o 
Nelson não pegou uma secretária, não adianta, tem que pegar quem entende, que 
não entende não resolve o problema, então daí apareceu realmente Anelise, que 
aqui esta ao meu lado, dentro de uma pesquisa que a gente estava fazendo e uma 
indicação, a Anelise é enfermeira, ela já foi secretária de saúde de Caiçara, portanto 
ela conhece principalmente os aspectos técnicos da saúde, que eu quero dizer para 
vocês que eu não conheço, Dr. Elbio é meu médico, e quando eu tenho qualquer 
problema nessa área ai eu busco ele, agora em negócios nós podemos encontrar 
formas, mais sabias de achar como fazer esse trabalho, dentro disso eu pesquisei 
no Rio Grande do Sul praticamente quase todas as cidades via internet, quase 
todas as cidades do Rio Grande do Sul, acima de cinquenta mil habitantes, tinha 
algumas coisas, não muitas, pesquisei algumas cidades em Santa Catarina, e 
pesquisei algumas cidades no Paraná, portanto fiquei praticamente dois meses 
ouvindo e pesquisando até que apareceu a Anelise para nós começarmos a fazer o 
trabalho, depois disso, nós não temos que inventar a roda, eu sempre digo, inventar 
roda ninguém mais vai inventar, nós, dentro da pesquisa, eu vi que Francisco 
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Beltyrão, para mim foi o melhor modelo que a gente teria pelas informações da 
internet, também examinamos Santa Cruz do Sul, não é isso Anelise, foi uma cidade 
assim que a gente viu que tinha um bom parâmetro de saúde, porque eu acredito, 
muitas cidades tenham uma saúde realmente, como a gente diz, de acordo com o 
que é necessário,  e ai então nós também vimos que Erechim , outra cidade aqui 
perto de nós, e também Santa Rosa, que a gente imaginou que teria um a boa 
saúde, porque lá é terra do Dr. Osmar Terra, que é o secretário da saúde do Rio 
Grande do Sul, então nós fomos a  Santa Rosa, visitamos lá, fomos muito bem 
recebidos, marcamos, todos os diretores estiveram conosco lá, conversando, 
discutindo, nós perguntando, tirando as duvidas, o que é bom ,o que não é, o que 
serve o que não serve, com isso, nós, sem duvida nenhuma, tiramos muitas 
informações importantes, também uma semana depois, fomos a Erechim , e 
ficamos, não é Anelise, extremamente impressionados com o trabalho que eles vem 
realizando lá na saúde, eles também estavam inovando muita coisa, visitamos 
Postos de saúde, visitamos o sistema deles, o secretário estava de férias, mas o 
secretário adjunto que nos recebeu, se pôs totalmente a disposição, nos mostrou 
alguns projetos que eles estavam realizando, já tinham lançado o projeto para 2010, 
e também nos colocou a disposição todos os seus diretores que eram sete ou oito, 
diretores, para que nós pudéssemos fazer as nossas perguntas, e como disse, 
visitamos diversas unidades também, para saber, como se diz, ao vivo, o que 
estava funcionando, e como estava funcionando, então de fato nós não inventamos 
nada, estamos copiando, melhorando algumas coisas sem duvida nenhuma, porque 
a gente vai observando, vai aprendendo, e chegamos a uma conclusão de que sim, 
podemos ter uma saúde muito boa para Carazinho, isso não quer dizer que a nossa 
saúde não estava como talvez se pensasse, mas nós sabemos então que podemos 
melhorar muito essa saúde, só para ter uma idéia também, uma dessas coisas que 
essas cidades tem é a farmácia em cada posto de saúde, isso para nós é excelente, 
porque o que a gente tem visto ali na secretaria de saúde, quinhentas, seiscentas 
pessoas por dia, buscando o seu medicamento, ora, pessoas idosas, pessoas 
doentes, pessoas que tem que pagar o ônibus mas porque se nós temos os postos 
lá na vila, lá no bairro, vamos preparar isso, então já estamos estudando, claro que 
nós temos alguns problemas assim bem complicados, porque era para ter 
encerrado o contrato do CMPP, dia 30de dezembro, mas conseguimos através de 
negociação com a justiça, conseguimos transferir até 30 de junho, por isso já 
realizamos o concurso, estamos numa fase muito complicada, a gente tem discutido 
muito, que realmente estamos assim quase que num caos, no sentido de que gente 
saindo, gente que vai entrar, vão sair pessoas que conhecem muito bem e vão 
entrar pessoas que nós vamos ter que preparar  e treinar, então, dentro disso, é que 
nós temos algumas dificuldades, sem duvida nenhuma, de podermos ultrapassar 
esse momento bem complicado em que nós estamos trabalhando, eu vou 
apresentar para vocês o organograma, claro que o organograma sempre tem uma 
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certa flexibilidade, até porque quando nós apresentamos em rádio, apesar que 
poucos lugares nós estivemos, evitamos de fazer muito alarde, uma das coisas que 
a gente viu, “ai meu Deus, estão criando um monte de cargos”, não, eu vou provar 
para vocês que nós realmente não criamos cargos, nós criamos novas 
nomenclaturas, nada mais do que isso, como vocês podem ver aqui, nós temos o 
prefeito, nós temos o secretário de saúde, nós temos o conselho, criamos sim, que 
ainda nós não temos a pessoa, porque todo esse programa tem que passar aqui 
pela Câmara de Vereadores, isso realmente é muito importante, qual é a idéia do 
diretor executivo? Como a saúde é algo muito complexo, exige muito, existe de fato 
um acompanhamento muito grande, e nós queremos assim, estar juntos, no dia a 
dia de todos os postos, para que a gente saiba e acompanhe o que é que lá esta 
acontecendo, então ouviram que nós também temos ali uma diretora administrativa 
financeira, que é a Ana que esta aqui conosco, que ela era antes também já uma 
diretora, quer dizer, não foi criado novo cargo, temos também a diretora técnica que 
já existia uma e que hoje nós vamos ter e já esta atendendo a área, a própria 
Anelise, pela sua grande experiência que tem, realmente eu diria assim, viu Anelise, 
que o teu trabalho foi fundamental para o sucesso deste nosso projeto, também 
para não colocar, só no caso da Anelise, então como disse, temos a diretora 
administrativa que é a Ana que ela também vai ter departamento de planejamento, 
avaliação, controle de auditoria, financeiro, departamento de compras, 
departamento jurídico que nós não temos ainda, e departamento de transportes 
também que alias, é um problema muito complicado, que nós estamos procurando 
resolver, muito sério o problema, chegamos ir a Soledade para uma possibilidade de 
a gente terceirizar esse trabalho, eu ainda penso que seria o melhor  a terceirização, 
mas estamos discutindo isso também porque afinal de contas o nosso secretário 
esta junto nessas mudanças e para isso nós também temos que ouvir, como diretor 
técnico já tínhamos a Dona Nair Silva, se não me engano, Dona Nair, e ela foi 
removida para um outro departamento, porque na minha opinião, diretor técnico tem 
que ser técnico, não adianta, tem que entender da coisa, tem que saber o que fazer, 
tem que entender de leis, tem que entender do trabalho técnico que tem, porque 
aqui nós temos os ISFs, os PACs, unidades móveis, saúde mental, o CEM, 
ambulatório municipal, a farmácia, o laboratório, e serviços gerais, é muito amplo, 
não parece, dentro dos levantamentos que nós fizemos, nós estamos reduzindo em 
torno de quarenta a cinquenta funcionários, que nós estamos reduzindo também, 
isso ai já acertado e já implementado, também temos o diretor de vigilância em 
saúde, também ninguém de novo entrou, até porque é o André Prado, ele apenas 
vai receber quem sabe lá um SF ou qualquer coisa, porque é uma pessoa que 
entende, é um técnico, alias uma das coisas que a gente discutiu muito com o 
prefeito foi isso, queremos pessoas técnicas, queremos pessoas que entendam, 
porque não adianta, não tem o que inventar, ou você bota pessoas competentes ou 
a coisa termina realmente não funcionando, então foi uma das delegações que o 
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prefeito nos deu, no sentido de profissionalizarmos realmente a administração da 
saúde, e para nós isso é fundamental, porque deixamos de lado as questões 
políticas, sempre vai haver, mas os nossos administradores principais, realmente 
