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Ata Reunião Ordinária 10 de maio de 2010.......Ata 22 
  

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 10 de maio de 2010. Convido à senhora Vereadora 
Sandra Citolin para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e que todos se 
posicionem em pé; (leitura da Bíblia). Presidente Vereador Gilnei Jarré: Esta em 
apreciação a ata da reunião ordinária do dia 26 de abril de 2010. Esta em 
discussão a ata da reunião ordinária do dia 26 de abril de 2010. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos. Esta 
em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 03 de maio de 2010. Esta em 
discussão a ata da reunião ordinária do dia 03 de maio de 2010. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos. 
Convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião. 
Secretário Vereador Élbio Esteve: Expediente 10 de maio de 2010. Convite do 
Poder Legislativo de santa Barbado do Sul, para participar do encontro que visa dar 
conhecimento aos produtos da INTERLEGIS, a realizar-se dia 13 de maio.Convite 
da OAB para a solenidade de posse da nova diretoria a realizar-se dia 07 de 
maio.Comunicado 001/10 da INTERLEGIS, informando que estará 
oferecendo 07 cursos na modalidade a distancia no período de 01 a 09 de 
julho.Convite para part ic ip ar da Audiênc ia Públ ica com o tem a: "os 20 
anos d o CDC e a Municipalização dos Direitos do Consumidor". Telegrama do 
Ministério da Saúde informando a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 
598.065,98. Of. 812 da Câmara dos Deputados em resposta a OD 718/10.Convite 
da Unimed para o 6° Fórum Político Unimed, realizado no dia 07 de maio. Of. 
090/10 do Hospital de Caridade de Carazinho solicitando o Plenário para os dia 
17 e 18 de maio. Of. do Senado Federal em resposta a OD 549/10. Convite do 
Grupo artesania para a Feira do dia das mães realizado nos dias 7 e 8 de maio. Of. 
007/10 da Contadora da Câmara Municipal de Carazinho, encaminhando o 
relatório de execução orçamentária: balancete contábil e o balancete da 
despesa, bem como concil iação bancária relativo ao mês de março de 2010. 
Solicitação do Presidente da Associação dos Idosos e da Cooperativa de Passo 
Fundo, para através de encaminhamento de um Projeto a esta Casa, assumir os 
Posto de Saúde de nosso município. Convite da ACISAC para participar da palestra 
com tema: Acesso a Financiamentos e Capital de Terceiros, a realizar - se dia 13 
de maio. Of. 320/10 da Caixa Econômica Federal, comunicando as liberações 
para saques efetuadas para esse Município no valor de R$ 196.400,00.Of. 320/10 
da Caixa Econômica Federal, comunicando as liberações para saques 
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efetuadas para esse Município no valor de R$ 98.200,00. Convite da 39° CRE para 
participar da abertura do curso Lições do Rio Grande, no dia 11/05. Convite do 
Prefeito de Carazinho e do Delegado de Serviço Militar da 10° Delegacia de 
Serviço Mil itar para part icipar da Cerimônia de Compromisso à Bandeira 
Nacion al  e entrega de Certificados e Dispensas de Incorporações, a realizar-se 
dia 12/05.Convite para participar da entrega da Medalha Mérito Farroupilha da 
Assembléia Legislativa do RS ao Ministro do Esporte Orlando Silva, a realizar-se 
dia 14 de maio. Of. 039/10 do PREVICARAZINHO, em resposta a OD 887/10. Of. 
347/10 do tribunal de Contas do Estado informando a Auditoria Ordinária 
nesta Casa e solicitando o fornecimento de documentos e informações 
necessárias a equipe de auditores. Of. 020/10 do Deputado Nelson Marchezan, 
informando a liberação de recurso no valor de 70 mil para aquisição de veículo para 
transporte de pacientes. Of. 107 do Executivo Municipal que da nova redação ao 
Projeto de Lei 048/10. - Of. 108/10 do Executivo Municipal, em resposta a OP 
084/10. Projeto de Lei de autoria do Vereador Elbio Esteve, o qual dispõe 
sobre a proteção do meio ambiente na comercialização, na troca e no descarte 
de óleo lubrificante. Projeto de Resolução de autoria do Vereador Felipe Sálvia, o 
qual altera a redação do artigo 94 do Regimento Interno desta Casa.Projeto de Lei 
de autoria do Vereador Eugenio Grandó, o qual dispõe sobre a divulgação de 
dados sobre multas de trânsitos e estacionamentos rotativos no município de 
Carazinho. Projeto de Lei n° 063/10 de autoria do Executivo Municipal, o qual 
Autoriza abertura de Crédito Especial e Suplementar no Orçamento de 2010. 