são técnicos e práticos, também em saúde nós temos a vigilância sanitária, 
ambiental, epidemiológica, do trabalhador, nutricional, e HIV – AIDS e outras, então 
nós temos uma estrutura muito grande se nós olharmos após isso, que é que pode 
passar o organograma para os vereadores, desculpem, tinha o organograma aqui e 
me esqueci, então eu queria dizer assim, eu vou passar a palavra para Anelise, nós 
temos aqui, não vamos evidentemente passar, mais de duzentas fotografias, que 
nós fizemos um diagnóstico geral de todos os postos de saúde de Carazinho, 
estivemos em todos eles, fotografamos, tiramos mais de duzentas fotografias, 
também no CEM, também no CMPP, e portanto nós temos um diagnóstico 
prontinho e assim nós vamos entregar também depois ao presidente da câmara 
todo o projeto que nós temos aqui para que saibam quais são os caminhos que 
realmente nós estamos querendo trilhar, como disse também o cancelamento do 
contrato do CMPP, por isso nós estamos um pouco apurados no sentido de 
resolver, porque foi feito o concurso publico, já dado também, como se diz, o retorno 
de quem passou, ainda tem que aguardar uns dias, mas nós estaremos mudando 
sem duvida nenhuma, algumas pessoas que estão contratadas pelo CMPP, e 
vamos contratar, começar a contratar pessoas que passaram no concurso, bem, 
também já estamos com seis novos equipamentos, ou gabinetes, instalados de 
odontólogos, de dentistas, vamos reformar todos os postos, logicamente, 
gradativamente, porque achamos que o atendimento nos nossos postos deixa muito 
a desejar, nós iremos manter permanentemente supervisores para que façam esse 
trabalho, mas eu vou passar agora o microfone para Anelise, para que ela fale um 
pouco mais sobre essas questões técnicas que nós estamos, e depois nós 
colocamos a disposição dos vereadores para perguntas que queriam nos fazer, 
obrigado;  Anelise Schell Almeida; uma boa noite a todos, cumprimento o 
Vereador Gilnei Jarré, presidente desta casa, em seu nome os demais vereadores 
aqui presentes e o publico aqui presente, bom, falar hoje da saúde de Carazinho, 
falar de saúde é falar de vida, e olha o tamanho da responsabilidade que tem o 
nosso gestor em saúde o Dr. Pedro Santana, em gerir essa saúde, e o tamanho que 
foi a nossa responsabilidade em fazer um organograma para Carazinho que 
comportasse toda essa estrutura que nós temos no sistema de serviço de Carazinho 
em saúde, e fazer com que esse organograma não seja simplesmente um novo 
organograma, mas que ele seja um novo funcionamento da saúde, o que nós temos 
hoje em Carazinho em termos de saúde, quais são os nossos serviços, nós temos 
doze ESFs, doze postos de saúde, doze unidades, que tem equipes de PSFs, 
equipes de PSFs, ou ESFs, como nós dizemos agora, estratégia de saúde da 
família, que então tem o médico quarenta horas, enfermeiro, técnico, tem o dentista 
e o ACD, nós temos também o ambulatório municipal aqui em Carazinho, que 
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atende das nove até as 11 da noite, nós temos o CEM que é o Centro de 
especialidades médicas, e nós temos a farmácia básica, o laboratório, e a secretaria 
de saúde, então cabe a secretaria de saúde, hoje ainda dividido com o CMPP, fazer 
a gestão, gerir toda essa tensão básica, então fazendo esse novo organograma, 
pensasse em um comando único, e acreditamos que esse comando único irá 
facilitar em termos de serviços de saúde, porque estava muito difícil para um gestor 
administrar um serviço de saúde que é administrado por duas pessoas, então agora, 
a partir de um comando único que foi programado esse organograma, então a partir 
da realidade que nós vimos no nosso município de Carazinho, é que gente 
conseguiu montar um organograma, quando a gente teve a proposta de fazer um 
organograma, um novo sistema de saúde para Carazinho, quando se fala sistema é 
um novo formato da saúde, então a gente teve que conhecer todas as realidades 
que nós tínhamos aqui em Carazinho, para daí sim nós planejarmos, o que nós 
encontramos lá nas unidades, e que a Vereadora Sandra Citolin incansável também 
batalhando pela saúde, viu, o que a gente vê, o que a gente sentiu? Uma estrutura 
precária, profissionais desmotivados pela própria instabilidade, não sabem até 
quando vão ficar, então isso gerou todo um comprometimento do serviço de ESFs, 
essa instabilidade, então o que se pensa a partir de agora? Com o comando único, 
com uma forma mais unida de nós trabalharmos, será bem mais possível nós 
fazermos um bom trabalho, a partir sim da nossa realidade, melhorando nosso dia a 
dia lá em termos de estrutura, e depois em termos profissionais, nós temos sim 
muitos profissionais esforçados, que estão fazendo de tudo nas nossas unidades de 
saúde, até um pouquinho mais, mas infelizmente nós precisamos, de todo nosso 
conjunto trabalhando afinado, então a partir de agora, com esse novo formato, nós 
vamos ter que capacitar os nossos profissionais e ai sim trabalhar ESFs 
verdadeiramente, o que eu digo trabalhar ESFs verdadeiramente, com estrutura e 
com profissionais capacitados, a Vereadora Sandra Citolin e alguns vereadores 
sempre brigam por causa das fichas, “ah, mas é por ficha!”, isso sim nós queremos 
terminar, ESF não é para atendimento de ficha, e uma coisa que a gente já esta 
batalhando, nosso gestor da saúde já esta acompanhando também e é uma das 
coisas que a gente pretende mudar assim que implantar o novo funcionamento da 
saúde, então a partir desse novo organograma, nós teremos com certeza muitas, eu 
não diria problemas, mas muitas questões a serem resolvidas, com os funcionários, 
que a gente esta num período de transição, houve o concurso publico, vai haver o 
processo seletivo, muitos profissionais vão mudar, não é uma questão de que o 
secretário queira mudar, ou do prefeito, é uma questão judicial, o concurso deve ser 
feito, o processo seletivo deve ser feito, então nós vamos ter pessoas boas que vão 
sair? Vamos, vamos ter pessoas, de repente que não são tão capacitadas que vão 
passar, vamos mas nós vamos ter que contornar e conseguir capacitar todas as 
pessoas e dar o apoio que elas precisam para realmente trabalhar o serviço de 
saúde como nós queremos, que é um modo de valorização dos usuários, 
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valorização dos nossos profissionais, e buscar serviços de saúde que a gente possa 
completar melhor a saúde de Carazinho, então vou deixar para perguntas, o que 
vocês tem a respeito para nos questionar, alguma coisa? Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; Senhores Vereadores fica a disposição a palavra para perguntas, 
Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, 
demais pessoas, ao Nelson e a Anelise, parabenizar pelo novo sistema de saúde, 
mas eu ainda entendo que um bom sistema tem que ter um bom gestor, e ai eu 
quero de publico, dizer ao Dr. Pedro, que desde a outra gestão que ele esteve na 
frente da saúde, ela foi uma das melhores saúdes aplicadas no município de 
Carazinho, e até o momento ele estava engessado, tinha dois gestores de saúde, e 
nenhum fazia o que a população precisa que é o atendimento, que é resolver o 
problema do medicamento, eu quero dizer que não vai ser nem pergunta, vai ser 
uma constatação, tecnicamente eu sempre vi no Nelson um bom gestor, 
tecnicamente sempre fez um trabalho bem feito, a Anelise estou conhecendo agora, 
mas tenho visto um trabalho bem feito, eu vou fazer um pedido ao Dr. Pedro, que 
em cima desse embasamento levantado pelos gestores técnico que ele consiga 
adaptar para os atendimentos, porque a população, o cidadão, ele necessita de 
carinho, ele necessita de amor, mas ele necessita mais ainda, do medicamento, da 
consulta, peço publicamente ao Dr. Pedro, tenho sempre dito que o Vereador e que 
o médico Elbio, tem feito um trabalho muito bem feito no hospital de caridade do 
nosso município através de plantões, mas esse final de semana e durante essa 
semana, novamente Elbio, o hospital não atendia as pessoas que lá procuravam, o 
que acontecia? Mais de quatro, cinco horas para serem atendidas, as pessoas e as 
pessoas revoltadas, então qual é o pedido que eu peço ao secretário de saúde, 
Pedro Santana, que procure junto ao hospital, porque recurso a câmara deu, 
recurso o município deu, então não pode se queixar, e ai hoje eu não consegui 
questionar o Hélio, onde querem gastar trezentos mil em hotelaria, fazer, isso é um 
absurdo, particular, e ai vão cobrar das pessoas para elas internarem particular e 
vão deixar de investir na população, então Dr. Pedro, a Ana, sua equipe, procure 
conversar com o hospital e não deixar isso acontecer, porque senão esse poder, 
que colocou recurso lá, vai interferir em prol da população, então eu quero 
parabenizar, dizer que vocês estão de parabéns, nós necessitamos disso, de uma 
administração técnica para nós podermos dar resultados para a população, mas 
também nós precisamos de pessoas com conhecimento humano e disponibilidade 
de recursos para atender bem a população, então nós precisamos resolver os 
problemas dos postos de saúde, aonde os médicos atendem por ficha e ai quantas 
pessoas chegam lá e já deram as dez fichas, já deram as oito fichas, então nós 
precisamos achar uma solução para que não seja por ficha e sim por horário de 
trabalho, ele faz lá vinte horas, ele faz lá quarenta horas, e atende a população 
melhor atendida, então só quero dizer a vocês isso, estão de parabéns, o Dr. Pedro 
tenho convicção de a partir do momento que ele for o gestor pleno da saúde, nós 
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não podemos deixar de estar tranqüilo porque nós sabemos o lado humano e o lado 
trabalhador que ele tem, então muito obrigado e que vocês possam realmente ainda 
dar essa assessoria para o Dr. Pedro, para a saúde, e quem sabe para outras 
secretarias, então muito obrigado;  Senhor Nelson Loeff;  só gostaria de colocar 
em resposta ao vereador, realmente essa é uma das nossas grandes 
preocupações, o atendimento, porque ali que esta todo segredo da saúde, nós 
sabemos perfeitamente até, que muitas pessoas nem estão doentes, ou nem são 
doentes, estão doentes, principalmente pela própria falta às vezes de um 
reconhecimento, de um carinho, de um atendimento, aquilo que você falou, nós 
teremos uma supervisora diariamente nos postos, vamos chegar sempre de 
surpresa, conferir, não é uma questão de desconfiar quem esta lá, mas temos que 
realmente saber o que é que esta acontecendo, para isso a tua sugestão é ótima;  
Anelise Schell Almeida; só colocando que nós temos algumas unidades que 
atendem por ficha, mas nós temos alguns ESFs funcionando muito bem, o médico 
atende aquela demanda que chega, muitas vezes trinta, quarenta fichas, então nós 
temos profissionais que realmente estão conseguindo trabalhar dentro da 
metodologia do ESF, e é isso que nós queremos de todos os profissionais, que eles 
trabalhem realmente o ESF, mas entendemos também que precisamos dar 
estrutura para este pessoal trabalhar,  Presidente Vereador Gilnei Jarré;  
Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; boa noite Sr. Nelson, esta de 
parabéns pelo cronograma, pelo organograma, a pergunta que eu faço, eu sou 
funcionário da prefeitura também, eu sou médico que também trabalho, o que eu 
tenho visto na época em que eu fazia plantão, e que eu faço plantão na emergência, 
existe um acumulo muito grande a partir de dezesseis, dezessete, da metade do 
mês em diante, começa a faltar exame, então assim, eu tenho uma suspeita de 
pneumonia, infelizmente isso não é só de agora, faz tempo que a coisa vem 
acontecendo, não é dessa administração, é da outra também, então as coisas 
funcionam dessa maneira, falta exame, tanto laboratorial, a gente sabe que a gente 
precisa, a gente que esta atendendo a gente precisa fazer o diagnóstico, então você 
manda para o hospital, ele é que vai fazer o exame porque tem radiologia 24 horas, 
então isso acaba onerando também o atendimento no hospital, Paulino, porque tu 
esta atendendo não só os pacientes que tem a procura direta, mas a procura dos 
encaminhamentos que tem e apenas um médico, então assim, o que eu digo assim, 
da velocidade que a gente possa pedir um exame, primeiro, ter o exame, segundo 
da resposta desse exame, porque assim, eu vou marcar um Raio – X, mas eu 
marco um raio – X para daqui uma semana, em uma semana eu posso estar vivo 
como posso estar morto,(impossível transcrever), então esse é um problema que 
realmente assim não é só o atendimento, eu acho que a gente tem que ter 
profissionais no momento em que você vai tratar em saúde, você tem que ter gente 
sempre sorrindo, não interessa, a pessoa esta mal, esta te procurando porque ela 
esta mal, então tu não tem que estar jamais de cara amarrada, e saber o que esta 



 

A.L Página 19 18/5/2010  

fazendo, mas a gente precisa de exames também para fazer isso ai não é;   Anelise 
Schell Almeida; Dr. Elbio, a nossa demanda de exames, é muito grande, nós temos 
assim um quantitativo enorme de exames, temos liberados muitos exames, a 
secretaria de saúde tem liberado, só que não é suficiente porque nós realmente não 
estamos atacando o foco que seria a promoção e a prevenção da saúde, e é esse 
trabalho, todo esse retorno que a gente vai ter que fazer culturalmente, a questão do 
bom atendimento, o quanto evita um bom atendimento, um sorriso para o seu 
cliente, o nosso usuário é o nosso cliente, ele é o motivo por nós estarmos 
trabalhando, estarmos fazendo a saúde;  Vereador Elbio Esteve;  por isso assim, 
com relação a educação, ai entra uma coisa muito importante, tufo bem, a gente 
tem que fazer programas, até programas de sala de espera, orientar quem esta 
esperando, porque assim, eu fiz medicina comunitária, já falei com seu Nelson, fiz lá 
no Murialda em Porto Alegre, então, que é a referencia hoje, então o que acontece, 
lá se fazia grupos, tinha médicos que faziam grupos de hipertenso, o médico fazia 
grupo de gestante, mas ele perdia uma hora só, o resto, quando o grupo funcionava, 
funcionava toda a equipe, o que ia para o médico era só aquilo que o pessoal que 
fazia o atendimento básico, não conseguia fazer, então assim, isso vai passar para 
o profissional, escabiose, impetigo, tudo isso não passava para o médico, não 
precisava, porque eu tenho uma equipe multiprofissional, e essas equipes estão 
funcionando; Anelise Schell Almeida; essa metodologia, Dr. Elbio que a gente quer 
implantar a partir de agora, é esse trabalho com grupos, realmente trabalhar grupos, 
nos nossos ESFs,mas para isso a gente esta esperando, não que a gente tenha que 
ficar aguardando, mas a gente já esta se planejando para começar realmente 
trabalhar com os ESFs, sejam os profissionais que vão ficar , ou que vão vir novos, 
mas para realmente atacar em grupos, eu tenho por experiência própria, uma área 
de ESF tem que ter no mínimo quatro ou cinco grupos de hipertensos e diabéticos, 
é ali que nós vamos fazer a prevenção, vamos fazer educação e saúde para 
realmente pouparmos lá na alta complexidade, Carazinho hoje gasta e gasta muito 
na alta complexidade, então nós temos que fazer todo um caminho reverso, vai ser 
demorado? Vai, é a longo prazo, mas se nós não fizermos a lição direitinho nós 
vamos em breve conseguir fazer realmente que nosso município diminua a 
demanda por exames, por internações hospitalares, para isso é preciso trabalhar 
nesta metodologia com essa visão;  Vereador Elbio Esteve;  parabéns;  
Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador Rudinei Brombilla;  Vereador Rudinei 
Brombilla;  quero falar em nome da bancada do PP, como líder de bancada, saudar 
o secretario Nelson Loeff, senhora Anelise, já disse a ela e quero dizer aqui 
publicamente, foi uma surpresa e uma revelação grata a descoberta da Anelise que 
veio somar junto à secretaria de saúde, pela sua competência, pela sua capacidade, 
e pela sua experiência adquirida no município de Caiçara, também a minha 
saudação a Ana Pádua, diretora da saúde, e também ao secretario de saúde Dr. 