Projeto de Lei n° 064/10 de autoria do Executivo Municipal, o qual Autoriza 
doação de área ao Funde de Arrendamento Residencial - FAR, representado 
pela Caixa Econômica Federal para construção de Condomínio. Projeto de Lei 
n° 065/10 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° 066/10 de autoria do 
Executivo Municipal, o qual Cria cargos no Quadro de Pessoal Efetivo do 
Município.Projeto de Lei n° 067/10 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° 068/10 de 
autoria do Executivo Municipal o qual Acrescenta §§ 3° e 4° ao artigo 20, da Lei 
Municipal n° 4.356/92, que Institui o Código de Obra. Projeto de Lei n° 069/10 de 
autoria do Executivo Municipal, o qual Autoriza o Município aprovar projeto de 
construção da Cotrijal Ltda. Projeto de Lei n° 070/10 de autoria do Executivo 
Municipal, o qual Dá nova redação ao Artigo 2°, da Lei Municipal n° 7.084/09, a 
qual autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio para transporte de 
trabalhadores do Município. Projeto de Lei n° 071/10 de autoria do Executivo 
Municipal, o qual Autoriza abertura de Crédito Suplementar no orçamento e 
transferência de recurso orçamentário do Legislativo para o Executivo; Presidente 



 

A.L. Página 3 18/5/2010  

Vereador Gilnei Jarré; passamos agora para a leitura das indicações, 
requerimentos e moções pelo senhor secretário; Secretário Vereador Elbio 
Esteve; indicações: 0912/580/10, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando 
que o setor encarregado para tal providencie a recolocação da lixeira localizada na 
AVENIDA FLORES DA CUNHA, em frente ao número 661, no centro da cidade, 
uma vez que há no local apenas o suporte para a mesma, ficando os sacos 
plásticos no passeio espalhados e ao alcance dos cachorros, Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 0913/581/10, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o 
setor competente providencie a recolocação do abrigo na parada de ônibus 
localizada na Av. FLORES DA CUNHA, esquina com a RUA ANTÔNIO VARGAS, 
no centro da cidade uma vez que o que existia no local foi retirado em virtude de 
obra naquelas imediações, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0914/582/10, 
solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente a construção 
de um abrigo na parada de ônibus localizada frente ao supermercado Boa Vista no 
sentido Centro/BR 386; Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0915/583/10, ofício ao 
Senhor Prefeito Municipal solicitando sejam recolhidos os galhos secos 
depositados na RUA GENERAL NETO, em frente ao nº 72, no bairro Pádua, pois 
os mesmos foram depositados no paralelepípedo e necessitam serem retirados do 
local, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0916/584/10, solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente os trabalhos de patrolamento, 
ensaibreamento e compactação da Rua Arthur Scheibe, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 0917/858/10, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao 
setor competente estudos sobre a viabilidade do asfaltamento do trecho que 
compreende a terceira quadra da Rua 1º de maio, passando pela rua 14 de julho 
até o HCC, para facilitar e acelerar a chegada das ambulâncias até o hospital, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0918/586/10, solicitando ao Executivo Municipal 
que determine ao setor competente que faça a restauração do asfalto na rua 
Bororó, bairro Conceição. Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0919/587/10, 
solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente para que 
faça o reparo do asfalto (operação tapa buracos) na Avenida Irineu Vicente próximo 
AP CTG Alfredo D’Amore, Vereador Rudinei Brombilla; 0920/588/10, solicitando ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente para que faça o conserto 
da boca-de-lobo e reparo na tubulação na 15 de novembro esquina Rua 
Tamandaré, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0921/589/10 oficio ao senhor 
prefeito municipal solicitando que o departamento municipal de transito 
providenciem a restauração da placa de sinalização localizada na Avenida Pátria 
esquina com a Alferes Rodrigo, eis que a mesma sofreu vandalismo e necessita ser 
reposicionada, Vereador Paulino de Moura – PTB; 092/590/10, 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 
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de galhos e outros tipos de entulhos, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
0923/591/10, Solicitando ao Executivo Municipal para que determine ao setor 
competente limpeza do terreno localizado na Rua Agnelo Senger, Bairro Oriental, 
nos fundo da Escola Ernesta Nunes, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0924/592/10, 
Solicitando ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente 
melhorias no calçamento da Rua São Paulo, Bairro Oriental, Vereador Elbio Esteve 
– PSDB; 0925/593/10, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente que seja efetuada operação tapa buracos na esquina da Rua Bispo 
Laranjeiras com a Rua Cristóvão Colombo, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
0926/594/10, reiterando solicitação apresentada 01/03/2010 ao executivo municipal 
que seja determinado ao setor competente à execução de trabalhos de 
nivelamento, ensaibreamento e limpeza dos canais de escoamento das águas das 
chuvas na Rua Carlos Valdemar Ely, bairro São Pedro, aruá encontra-se tomada 
por entulhos e mato impedindo a trafegabilidade da mesma, Vereador Erlei Vieira – 
PSDB e Vereador Eugênio Grandó – PTB; 0927/595/10, solicitando com urgência 