Pedro Santana de Moraes, que se encontra aqui na casa do povo, como os demais 
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colegas já disseram, quero parabeniza-los por este organograma apresentado, mas 
também dizer e sugerir, e acredito que deve estar no projeto que o fundamental 
também a gente trabalhar a saúde preventiva, para as nossas agentes comunitárias 
de saúde, são as agentes comunitárias de saúde que estão no dia a dia visitando as 
casas, visitando as famílias, e sabem os problemas de cada família,  a gente 
trabalhando a saúde preventiva, com orientação a gente vai economizar na saúde 
curativa, antes de vir o problema você resolve lá no bairro, lá na sociedade, também 
secretario Nelson, fico muito feliz aqui vendi este plano de reestruturação da saúde, 
onde foi semana passada inaugurado seis novos gabinetes odontológicos, estive 
vendo os gabinetes odontológicos e vi, realmente esses modelos que foram 
implantados nos postos de saúde, e também fico muito feliz quando foi falado sobre 
a implantação da farmácia básica nos postos de saúde nos bairros, estive visitando 
o município de Passo Fundo, tem os CAIs lá, e em Passo Fundo tem implantado 
esse sistema, as vezes muitas pessoas idosas, ou humildes que não tem nem o 
dinheiro para pegar o ônibus, e ir até a secretaria municipal da saúde buscar o 
medicamento, as vezes tem que pegar dinheiro emprestado, evita essa fila, esse 
acumulo de pessoas na secretaria da saúde, então, realmente esta de parabéns, 
vamos torcer e tenho certeza que esse projeto tem tudo para dar certo, quero fazer 
uma sugestão aqui ao presidente do poder legislativo, Vereador Gilnei Jarré, que 
passe a cada vereador uma cópia desse projeto, que esta sendo entregue hoje ao 
presidente do poder legislativo, muito obrigado;  Senhor Nelson Loeff;  Rudi, só 
para complementar então essa questão que você falou, tão importante que é o 
preventivo, em tudo que se faz deve haver o preventivo, tanto como na saúde, 
porque não adianta você deixar as coisas acontecerem, e depois custa muito mais 
caro, muito mais difícil, muito mais demorado, é uma das nossas grandes 
preocupações também e ai vem uma questão que nós somos de reeducação do 
sistema, obrigado;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereadora Sandra Citolin 
com a palavra; Vereadora Sandra Citolin; aproveito também para cumprimentar o 
seu Nelson, a Anelise, Dr. Pedro,  A Ana, dizer que há um ano e pouco, a gente 
esta incansavelmente, e eu falo a gente, Câmara de Vereadores, como secretaria, 
como administração, buscando melhorar as questões da saúde na nossa cidade, 
nós visitamos semanalmente os postos de saúde, e a gente tem visto que alguns 
realmente os problemas são muito grandes, em outros os problemas são menores, 
mas eu quero dizer que esse quadro técnico apresentado pelos senhores agora, a 
tendência dele é sim organizar o pessoal de uma forma diferente para trabalhar a 
saúde no nosso município, e é urgente, que seja posto em pratica imediatamente 
mas quero fazer uma ressalva que acho necessária, nada vai dar certo, nenhum 
estudo, nenhuma ação, nenhum investimento, tanto por parte da administração, 
como por parte da secretaria, como por parte do poder legislativo, se os profissonais 
que atuarem em todas as áreas, não forem altamente comprometidos, e eu acho 
que hoje, mais até, do que uma organização nesse sentido, esta faltando 
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comprometimento por parte das pessoas que atuam com o ser humano, também 
quero aproveitar seu Nelson e Anelise, e colocar que nesta câmara tramita um 
projeto de autoria desta vereadora, que se refere a Humaniza SUS, ele vem 
justamente com o intuito de colaborar e se engajar como câmara municipal ao 
projeto desenvolvido pela secretaria da saúde, justamente este lado, acolhedor, 
esse lado cuidadoso, do cuidador, do doente, que é a função das pessoas que 
trabalham na área da saúde, então agente quer continuar colaborando, a gente quer 
continuar tendo, senhores, e a secretaria como parceiros, porque nós aqui, só 
representamos parcelas da população, nós estamos na verdade em cada visita, em 
cada discussão, em cada atividade, representando o povo que nos elegeu para isso, 
para a gente fiscalizar, para a gente procurar melhorar todos serviço publico 
oferecido a população carazinhense, e esse serviço publico que chega até todos os 
setores, através dos impostos, é bastante caro, então nós temos que ter um serviço 
eficiente, de qualidade, e que atenda as expectativas e necessidades da população, 
muito obrigado então;  Senhor Nelson Loeff;  só uma colocação mais presidente, 
depois eu...eu diria o seguinte, Vereadora Sandra Citolin, sempre há aquela 
expectativa, até um dia um amigo me cobrou, “já esta tudo funcionando?”, eu disse: 
“calma, cara!”, quando se faz um projeto, mesmo quando se faz o projeto de uma 
residência, você tem que fazer primeiro o projeto, você tem que ter o dinheiro para 
implantar esse projeto, você tem que ter o tempo para construir essa casa, que seja 
de quarenta metros quadrado, quem sabe demora sessenta, noventa dias, se você 
quiser fazer uma casa de quinhentos metros, vai demorar um ano pelo menos para 
implementar o projeto, e se fizer um edifício ai de quinze, vinte andares você vai 
levar de dois, três quatro anos, então eu gostaria que tivesse um pouco de calma o 
pessoal, nós realmente estamos muito preocupados e atentos a todas as 
mudanças, a pior delas agora é esse momento dessa transformação que nós temos 
ai com o encerramento do contrato do CMPP, realmente para nós é complicado, 
mas é uma solução e uma decisão que deve ser tomada,então apenas um 
pouquinho de calma, e eu tenho certeza absoluta, eu tenho dito até para a Anelise, 
para o Dr. Pedro, para a Ana, nós vamos levar até o final do ano, quem sabe nós 
tenhamos melhorado 50 % do que é possível, por isso que, milagres não vão haver, 
porque as vezes as pessoas esperam que você diz alguma coisa e que 
imediatamente acontece, para isso nós estamos trabalhando, obrigado presidente;  
Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador Eugênio Grandó com a palavra;  
Vereador Eugênio Grandó; gostaria de ser bem objetivo e fazer uma pergunta 
mesmo, vocês apresentaram todo um organograma do funcionamento da secretaria 
de saúde, deu entrada nesta casa hoje o projeto 058 que declara situação de 
emergência na área de saúde, para contratação de vários cargos, minha pergunta 
é? O estudo se atém ao organograma, parte de direção da secretaria da saúde? Ou 
o estudo de vocês foi até a área desse projeto que é a contratação de profissionais, 
etc?   Anelise Schell Almeida; o organograma na verdade não tem como fugir a 
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toda uma estrutura de pessoal que nós vamos precisar para tocar essa maquina tão 
complexa que é a saúde, então o que nós ativemos, em saber o numero de 
funcionários que seriam necessários para que cada célula dessas conseguisse 
trabalhar adequadamente da melhor forma possível, então o estudo entrou em 
saber a realidade que se apresentava em cada uma dessas células, ESF, 
ambulatório, CEM, quantas pessoas estavam trabalhando ali dentro, com quantas 
pessoas, hoje o prefeito nos pede em questão de economia também, economizar 
enquanto as pessoas, mas a gente priorizou o mínimo necessário para que a gente 
realmente consiga trabalhar, não adianta nós reduzirmos, chegarmos a extremos, 
que nós não vamos conseguir fazer a saúde que Carazinho merece, então a gente 
se ateve a saber quantos profissionais, não quais profissionais, mas sim, quantos 
profissionais seriam necessários em cada setor;  Vereador Eugênio Grandó; então 
todo esse estudo do projeto 058 estaria na documentação que o Sr. Nelson esta 
apresentando ao presidente;  Anelise Schell Almeida; isso, todas elas;  Vereador 
Eugênio Grandó; porque tem umas coisas que me causa um pouco de estranheza, 
27 recepcionistas, um eletricista predial, o numero não esta batendo, não me 
parece, os números não estão fechando, inclusive eu me dei ao trabalho de olhar a 
estrutura atual, e a estrutura proposta, então, se não vamos nos estender muito; 
Anelise Schell Almeida; só posso colocar, digamos 27 recepcionistas parece um 
numero muito grande, mas nós temos assim 12 ESF, uma recepcionista que nós 
necessitamos para digitar o sistema de informação do SIAB, que é o que vem das 
unidades, nós temos o CEM que precisamos de recepcionista, o ambulatório 
municipal que trabalharem todos os dias da semana, temos o HIV/AIDS que é um 
setor importantíssimo no qual a gente recebe recursos para fazê-lo, que também 
necessita de recepcionista, então são vários setores que necessitam de 
recepcionista e que nós não temos ninguém concursado e não vão passar pelo 
processo seletivo, então agora eles foram concursados, então esse é o numero que 
nós necessitamos hoje;  Vereador Eugênio Grandó; esses 27 são funcionários que 
passaram pelo concurso, serão nomeados dentro deste prazo de seis mais seis? 
Anelise Schell Almeida; isso, passaram pelo concurso e assim, logo que seja 
homologado o concurso publico, serão nomeados, esses que tem concurso publico 
ou processo seletivo;  Vereador Eugênio Grandó; não, até mais para agradecer a 
oportunidade de fazer essas perguntas, depois pretendo conversar em particular 
com vocês, para entender algumas coisas que eu fiquei com duvida e dar as boas 
vindas, eu sei que já esta trabalhando e dizer que o comentário a respeito da Vossa 
pessoa é muito bom, pelos próprios colegas, comentários na cidade, nós desejamos 
muito sucesso nesta nova empreitada, obrigado; Anelise Schell Almeida; obrigada, 
espero corresponder, estou tentando, trabalhando para isso, foi muito bom fazer o 
projeto, mas me colocaram também a proposta de assumir, fazer esse projeto, não 
só planejá-lo, mas também atuar e é o que a gente esta tentando fazer, eu tenho 
certeza, se nós trabalharmos direitinho, fizermos a coisa certa, tendo apoio desta 
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casa aqui, tendo apoio da prefeitura municipal, nós vamos sim conseguir fazer um 
serviço de saúde muito bom para Carazinho, as possibilidades que tem, falando em 
coisas boas que tem pela frente, desde o SAMUC esta ai por chegar, temos outras 
possibilidades também de equipes de (impossível transcrever), onde tem recursos, 
mais tarde pensando numa UPA, que Passo Fundo já esta construindo, nós temos 
possibilidade, é viável, mas enquanto nós não arrumarmos essa casa, botar um 
comando único, fazer a coisa funcionar, não adianta nós ficarmos sonhando lá no 
futuro, temos que colocar os pés aqui na realidade, começar a trabalhar lá dentro de 
casa;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; mais algum vereador? Bom, Sr. Nelson, 
Anelise, até para deixar um pouquinho claro, não duvidas e sim algumas 
solicitações da própria casa e não deste vereador, onde nós fomos solicitados 
semanalmente, por pessoas solicitando medicação, então as pessoas vêm aqui com 
receitas dos ESFs, chegam a farmácia e não encontram a medicação, então a 
sugestão que nós queremos é deixar para vocês, com que os médicos entrem em  
sintonia com a farmácia, isso já foi um pedido do Vereador Felipe Sálvia, para que 
disponibilize aos ESFs medicamento que tem disponível nas farmácias, porque é 
inadmissível, uma pessoa, quando ela não consegue pegar a sua ficha, que são só 
doze em alguns, ou a maioria dos ESFs, e isso não se criou nesse governo, já se 
criou no governo passado, então nós queremos que os médicos primeiro cumpram 
os seus horários, entrem na metodologia de que esta recebendo, tem que ser 
trabalhado, não apenas atender as doze fichas e ir para casa, então essas são as 
reivindicações que nós recebemos junto na casa legislativa, falando também dos 
gabinetes, Sr. Nelson, não podemos deixar de registrar que esses gabinetes foram 
comprados na administração passada, e levou um ano, mais de um ano para serem 
implementados, a população infelizmente ficou esperando os gabinetes que 
estavam lá comprados pela administração passada, e também  quer4emos deixar 
registrado Sr. Nelson que precisamos urgente do Senhor na secretária do 
desenvolvimento, que é uma secretaria muito importante para o nosso município 
que lá se  desenvolvem bons projetos para o nosso município, fica a disposição 
para suas considerações finais, e o Sr. Nelson quer fazer a entrega oficial do 
projeto; Anelise Schell Almeida; só para colocar, Vereador Gilnei Jarré, a respeito 
dos medicamentos, nós temos uma lista de medicamentos enorme da rede básica, 
e agora mais medicamentos entrando também na rede básica, os nossos médicos 
dos ESFS, deveriam estar a par desta lista de medicamentos, eles recebem 
semanalmente essa lista de medicamentos, mas o que acontece, nós também não 
podemos dizer para um médico o que ele pode ou não pode prescrever, muitas 
vezes ele acha que aquele medicamento que ele vai prescrever é o melhor para 
aquele usuário e não tem na rede, realmente pode acontecer esses fatos, mas o 
fato é que não esta faltando medicamentos na nossa farmácia básica e nós temos, 
vamos aumentar a lista dos medicamentos, e as pessoas muitas vezes o que tem 
acontecido sim, muitas vezes as pessoas não vão até a farmácia central buscar o 



 

A.L Página 24 18/5/2010  

medicamento, elas vão direto em algum vereador, vão direto na promotoria, chegam 
na promotoria diretamente e nos ligam da promotoria, escuta vocês não tem 
captopril na unidade? Não, nós temos captopril. Mas como é que esse usuário esta 
aqui, então a gente já tem até uma conversa melhor com o ministério publico para 
que a gente consiga conciliar de o usuário realmente procurar a farmácia básica 
antes de procurar outro recurso;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador Erlei 
Vieira quer dar uma palavrinha;  Vereador Erlei Vieira; só uma pergunta Anelise, 
porque que o COMEN não esta fazendo parte? Anelise Schell Almeida; o COMEN 
ele faz parte sim que é o conselho de entorpecentes, dentro da saúde mental, ele 
esta descrito sim, mas até por uma falha no organograma, mas a gente pode 
colocar junto com a saúde mental, porque ele é de entorpecentes, e nós temos o 
ambulatório de dependência química que funciona junto com o COMEN, mas 
podemos colocá-lo como um anexo ali, ele esta descrito no planejamento, só não 
esta visível no organograma, mas nós podemos pensar sim;  Vereador Erlei Vieira; 
então o conselho municipal de entorpecentes entra na saúde mental? Anelise 
Schell Almeida; saúde mental;  Vereador Erlei Vieira; obrigado;  Senhor Nelson 
Loeff; gostaria de dizer ao Presidente da câmara, Vereador Gilnei Jarré, que dia 
três estarei retornando para minha secretaria, estou com saudades dela sem duvida 
nenhuma, atualmente estou fazendo um outro projeto também que é na secretaria 
de obras, então parece-me que pretendo encerrar até o final dessa semana, e 
segunda-feira a gente estará lá sem duvida nenhuma, e voltarmos aos nossos tão 
importantes contatos, que a Câmara de Vereadores sempre tem  nos apoiado muito 
lá nesta secretaria de desenvolvimento também, gostaria de passar, Anelise, 
entregar ao nosso presidente, o projeto Carazinho, gostaria de agradecer também a 
todos, a oportunidade que nos deram aqui, e dizer que tenham confiança, mesmo 
que a gente sempre tenha erros,  agente sabe que a gente erra, somos humanos, 
erramos, mas estamos sempre procurando achar a melhor forma de poder fazer 
uma saúde realmente muito especial para Carazinho, aquilo que a comunidade 
merece, tenham confiança e também nos cobrem, alias, eu estou para fazer uma 
reunião com a UACC também, com todos os presidentes de bairros, para que eles 
também nos auxiliem, afinal de contas eles estão lá, as suas famílias estão lá, e é 
importante que eles também auxiliem e façam a critica necessária, e nos orientem, 
queremos que as pessoas participem, muito obrigado;  Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; Antes de dar prosseguimento à sessão, eu gostaria de informar a esse 
plenário e os professores, a atual fase da Ação Direta de Inconstitucionalidade a 
respeito dos salários dos professores. Como vocês todos sabem, eu e o Vereador 
Eugenio ajuizamos uma ação para que o Prefeito Municipal apenas cumprisse o que 
está previsto em lei. Depois de ter ingressado com essa ação, o Prefeito tentou 
cassar a liminar do Tribunal de Justiça. Após essa tentativa do Prefeito, eu e o 
Vereador Eugenio, dia 07 de abril, entramos com agravo junto ao Desembargador 
Roque Miguel Fank, e nesse andamento dos processos, o Prefeito novamente 
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ingressou com um pedido de reconsideração nos autos da ação. Isso quer dizer que 
o Prefeito está tentando não só derrubar a ADIN, como derrubar a liminar e também 
o agravo proposto por nós vereadores. Então, até esse momento, brigamos 
judicialmente para se valer a lei existente no Município de Carazinho. Isso foi tirado 
hoje do Ministério, para poder trazer a vocês esta informação. Também recebemos 
um ofício do Secretário Jairo, solicitando a esta Casa que acione a Comissão de 
Ética referente a um pronunciamento desse Presidente no dia 29 de março de 2010. 
Eu gostaria que o Secretário estivesse aqui, mas infelizmente não está. Eu gostaria 
que ele procurasse aonde eu procuro me defender, aonde eu procuro buscar a 
justiça que se faz necessária. Então, ele que procure o Fórum, ou procure a 
Promotoria Pública, e que faça cumprir o que ele está pedindo. Passamos agora 
para a apreciação e votação dos requerimentos e moções. Convido o Senhor 
Secretário para fazer a leitura do número e autor dos requerimentos. Secretário 
Vereador Élbio Esteve: Requerimento nº 01, Vereadora Sandra Citolin. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Pois não, Vereador. Vereador Paulino de Moura: Questão 
de ordem, até para mim me orientar, eu entendia que os professores teriam o 
espaço livre hoje também ou não? Não foi deferido? Presidente Vereador Gilnei 
Jarré: Não tem documento oficial nenhum nesta Casa. Têm direito, mas temos que 
ter um documento oficial. Então, a senhora traga na Casa e vai ficar para outra, 
outro mês. Convido o Senhor Secretário para fazer a leitura do número e autor dos 
requerimentos. Prossiga a leitura, Vereador Élbio. Vereador Élbio, proceda à leitura. 