ao executivo municipal que seja priorizado junto ao setor competente as 
adequações solicitadas pela vigilância sanitária do estado, junto ao projeto 
arquitetônico da ala psiquiátrica, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 0928/596/10, 
solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente que efetue 
operação tapa buracos em toda extensão da Rua Padre Luis Guanella, Vereador 
Erlei Vieira – PSDB; 0929/597/10, Solicitando ao setor competente que notifique os 
proprietários de terrenos baldios localizados nos bairros de nossa cidade que 
encontram-se em completo abando, cheios de macega, propiciando a procriação de 
insetos, ratos e outros animais que podem causar danos a saúde dos moradores 
das proximidades, sem falar que muitos desses lugares estão sendo utilizados 
como depósito de lixo, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0930/598/10, Solicitação ao 
Executivo para que determine ao setor competente imediatas melhorias na 
pavimentação ao longo das Ruas Pinheiro Machado e Minas Gerais, no bairro 
Oriental, pois são vias de trânsito intenso de veículos e que devido ao acumulo de 
buracos encontra-se INTRANSITÁVEL, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
0931/599/10, Reiterando mais uma vez nossa solicitação ao Executivo Municipal 
para que de imediato determine ao setor competente que seja refeito o quebra-
molas localizado na Rua Minas Gerais, nas proximidades do nº 123, no Bairro 
Oriental, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0932/600/10, Solicitando ao Executivo para 
que determine ao setor competente imediatas melhorias na pavimentação da Rua 
Pe. Luiz Guanella, trecho de aproximadamente 30 metros entre o Patronato Santo 
Antonio e a esquina com a Rua La Salle, que encontra-se cheio de buracos e em 
dias de chuva  não há como evitar as poças d’ água que se acumulam e acabam 
jogando água e lama para todos os lados quando há o trânsito de veículos, que é 
constante, em razão da escola e do pavilhão de esportes, Vereador Felipe Sálvia – 
PDT; 0953/601/10, Encaminho para o conhecimento do Executivo Municipal o 
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Programa Caixa de Apoio a Festivais de Teatro e Dança, programa este que tem 
por objetivo o patrocínio de projetos de festivais de teatro e dança que acontecerão 
em todo o território nacional, no período de Janeiro a Dezembro de 2011. A Caixa 
receberá inscrições de projetos somente pela Internet, por meio do site 
www.caixa.gov.br/caixacultural, até o dia 18 de junho de 2010, Vereador Leandro 
Adams – PT; 0934/602/10, Solicito ao Executivo Municipal, que determine ao Setor 
de Fiscalização, o cumprimento da alteração da redação do inciso II, III e IV do 
artigo 4º da Lei Municipal 5278/1999 e também da Lei Complementar Nº 136 
sancionada em 01 de dezembro de 2009, leis estas que dispõe sobre o 
atendimento de usuário de serviços bancários prestados neste município, Vereador 
Leandro Adams – PT; 0935/603/10, para que determine a secretaria de obras que 
seja feita operação tapa buracos na Rua José Brizola, Vereador Estevão De Loreno 
– PP; 0936/604/10, para que determine a secretaria de obras que seja feita 
operação tapa buracos na Rua Nodário T. Carvalho, Vereador Estevão De Loreno – 
PP; 0937/605/10, para que determine a secretaria de obras que seja refeito o 
passeio publico nos arredores do Colégio CAIC, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
0938/606/10, para que determine a secretaria de obras que seja feita operação 
tapa buracos na Rua Anália Weber, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
0939/607/10, para que determine a secretaria de obras que seja feita operação 
tapa buracos na Rua Oniva de Moura Estery, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
0940/608/10, para que determine a secretaria de obras que seja feita operação 
tapa buracos na Rua Setembrino Ramos, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
0941/609/10, Solicitando ao Executivo Municipal para que determine ao setor 
competente limpeza da sanga localizada na Rua Emilia Simon , a referida sanga 
tornou-se um esgoto a céu aberto causando muitos problemas para os moradores 
da referida rua, Vereador Elbio Esteve – PSDB; requerimentos:0942/132/10, o 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após lido em plenário e 
deferido pela presidência, seja consignado em ata e oficiado aos familiares votos 
de profundo pesar em nome do Poder legislativo de Carazinho, pelo falecimento do 
Sr. Erhard Seltenreich, neste momento de tristeza para os familiares e os amigos 
enlutados, pedimos a Deus que nos de 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 Sr. Erhard Seltenreich os nossos 
mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
0943/140/10, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois 
de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho ao Presidente da República e ao Ministro da 
Previdência, buscando sua sensibilidade quanto a não vetar o aumento de 7,72 
para aposentadorias, bem como a emenda do Deputado Fernando Coruja, que 
acaba com o fator previdenciário. Todos são conscientes de que o fator 
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previdenciário prejudica milhões de trabalhadores, tanto é que a derrubada deste 
fator tem sido uma das principais bandeiras das entidades e associações ligadas 
aos aposentados por todo o Brasil. Sabemos também que não são os 7,72% que 
vão recuperar as perdas dos aposentados, mas não é justo que os aposentados 
continuem a serem tratados com tanta indiferença, mesquinharia, injustiça. 