Secretário Vereador Élbio Esteve: Requerimento nº 01, Vereadora Sandra Citolin. 
Requerimento nº 02, Vereador Erlei Vieira. Vereador Felipe Sálvia: Questão de 
ordem, Senhor Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está suspenso os 
trabalhos dessa sessão. Considerando a impossibilidade de continuar com a pauta, 
devido à aglomeração de pessoas e o tumultuo que se formou no Plenário, declaro 
encerrada a presente reunião, convido os vereadores para sexta-feira, às 10 horas 
da manhã. Continuidade da reunião encerrada no dia 26 de abril de 2010 
realizada no dia 30 de abril de 2010, sexta-feira às 10 horas. 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 30 de abril de 2010. Em continuidade a reunião ordinária do dia 
26 de abril, segunda-feira ultima, a qual foi encerrada por tumultos no plenário que 
impossibilitaram o prosseguimento da mesma, contudo, na ultima reunião ocorreu o 
seguinte, a votação e aprovação das atas do dia 12 e 19 de abril de 2010. A leitura 
do expediente, indicações, requerimentos e moções, a tribuna livre com o 
pronunciamento do senhor Nelson Loeff, e a senhora Anelise Schell Almeida, 
representando a secretaria da saúde. Diante disso passamos para a ordem do dia, 
passamos agora para apreciação e votação dos requerimentos e moções;  
Secretário Vereador Elbio Esteve; requerimento nº 01;  Presidente Vereador 
Gilnei Jarré;  pois não Vereador Rudinei Brombilla;  Vereador Rudinei Brombilla; 
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conforme acordo dos lideres de bancada quero fazer um requerimento verbal para 
que as indicações e moções fossem votadas em bloco, requerimentos, moções e 
projetos também;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o 
requerimento verbal do Vereador Rudinei Brombilla para votação em bloco dos 
requerimentos, moções e projetos, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação o requerimento verbal do Vereador Rudinei Brombilla, aprovados por 
todos, convido o  Senhor Secretário para fazer a leitura do numero e autor dos 
requerimentos e moções;  Secretário Vereador Elbio Esteve;  requerimentos: nº 
01 Vereadora Sandra Citolin- PMDB; nº 02 Vereador Erlei Vieira – PSDB e Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB; nº 03 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 04 Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; nº 05 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 06 Vereador Rudinei Brombilla 
– PP; moções: nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador Rudinei Brombilla 
– PP, Vereador Felipe Sálvia – PDT e Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 02 Vereador 
Paulino de Moura – PTB, Vereador Rudinei Brombilla – PP, Vereador Felipe Sálvia 
– PDT e Vereador Erlei Vieira - PSDB; nº 03 Vereador Erlei Vieira – PSDB, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT, Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB e Vereador Estevão De Loreno  – PP; nº 04 Vereador Erlei Vieira – 
PSDB, Vereador Felipe Sálvia – PDT, Vereador Gilnei Jarré – PSDB,  Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB e Vereador Estevão De Loreno – PSDB; nº 05 Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB; Vereador Felipe Sálvia – 
PDT e Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 06 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, 
Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador Felipe Sálvia – PDT  e Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; nº 07  Vereadora Sandra Citolin – PMDB, Vereador Erlei Vieira – 
PSDB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB e Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 08 
Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB e Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 09 Vereador Elbio Esteve – 
PSDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB e Vereador 
Paulino de Moura – PTB; nº 10 Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador Erlei Vieira 
– PSDB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 11 
Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador Gilnei Jarré 
– PSDB e Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 12 Vereador Elbio Esteve – PSDB, 
Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador Gilnei Jarré –PSDB e Vereador Paulino de 
Moura – PTB; nº 13 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB, Vereador Rudinei Brombilla – PP, Vereador Orlando Ferrari – PDT; nº 14 
Vereador Estevão De Loreno – PP, Vereadora Sandra Citolin – PMDB,  Vereador 
Erlei Vieira – PSDB, Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 15 Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB, Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB e Vereador 
Eugênio Grandó – PSDB; nº 16 Vereador Eugênio Grandó – PTB; Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; Vereador Erlei Vieira- PSDB, Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 
17 Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador Erlei 
Vieira – PSDB e Vereador Eugênio Grandó – PTB;  Presidente Vereador Gilnei 
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Jarré; esta em discussão os requerimentos e moções, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos os requerimentos e moções, 
solicito ao senhor secretário que proceda a leitura dos projetos com os respectivos 
números e autores;  Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem;  Presidente 
Vereador Gilnei Jarré;  pois não Vereador Felipe Sálvia;  Vereador Felipe Sálvia;  
questão de ordem Senhor Presidente, Senhor Presidente já falei com vossa 
senhoria duas vezes sobre o projeto 051, vossa senhoria, e o que esta acontecendo 
Senhor Presidente, é que o senhor esta travando uma batalha pessoal com o 
secretário da educação, onde o povo não tem nada que ver com isso, acabei de 
falar com a professora Andréia da Pinheiro Sasse, onde na segunda-feira vai ter 
trezentas crianças e trezentos pais aqui na frente, de novo, o poder legislativo, por 
causa de uma briga pessoal de vossa senhoria vai entrar com uma briga contra os 
professores, votei na vossa senhoria, mas não me faça arrepender, eu não quero 
me arrepender, eu acabei, na sessão anterior a essa elogiar vossa pessoa, não 
trancava projetos, e o senhor me disse que tudo na educação agora vai ter 
problemas, o senhor não pode, não pode levar o seu problema com o secretário e 
atrasar a educação do nosso município, prejudicar as crianças do nosso município, 
isso eu não quero de vossa senhoria, por isso Senhores Vereadores, eu peço, no 
requerimento verbal, para que seja incluído, o projeto 051/2010, que contrata 
professor de matemática, português, acho que biologia, professores que fazem falta, 
e estão faltando nas escolas já, certo? É o meu requerimento Senhores Vereadores;  
Presidente Vereador Gilnei Jarré; dando prosseguimento, solicito ao Vereador 
Elbio Esteve que proceda a leitura dos projetos com respectivo numero e autores. 
Estão suspensos os trabalhos até o parecer jurídico. Dando continuidade a presente 
sessão, solicito ao secretario, que proceda a leitura do parecer jurídico da 
consultoria da casa, referente ao pedido verbal do Vereador Felipe Sálvia;  
Secretário Vereador Elbio Esteve; Parecer Jurídico: parecer a cerca da inclusão 
na pauta da sessão plenária do dia 26/04/2010, interrompida por motivo de tumulto 
no plenário, e concluída nesta data, dia 30/04/2010, dos fatos, Vereador Felipe 
Sálvia realizou pedido verbal para inclusão na pauta da sessão do dia 26/04/2010 
concluída no dia 30/04/2010, do projeto de lei nº 051/2010, o projeto de lei não havia 
sido incluído na pauta da sessão do dia 26/04/2010, o prosseguimento da sessão 
que ocorre nesta data somente apreciara os trabalhos contemplados na pauta 
realizada para aquela sessão da data 26/04/2010, ademais, o projeto de lei 
051/2010, protocolado na Câmara de Vereadores no dia 20/04/2010, esta 
recebendo regular tramitação interna, tendo sido encaminhado a comissão de 
ordem econômica e social para parecer nesta data, dia 30/04/2010. Também é 
importante registrar que o processo ingressou na câmara para apreciação em 
regime de urgência, deve ser concluído no prazo de trinta dias, a lei orgânica do 
município estabelece: Art. 32: Nos projetos de sua iniciativa, o Prefeito poderá 
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solicitar à Câmara que os aprecie em regime de urgência.§ 1º - Recebido o ofício do 
Prefeito, a Câmara terá trinta dias para apreciação do projeto de que trata o pedido. 