Inúmeras vezes ouvimos que o fim do fator previdenciário quebraria por vez com a 
previdência, e porque então não socorrer esta previdência, que é nossa, de todos 
nós brasileiros, ao invés de emprestarmos dinheiro para outros países, ao invés de 
ajudar a Grécia com R$ 529,4 milhões para resgatar a sua economia, porque isso 
ameaça a estabilidade financeira européia. O que é mais importante para nossos 
governantes? Garantir a estabilidade de nosso país, do nosso povo, ou garantir a 
estabilidade de outros países? Os aposentados e pensionistas são quase 15 
milhões que somados a pelo menos um de seus familiares, representam pelo 
menos 30 milhões, são 30 milhões de pessoas que podem e devem fazer a 
diferença nas urnas, são pessoas que estão ansiosas por mudarem a história deste 
país. Chega de usar o argumento de que a previdência está quebrada, ou que 
quebraria por fim, pois se o governo tem dinheiro para socorrer empresas em 
dificuldades, socorrer outros países, investir em outros setores, deveria também 
preocupar-se em fazer justiça, distribuindo renda  entre aqueles que têm direito a 
isso.  PS.: Com cópia a COBAP – Confederação Brasileira de Aposentados e 
Pensionistas, ao Presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados Sr. João 
Batista Inocentini, ao Presidente da Sede Estadual do Sindicato Nacional Sr. Adão 
Eduardo Haggstram, a FETAPERGS – Federação dos Trabalhadores Aposentados 
e Pensionistas do Rio Grande do Sul, e a Associação dos Aposentados e 
Pensionistas de Carazinho, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 094/141/10, o vereador 
abaixo subscrito requer na forma regimental que depois de ouvido em plenário, seja 
registrado em ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar pela perda 
irreparável do senhor Pedro Valdemir, nosso amigo “Valde”, ocorrido no sábado dia 
08, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0945/142/10, o vereador ABAIXO SUBSCRITO 
REQUER NA FORMA REGIMENTAL QUE DEPOIS DE LIDO EM PLENÁRIO, 
SEJA ENVIADO OFICIO A União das associações Comunitárias de Carazinho – 
UACC, na pessoa do Sr. Adejarme Reinehr reiterando a solicitação do dia 2 de 
março, na cópia da ata nº 03/09. Salienta-se que o vereador possui como sua 
atribuição primeira fiscalização de todos os atos que se referem ao coletivo 
municipal, assim não é crível a não divulgação de informações que dizem respeito 
ao emprego de recursos públicos. Sendo inclusive inadmissível o desrespeito para 
com um vereador quando este solicita alguma informação e essa é negada, fato 
que fere o estado de democrático de direito. Dito isso, pela vez segunda, solicito 
que o poder legislativo seja respeitado, enviando-se as informações requeridas. 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0946/143/10, o vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental que logo após submetido ao plenário, seja enviado oficio ao Sr. 