§ 2º - Não havendo deliberação sobre o projeto, no prazo previsto, será incluído na 
Ordem do Dia, sobrestando-se à deliberação de qualquer outro assunto, até que se 
ultime a votação. § 3º - Os prazos de que trata este artigo serão interrompidos 
durante o recesso parlamentar. Art. 33:Transcorridos trinta dias do recebimento de 
qualquer proposição em tramitação na Câmara, o seu Presidente, a pedido de 
qualquer Vereador, mandará incluí-la na Ordem do Dia, para ser discutida e votada, 
independentemente de parecer. Importante ressaltar que cabe ao presidente do 
legislativo zelar pela regularidade do processo legislativo, incluindo-se na noção do 
devido processo legislativo, a regular tramitação pelas comissões técnicas de 
pareceres. Diante do exposto, o presidente não esta obrigado a acolher pedido de 
inclusão na pauta da sessão plenária, nem mesmo submeter ao plenário a 
apreciação de pedido de apreciação de votação de projeto de lei, ainda em 
tramitação nas comissões, ainda mais, quando dentro do período previsto na lei 
orgânica para apreciação dos projetos protocolados com o pedido de apreciação em 
regime de urgência. É o parecer. Carazinho, 30 de abril de 2010. Rita Felber De 
Carli e Leonardo Vedana.  Vereador Felipe Sálvia;  questão de ordem Senhor 
Presidente;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; pois não Vereador Felipe Sálvia; 
Vereador Felipe Sálvia; para questão de ordem Senhor Presidente, eu entendo 
que o plenário é soberano, e pode apreciar qualquer requerimento, isso, dos prazos 
regimentais eu já sabia, eu fiz somente o pedido por entender que as crianças vão 
ficar sem aula, esta faltando professor nas escolas, vossa senhoria deve saber 
disso, os vereadores também sabem disso, mas aceito, como sempre aceitei o 
parecer jurídico desta casa, aceito;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; então 
conforme Vereador Felipe Sálvia esta aceitando, acatando o parecer da Comissão 
de Justiça e Finanças, esta indeferido o pedido do vereador, solicito ao Vereador 
Elbio Esteve para proceder a leitura dos projetos da presente reunião;  Secretário 
Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei nº 028/2010. Ementa: altera o artigo 5º da Lei 
Municipal nº 6.515 de 14 de fevereiro de 2007, que dispõe sobre o quadro de cargos 
efetivos da Câmara Municipal de Carazinho, para incluir novas atribuições ao cargo 
de auxiliar legislativo. Autoria: mesa diretora. Art. 1º - fica incluída a seguinte 
atribuição no cargo de auxiliar legislativo da Câmara Municipal de Carazinho: 
auxiliar legislativo. Gravação das entrevistas concedidas pelos membros dos 
poderes executivo e legislativo aos meios de comunicação, representados por rádio, 
jornal e televisão. Art. 2º - esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Oficio 
contabilidade 003/2010. 16 de março de 2010. Excelentíssimo Senhor Presidente. 
Pelo presente dirigimo-nos a vossa excelência com a finalidade de encaminhar os 
relatórios de execução orçamentária. Balancete contábil e o balancete da despesa, 
bem como conciliação bancária relativa ao mês de janeiro de 2010 conforme 
estabelecido no regimento interno desta casa para encaminhamento a comissão 
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para parecer e votação. Sendo o que apresenta. Atenciosamente. Luciana Inês 
Lampert de Souza. Oficio contábil 004/2010. Excelentíssimo Senhor Presidente. 
Pelo presente dirigimo-nos a vossa excelência com a finalidade de encaminhar os 
relatórios de execução orçamentária. Balancete contábil e o balancete da despesa, 
bem como conciliação bancária relativa ao mês de fevereiro de 2010 conforme 
estabelecido no regimento interno desta casa para encaminhamento a comissão 
para parecer e votação. Atenciosamente. Luciana Inês Lampert de Souza. 
Contadora. Projeto de lei nº 042/2010. 05 de abril de 2010. Fixa o numero de vagas 
nas classes de promoção do quadro de professores públicos municipais para o ano 
de 2009. Art. 1º são fixadas, dentro do quadro de cargos do magistério público 
municipal dezoito vagas para a classe B, trinta vagas para a classe C, trinta vagas 
para a classe D e doze vagas para a classe E da linha horizontal de promoções 
para o ano de 2009. Art. 2º o enquadramento promocional será feito de acordo com 
a lei municipal nº 3920/1989, regulamentada pelo decreto executivo nº 032/2000, 
dentro dos critérios de merecimento e antiguidade. Art. 3º - os professores 
promovidos neste período receberão sua promoção a contar de 1º de maio de 2010. 
Art. 4º - esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do prefeito, 05 
de abril de 2010. assina Aylton Magalhães. Prefeito. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; peço ao senhor secretário que proceda a leitura dos pareceres da Comissão 
de Justiça e Finanças dos projetos; Secretário Vereador Elbio Esteve; parecer 
Comissão de Justiça e Finanças: Projeto de lei nº 028/2010. Autoria: mesa diretora. 
Ementa: altera o artigo 5º da Lei Municipal nº 6.515 de 14 de fevereiro de 2007, que 
dispõe sobre o quadro de cargos efetivos da Câmara Municipal de Carazinho, para 
incluir novas atribuições ao cargo de auxiliar legislativo. Relatório: a mesa diretora 
propõe projeto de lei que altera o altera o artigo 5º da Lei Municipal nº 6.515 de 14 
de fevereiro de 2007, que dispõe sobre o quadro de cargos efetivos da Câmara 
Municipal de Carazinho, para incluir novas atribuições ao cargo de auxiliar 
legislativo. Voto: o presente projeto de lei é viável e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Assinam Vereador Felipe Sálvia, Vereador 
Eugênio Grandó e Vereador Elbio Esteve. Parecer relatório 002/2010. ementa: 
relatório de execução orçamentária janeiro de 2010. relatório. O legislativo municipal 
encaminha relatório de execução orçamentária referente ao mês de janeiro de 2010. 
voto: após analise do referido relatório esta comissão conclui que o mesmo esta em 
conformidade com as normas técnicas da contabilidade pública, solicitando ao 
plenário desta casa a aprovação deste parecer. Assinam Vereador Felipe Sálvia, 
Vereador Eugênio Grandó e Vereador Elbio Esteve.  Relatório 003/2010. ementa: 
relatório de execução orçamentária fevereiro de 2010. relatório. O legislativo 
municipal encaminha relatório de execução orçamentária referente ao mês de 
fevereiro de 2010. voto: após analise do referido relatório esta comissão conclui que 
o mesmo esta em conformidade com as normas técnicas da contabilidade pública, 
solicitando ao plenário desta casa a aprovação deste parecer. Assinam Vereador 
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Felipe Sálvia, Vereador Eugênio Grandó e Vereador Elbio Esteve.  Parecer Projeto 
de lei nº 042/2010. autor executivo municipal. Fixa o numero de vagas nas classes 
de promoção do quadro de professores públicos municipais para o ano de 2009. 
relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei que Fixa o numero de vagas 
nas classes de promoção do quadro de professores públicos municipais para o ano 
de 2009. Voto: o presente projeto de lei é viável conforme parecer do instituto Solo e 
do Jurídico da casa e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. 
Assinam Vereador Felipe Sálvia, Vereador Eugênio Grandó e Vereador Elbio 
Esteve; Presidente Vereador Gilnei Jarré; está em discussão os pareceres dos 
projetos da Comissão de Justiça e Finanças, 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;  
Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei nº 028/2010. Autoria: mesa 
diretora. Ementa: altera o artigo 5º da Lei Municipal nº 6.515 de 14 de fevereiro de 
2007, que dispõe sobre o quadro de cargos efetivos da Câmara Municipal de 
Carazinho, para incluir novas atribuições ao cargo de auxiliar legislativo. Relatório: a 
mesa diretora propõe projeto de lei que altera o altera o artigo 5º da Lei Municipal nº 
6.515 de 14 de fevereiro de 2007, que dispõe sobre o quadro de cargos efetivos da 
Câmara Municipal de Carazinho, para incluir novas atribuições ao cargo de auxiliar 
legislativo. Voto: o presente projeto de lei esta apto a ser incluído na ordem do dia. 
Assinam Vereador Rudinei Brombilla, Vereadora Sandra Citolin e Vereador Erlei 
Vieira. Parecer Projeto de lei nº 042/2010. Fixa o numero de vagas nas classes de 
promoção do quadro de professores públicos municipais para o ano de 2009. 
Relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei que Fixa o numero de vagas 
nas classes de promoção do quadro de professores públicos municipais para o ano 
de 2009. Voto: o presente projeto de lei esta apto a ser incluído na ordem do dia. 