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Albano Kaiser, diretor presidente da Eletrocar de nosso município, solicitando que 
estude a possibilidade de retornar a colocação das placas indicativas com os 
nomes de ruas junto aos postes de iluminação publica. Tal solicitação se faz 
necessária, no sentido de proporcionar as empresas, as tele-entregas, ao correio, 
condições de encontrar os endereços com facilidade. Segue em anexo o oficio do 
correio, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0947/14/10, o vereador abaixo subscrito 
requer na forma regimental, que depois de lido em plenário, seja enviado oficio ao 
executivo municipal com o seguinte pedido de informações: relação do número de 
estagiários que existem no âmbito da administração direta e indireta do município; 
secretaria e setor ocupado pelos estagiários; qual o curso universitário que cada 
estagiário busca na sua formação profissional (enviar documento que comprove o 
curso que cada estagiário realiza). Justificativa: averiguar denuncias de possíveis 
irregularidades na contratação; Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0948/145/10, o 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que logo após submetido ao 
plenário, seja enviado oficio as centrais elétricas de Carazinho S/A – Eletrocar, com 
o seguinte pedido de informações: relação do numero de estagiários trabalhando 
na empresa; setor ocupado pelos estagiários; qual o curso universitário que cada 
estagiário busca na sua formação, profissional. (enviar documento que comprove o 
curso que cada estagiário realiza). Justificativa: averiguar denuncias de possíveis 
irregularidades na contratação. Vereador Gilnei Jarré – PSDB; moções: 
0949/114/10, ofício de CONGRATULAÇÕES ao ciclista ANSELMO SOUZA, 
PARABENIZANDO-O por mais uma conquista entre tantas já alcançadas, desta 
vez sagrou-se CAMPEÃO na 27ª RÚSTICA DO TRABALHADOR, evento 
transcorrido na cidade de Cruz Alta.  PARABÉNS ANSELMO pelo resultado 
alcançado e por bem representar nosso MUNICÍPIO, Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 0950/115/10, ofício em nome do Poder Legislativo de Carazinho manifestando 
nossos CUMPRIMENTOS ao atleta carazinhense MÁRCIO DANIELLE que se 
sagrou VICE- CAMPEÃO, na terceira etapa do ESTADUAL CATARINENSE DE 
TRIATHLON DE LONGA DISTÂNCIA, em evento realizado na cidade de Criciúma, 
Estado de Santa Catarina, no último dia 1º de maio. Ainda MATEUS OLIVEIRA 
conquistou a 3ª colocação na mesma categoria. PARABÉNS aos jovens pelos bons 
resultados alcançados na competição que contou com a presença de 80 atletas, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 0951/116/10, ofício em nome do Poder 
Legislativo de Carazinho CUMPRIMENTANDO a Senhora RECILIA WEISE, que foi 
eleita PRESIDENTE DA CASA DA MULHER e tomou posse no último dia 05 de 
maio. PARABÉNS a toda nova diretoria que ora assume o comando desta 
importante entidade de nossa cidade, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
0952/117/10, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois 
de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho ao Presidente e aos Líderes de Bancada na 
Câmara dos Deputados, manifestando congratulações pela sensibilidade, coragem 
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e astúcia em aprovar o percentual de 7,72% de aumento para as aposentadorias, e 
principalmente por aprovar a emenda do Deputado Fernando Coruja, que acaba 
com o fator previdenciário. Ao longo de toda a discussão envolvendo a aprovação 
ou não do Projeto que previa o fim do fator previdenciário, foram inúmeras nossas 
manifestações de apoio ao fim deste fator que tem prejudicado milhões de 
trabalhadores desde a sua criação, e agora ficamos imensamente felizes por esta 
grande vitória. Sabemos que não são os 7,72% que vão recuperar as perdas dos 
aposentados, mas é o inicio de uma caminhada que ainda tem muitos obstáculos a 
serem ultrapassados. Não foi uma aprovação unânime como deveria ser se todos 
os nossos representantes se preocupassem com o bem estar do seu povo, mas 
ficou claro para a grande maioria que dentre todos há sim pessoas sensíveis, 
coerentes, capazes de enfrentar fortes pressões e mesmo assim fazer a escolha 
certa, pois foram eleitos pelo povo, para pelo povo trabalhar. Que todos os 
Deputados que votaram nesta causa a favor dos aposentados recebam através 
deste cumprimento que estamos fazendo aos Líderes de Bancada nosso 
agradecimento por esta grande e inesquecível conquista. PS.: Com cópia a COBAP 
– Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, ao Presidente do 
Sindicato Nacional dos Aposentados Sr. João Batista Inocentini, ao Presidente da 
Sede Estadual do Sindicato Nacional Sr. Adão Eduardo Haggstram, a FETAPERGS 
– Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul, 
e a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Carazinho, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; 0954/118/10, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação dos senhores 
Edis, seja enviado ofício de aplausos e reconhecimento a Fundação Educacional e 