Assinam Vereador Rudinei Brombilla, Vereadora Sandra Citolin e Vereador Erlei 
Vieira. Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão os pareceres dos 
projetos da Comissão de Ordem Econômica e Social, 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 e 
relatórios com os pareceres já aprovados, Vereador Felipe Sálvia, com a palavra;  
Vereador Felipe Sálvia;  Senhor Presidente, Senhores Vereadores, venho até essa 
tribuna dizer que esses quatro projetos que estamos votando hoje, a gente poderia 
ter votado a semana passada, dizer para o plenário que o presidente da câmara, ele 
cuida da câmara, ele tem que cuidar, mas ele não manda na câmara, não manda, 
nós cansamos de votar projetos, Senhores Vereadores, e o Vereador Eugênio 
Grandó sabe disso, que entrou as cinco horas, votar as sete, e eu cansei de elogiar 
as comissões, cansei de elogiar, nós pisamos em cima do regimento interno na 
segunda-feira, quando o tempo para as pessoas virem falar aqui, as entidades virem 
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falar aqui nesta casa é de quinze minutos, ai a saúde, tinha um projeto muito amplo 
para explicar, até a saúde esta perdendo com isso, tem um projeto importante para 
ser votado aqui, ou rejeitado, aprovado, tem projetos importantes para ser votados, 
e por causa de picuinhas, picuinhas entre o secretario e o presidente, essa casa 
esta perdendo, perdendo nós todos, que a comunidade ai fora, quando falta aluno 
nas escolas não cobra só do presidente, ela liga para mim, liga para o Alemão, liga 
para o Rudi, para o Eugênio, esta faltando professor de matemática, português nas 
escolas, e hoje nós não votamos, eu sabia, eu acatei o parecer jurídico desta casa, 
porque eu tenho que acatar, eu sei que é o certo, mas também quantas vezes 
gente, nós votamos projetos que entra as seis, as sete, menos importante, quantas 
vezes nós deixamos falar pessoas, a gente, qualquer um chega, nós deixava falar 
na tribuna livre, nós tivemos professor que queriam falar segunda-feira, eu tenho 
certeza que eles não iam ofender ninguém, nós não deixamos falar e agora eu 
soube ali atrás, que...soube e vou dizer, não tenho medo de nada, eu tenho vinte 
anos aqui dentro desta casa, não tenho medo de nada, que o presidente desta casa 
disse que eu tinha cargos na educação, realmente tenho alguns contratos, agora, a 
minha ex mulher, que faz cinco anos que sou separado, ela é filiada no PMDB, esta 
lá, pelo PMDB, quem arrumou para ela foi o Romano, a minha irmã tem 25 anos de 
magistério, é concursada, se esta lá na secretária é por mérito dela, agora, 
vereador, quando era do PSDB, tinha sua esposa que era secretária da educação, 
uma baita duma professora, uma baita de uma senhora que eu tenho o maior 
respeito, foi uma excelente secretária, tinha o Mauricio, no DEMBES, eu nunca falei 
nada, a gente quando é político, a gente pode colocar cargos, pode colocar não tem 
problema nenhum, mas eu sempre procurei não botar minha família, sempre 
procurei, e meus irmãos que tem na Eletrocar, são todos concursados, meu pai se 
aposentou na Eletrocar, concursado, eu não sou de colocar, agora, até sou contra, 
não sei se daqui uns dias não vou entrar com um projeto de nepotismo nesta casa, 
para acabar com esse negócio de parentesco na prefeitura, não sei, vou pensar 
bem, agora, eu estava na boa, eu estava na calma, eu estava elogiando o trabalho, 
elogiei o trabalho do vereador, votei nele, tenho o maior respeito por ele, agora não 
pode, presidente, não pode vossa senhoria prejudicar uma comunidade por causa 
de rusgas, de “xô-xô-xô” com o secretário da educação, eu espero que as coisas 
comecem a melhorar, porque eu não vou me calar mais, não vou me calar, certo, 
nós temos projetos, mais uma vez eu volto a dizer, projetos importantes na área da 
saúde, e eu acho, Sr. Nelson que aquela uma hora que o senhor teve aqui, que foi 
atropelado o regimento interno, que o Senhor teria prazo somente de 15 minutos 
para falar, eu acho que teria que ser numa audiência publica, é um projeto muito 
amplo, mais um segundinho Senhor Presidente, olha, Eugênio, nós estamos em 
sintonia, vossa senhoria, Dr. Elbio, na Comissão de Justiça e Finanças, as 
comissões estão trabalhando a contento, começou a poucos dias isso ai, tomara 
Deus, que Deus ilumine, que as coisas voltem a pairar paz novamente, porque eu 
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não posso me calar, eu sou um vereador eleito pelo povo, nunca fui de me calar, e 
não vou me calar se as coisas continuarem desse jeito;  Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; esta em discussão os projetos, e relatórios, Vereador Eugênio Grandó;  
Vereador Eugênio Grandó; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora 
Vereadora, publico em geral, quero ser bem breve mas quero só fazer um alerta aos 
colegas, o projeto que fixa o numero de vagas nas classes de promoção do quadro 
de professores públicos do município para o ano de 2009, a constituição federal em 
seu artigo 169, parágrafo 1º incisos 1 e 2,  e artigo 16 e 17 da lei de 
responsabilidade fiscal, é bem claro ao exigir que esse tipo de projeto venha 
acompanhado de impacto orçamentário, não é o Grandó que esta dizendo, é a 
constituição, a lei de responsabilidade fiscal, meu voto será favorável, sob pena de 
prejudicar os professores, que na verdade é uma aumento de 10% que cada um vai 
ter, mas quero fazer um alerta para todos presentes que é um projeto sem 
segurança nenhuma que estamos votando, porque não tem impacto, não tem o 
comprometimento do executivo municipal declarando que existe esse recurso para 
fazer o pagamento, pois não;  Vereador Felipe Sálvia; me dá um aparte Vereador 
Eugênio Grandó, vossa senhoria fala com propriedade, sabedoria, quando fala que 
realmente o projeto precisa de impacto, nós discutia na Comissão de Justiça e 
Finanças quando  vossa senhoria disse e trouxe a constituição, trouxe os 
documentos, eu gostaria de deixar um pedido para o líder do governo, Vereador 
Estevão De Loreno, para que os projetos viessem acompanhados de impacto 
financeiro, e realmente necessita, era isso;  Vereador Eugênio Grandó;  porque 
pode parecer algo sem importância, mas não é, pode acontecer a aprovação do 
projeto, nós vereadores aprovarmos, chegar um dado momento que o executivo vai 
dizer que não tem este recurso para aportar, que não é pouco, são vários 
professores, e cada professor desses vai incorporar mais 10% no seu vencimento, 
isso é normal, acontece todos os anos, até na verdade tinha que ter vindo até o final 
de março, se não me engano, que era o prazo limite, mas só queria fazer esse 
registro, esse alerta, vou votar a favorável, não quero prejudicar professor algum, 
mas o projeto no meu entendimento esta com alguma falha e falha importante, dá 
uma segurança do que vai ser cumprido pelo executivo depois o pagamento, 
obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos, quero fazer uma pequena 
correção, eu sou casado com a Lisete Jarré, coordenadora da educação do estado, 
não com a ex-secretária Elisabete Medeiros, também quero fazer um registro;  
Vereador Felipe Sálvia; me dá um aparte;  Presidente Vereador Gilnei Jarré;  
pois não Vereador Felipe Sálvia;  Vereador Felipe Sálvia; vossa senhoria deve 
saber que a sua esposa trabalhou no governo do PSDB, trabalhou, o Mauricio 
também trabalhou, eu não censurei, não falei nada, vossa senhoria não pode me 
censurar, lá nos fundos, eu gostaria que o senhor usasse a tribuna para falar, ai, 
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nesta parte o senhor não conhece o regimento interno, o senhor para usar da 
palavra, o senhor tem que usar lá na tribuna, o senhor tem usado de forma que eu 
não vou deixar mais, eu vou trazer o regimento interno e mostrar para o senhor que 
não pode fazer o que esta fazendo, o senhor é vereador igual nós, se quer usar da 
palavra para falar de mim, usa a tribuna;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; fico 
contente com isso Vereador Felipe Sálvia, e após vinte anos de mandato acredito 
que o senhor deva mesmo saber como é o regimento, que o senhor acabou de fazer 
uma infração, um pedido que não tem cabimento, mas o senhor é um conhecedor 
antigo, o senhor não tem mais questão de ordem, eu quero fazer um comunicado 
para os funcionários da saúde, projeto de lei do executivo municipal que prevê a 
contratação emergencial de servidores para junto a secretaria da saúde, entrou 
nesta casa dia 26 de abril, e somente será votado após os trinta dias, certo? 
Cumprirá o regimento da casa, e o pedido do prefeito municipal, pedido de urgência 
é trinta dias, então vou tratar desse assunto novamente após trinta dias, o senhor já 
não tem amais aparte, senhor vereador, se o senhor conhece o regimento o senhor 
tem que estudar um pouco mais, nada mais havendo a tratar, sob a proteção de 
Deus, declaro encerrada a presente reunião, convoco os Senhores Vereadores para 
a próxima reunião ordinária a ser realizada dia 03 de maio às 18 horas e 45 
minutos.   
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