Tecnológica de Carazinho — FUNDETEC na pessoa do Diretor Técnico Senhor 
Alessandro Dorneles Camargo da Costa, ao Centro Municipal de Educação 
Profissional — CMEP na pessoa da Diretora Senhora Eunice Rodrigues, e extensivo 
a toda equipe de coordenadores e funcionários, pela excelência na organização dos 
cursos, e em especial ao inicio do curso de Cuidador de Idosos. Reivindicação da 
comunidade e com indicação deste Vereador, o curso tem por objetivo a 
capacitação aos profissionais que atende a terceira idade. Recente estudo na área 
nos mostra um quadro p reocupante, ond e 14% d a popul ação, ou  sej a, 15 
milh ões d e consumidores são da terceira idade. Estes números refletem uma 
realidade que nos traz uma visão ampla que devemos o mais urgente possível 
qualificar pessoas a atender este demanda da parcela da população, buscando 
conhecer características de comportamento, gastos, saúde, alimentação, 
educação, cultura, lazer e consumo. Por meio deste, nosso reconhecimento e 
desejo de muito sucesso, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 0954/119/10, o 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que depois de submetido ao 
plenário para aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio de congratulações 
e aplausos a senhora Silvana Xavier e ao Senhor Cassiano da Silva, por seu 
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empreendedorismo, onde no dia 13 de maio, estará inaugurando o Centro de 
recuperação e estética automotivo, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 0955/120/10, 
os vereadores abaixo assinado solicitam na forma regimental que seja enviado 
oficio parabenizando e desejando os mais sinceros votos de sucesso ao Mofecon – 
casa da mulher pela eleição de sua nova diretoria ocorrida no ultimo dia cinco do 
mês corrente. Reiteramos os votos de sucesso com apreço aos seguintes 
membros: presidente Recilia Weise, vice presidente Geneci Martins Faria, 
tesoureira Claudete Klein Bandeira, secretária Martinha Faria ramos, conselheira 
Fiscal Sonia Donatti e as conselheiras Creuza Maria de Freitas, Iomar Martins Faria 
e Noemi Martins Faria. Vereador Estevão De Loreno – PP e Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; 0956/121/10, os vereadores abaixo assinado solicitam na forma 
regimental que seja enviado oficio parabenizando e desejando os mais sinceros 
votos de sucesso a ordem dos advogados do Brasil – subseção Carazinho RS pela 
posse dos membros eleitos pelo trienio2010/2012, realizada no ultimo sete do 
corrente mês. Reiteramos os votos de sucesso com apreço aos seguintes 
membros: presidente Luciano Hilebrandt Feldmann, vice presidente Julio Eduardo 
Piva, tesoureiro Anderson Luis do Amaral, Secretário geral Tiago Piva Hartmann, 
secretária adjunta Largareth Maroso dos Santos, conselheiro Antonio Feldmann, 
conselheiro Eduardo Lof, conselheira Sandra Nara Zimmer, conselheiro Tailor 
Agostini, conselheiro Tarso Devicensi Silveira e Conselheiro Tiago de Abreu 
Neuwald. Vereador Estevão De Loreno e Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; conforme acordo das bancadas não haverá 
intervalo regimental nem o grande expediente, passamos agora para apreciação e 
votação dos requerimentos e moções; Vereador Estevão De Loreno; questão de 
ordem Senhor Presidente; Presidente Vereador Gilnei Jarré; pois não vereador; 
Vereador Estevão De Loreno; gostaria de fazer um pedido para que seja votado 
em bloco os requerimentos, moções e projetos com exceção do projeto que tem 
emenda; Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão a solicitação 
verbal do Vereador Estevão De Loreno para ser colocado em bloco requerimentos, 
moções, projetos com exceção do projeto que tem emenda, não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos o requerimento do 
Vereador Estevão De Loreno, convido o senhor secretário para fazer a leitura do 
numero e autor dos requerimentos e moções;  Secretário Vereador Elbio Esteve; 
requerimentos: nº 01 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 02 Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; nº 04 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 05 Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB; moções: nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP, Vereador Felipe Sálvia – PDT e Vereador Leandro Adams – PT; nº 
02 Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador Rudinei Brombilla – PP, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT e Vereador Leandro Adams; nº 03 01 Vereador Paulino de 
Moura – PTB, Vereador Rudinei Brombilla – PP, Vereador Felipe Sálvia – PDT e 
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Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 04 Vereador Felipe Sálvia – PDT, Vereador Erlei 
Vieira – PSDB, Vereador Paulino de Moura – PTB e Vereador Estevão De Loreno – 
PP; nº 05 Vereador Eugênio Grandó – PTB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB, 
Vereador Erlei Vieira – PSDB e Vereador Elbio Esteve – PSDB;  nº 06 Vereador 
Eugênio Grandó – PTB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Erlei Vieira – 
PSDB e Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 07 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, 
Vereador Estevão De Loreno – PP, Vereador Eugênio Grandó – PTB e Vereador 
Erlei Vieira – PSDB; nº 08 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, Vereador Estevão De 
Loreno – PP, Vereador Eugênio Grandó – PTB e Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão os requerimentos e moções, 
Vereador Paulino de Moura com a palavra;  Vereador Paulino de Moura; Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, imprensa aqui presente, rádio Gazeta, Jornal e 
rádio Diário da Manhã, Tio Pisca representando a rádio Comunitária e rádio 
Gazeta, demais pessoas, Senhor Presidente eu gostaria de pedir a concordância 
da vossa excelência e do plenário, porque não haverá o grande expediente e eu 
gostaria de tecer alguns comentários que é relacionado ao nosso município, mas 
que não esta hoje nos trabalhos, primeiro dizer que esta casa ela tem que ser 
respeitada, porque aqui nós estamos a trabalhar em prol da comunidade, buscar 
recursos para o desenvolvimento da nossa comunidade, e o senhor prefeito 
municipal ele faltou em duas oportunidades com respeito ao Vereador Paulino de 
Moura, ao Vereador Rudinei Brombilla e ao Vereador Felipe Sálvia, aonde esta 
casa autorizou os vereadores irem até Brasília, no gabinete do deputado Beto 
Albuquerque, onde o deputado Beto tinha a vontade de colocar recursos para o 
asfaltamento do nosso aeroclube, e com esta visita eu tenho a plena convicção, 
Vereador Felipe Sálvia, que o teu empenho, com a tua dedicação, com a parceria 
minha e do Vereador Rudinei Brombilla, o deputado Beto empenhou a sua palavra 
e mandou o recurso, quando foi para se receber o deputado Beto Albuquerque, 
esses vereadores não foram convidados, e lá estava o prefeito, que não tinha ido a 
Brasília buscar esse recurso, quem foi buscar foi nós, o recurso, então estou 
cobrando publicamente o senhor prefeito municipal, porque já fiz isso no seu 
gabinete, eu não gostaria de que esta casa, esse vereadores que ora estou 
colocando, que estiveram em Brasília, não fossem valorizados para buscar esse 
recurso, o recurso é para a sociedade, o recurso é de um conjunto, mas quem teve 
a participação foi os vereadores, Vereador Rudinei Brombilla, Vereador Felipe 
Sálvia, não contente com isso, Vereador Felipe Sálvia, nós estivemos no gabinete 
do deputado Jerônimo, marcado pelo Vereador Rudi e nós Vereador Paulino de 
Moura e Vereador Felipe Sálvia, empenhamos a nossa palavra ao Jerônimo, o qual 
imediatamente colocou disponível ao município de Carazinho trezentos e cinquenta 
mil reais para a construção da estação de passageiros, eu estou desabafando 
porque este vereador, já disponibilizou através de seu partido, através de seus 
deputados, mais de dois milhões e oitocentos para o executivo, então eu tenho sim 
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autonomia, eu tenho vez, eu tenho hora de cobrar do senhor prefeito municipal uma 
recepção maior nesse  projeto, e o que acontece? O prefeito vai a Porto Alegre, 
não convida o Vereador Felipe Sálvia, não convida o Vereador Rudi, não convida o 
Vereador Paulino de Moura, e se não me engano o Vereador Estevão De Loreno 
em Porto Alegre estava junto, e ai nós vamos lá reivindicamos o recurso, e o 
prefeito não chama nós, eu digo nós, a casa, a câmara, porque quem consegue é a 
câmara, para também fazer parte desse processo, então esse é um desabafo, é 
com muita tristeza que eu venho a essa tribuna falar isso, porque muitas vezes o 
pai é que puxa a orelha do filho, e eu hoje me considero, pela amizade que tenho 
com o Aylton, pela simpatia que tenho por ele, um filho, só que hoje o filho esta  
puxando as suas orelhas, eu quero que a imprensa noticie isso sim, porque o 
Aylton tem que compreender que ele não governa sozinho, ele governa com 
vereadores que dão sustentabilidade a ele, continuarei apreciando seu trabalho, 
mas eu quero aqui respeito, e que nos valorize como vereador, então é um 
desabafo, também Senhor Presidente, Senhores Vereadores, comunidade aqui 
presente, vou citar dois nomes e eu não tenho medo de represália, não tenho medo 
de nada, porque quando eu falo, eu falo com conhecimento, eu quero dizer ao setor 
de fiscalização do município de Carazinho, eles tem que ter mai s respeito pelas 
pessoas, pasmem os senhores, essas pessoas que ganham a vida vendendo seu 
galeto, fazendo o seu trabalho hoje estão sendo perseguidas pela administração ou 
pela fiscalização, falei para o prefeito parece que não adiantou, no ultimo final de 
semana estiveram num estabelecimento só porque o cara me procurou, foram lá e 
quase botaram o estabelecimento dele abaixo, e eu vou à semana que vem entrar 
com um projeto sobre o código de posturas, é atribuição do vereador sim mudar 
esse código de posturas, então se o código de posturas esta atacando as pessoas 
que querem trabalhar será que elas vão roubar? Será que elas vão assaltar? 
Quando nós lá estivemos, em toda comunidade, pessoas trabalhando com seu 
cachorro quente, com seu galeto, nós estamos lá para representar vocês, nós 
queremos ter o apoio porque nós vamos lhe ajudar lá, e o que esta acontecendo? 
Estão entrando de sola, estão destruindo com as coitadas das famílias, as pessoas 
menos favorecidas, que buscam seu sustento e eu não vou admitir, semana que 
vem eu entrarei com um projeto de mudança no código de posturas que possa 
beneficiar essas pessoas menos favorecidas, que busquem o seu sustento através 
do trabalho, não roubando e não fazendo coisa errada, e a ultima é no setor de 
habitação do município, eu tenho pavor de mentira, de mentiroso, e o seu Paulo 
Gonçalves para mim é um mentiroso, para mim é um cara que não tem preparo 
para ajudar a população, e eu vou ouvir as pessoas que estão vindo reclamar, e 
vou abrir uma CPI, porque o tratamento que estão dando para essas pessoas, são 
coisas mais horrível possível, não estão atendendo direito essas pessoas, e este 
vereador, por duas ou três oportunidades ligou para esse cidadão, e esse cidadão 
diz, não, vereador, eu vou atender porque é obrigação minha atender essas 
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pessoas, esta lá, pasmem os senhores, estão lá as pessoas humilhadas, pessoas 
sem retorno nenhum, e não foram atendidas, então assim, eu cansei, eu cansei, eu 
vou dar nome aos bois, eu vou começar a cobrar que é a minha obrigação cobrar 
neste poder legislativo, neste parlamento, as coisas que venham de encontro a 
população de Carazinho, e de encontro a comunidade, porque eu não posso vir 
aqui e ficar submisso, ficar atrelado com coisas erradas, com coisas que não 
beneficia a população, porque eu sempre, deste poder, vereador e ex-vereador 
Adroaldo sabe que eu sempre fui fiel aos governos que eu atuei na defesa, porque 
eu entendo que as pessoas quando eleitas forem, é para beneficiar a sociedade, 
era para beneficiar a comunidade, eu não vou mais tolerar isso, se quiserem ligar 
para o Aylton, estão autorizados a ligar, se ele entender que tem que falar comigo 
eu irei falar com ele, mas para mim  chega eu vou começar a cobrar as coisas 
publicamente, porque eu não vou mais conceber que eu tenha que estar aqui 
defendendo o governo do Aylton e pessoas sem capacidade, pessoas sem 
condições estão lá destruindo o governo dele, e eu não vou me destruir junto, eu 
não vou cair junto, porque já uma vez por quatro anos, líder do governo eu defendi 
os indefensáveis, só que hoje eu vou cobrar com tudo e com todos o que estiver 
errado, em beneficio da população, seria isso Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, muito obrigado;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em 
discussão, Vereador Erlei Vieira com a palavra;  Vereador Erlei Vieira;  Boa noite 
a todos, Senhor Presidente, Senhores Vereadores e a todos que se encontram 
nesta casa, bom, queria falar da mesma indicação do Vereador Felipe Sálvia e eu 
fizemos hoje, uma indicação na Rua Padre Luiz Guanella, que vai para o patronato 
Santo Antonio, a escola, onde que umas crianças que vem da escola foram lá em 
casa reclamar que quando estavam chegando na escola um carro cruzou e molhou 
tudo eles e tiveram que voltar para casa, e esta uma buraqueira lá, bem na frente 
do Anselmo Souza, eu queria pedir um pouco de atenção para o executivo dar uma 
olhada lá, onde tirei umas fotos e esta junto na indicação, bom, também queria falar 
deste canteiro aqui que foi retirado, que foi aberto aqui hoje de tarde, que aquilo ali 
é muito perigoso, já que tem uma sinaleira aqui, uma sinaleira lá, eu acho que não 
precisa aquilo ali, foi tantas indicações que eu mandei para fazer uma sinaleira na 
rua de baixo, que é o perigo dali, agora vai aumentar mais, porque as pessoas vão 
descer por ali quase todo dia tem acidente naquela rua de baixo, porque tu não 
sabe qual é preferencial, se é de lá ou é de cá, que é um local que precisa urgente 
de uma sinaleira, e não foi colocada, e foi aberta aquela rua ali, criando mais perigo 
lá para baixo, bom, queria falar também sobre, eu e o Dr. Elbio estivemos há dois 
meses com o deputado Nelson Marchesan, onde que nós fizemos um pedido para 
ele de uma ambulância, ou de um carro para a saúde, e sexta-feira, segunda-feira 
de noite, aqui na sessão, ele me ligou dizendo que tinha conseguido setenta mil 
para nós que era para nós dar uma olhada, que era para nós ver onde nós 
queríamos colocar, se era na ambulância, que tem prazo e esta no fim, então eu 
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conversei com o Dr. Elbio, onde que nós resolvemos apostar num micro ônibus 
para a saúde, para levar o pessoal a Porto Alegre, onde dela, eu fui segunda-feira 
depois da sessão já fui a Porto Alegre ver isso, onde que falei com o deputado e ele 
tinha setenta mil, como o micro custa uns cento e dez mil eu liguei para o prefeito 
Aylton, para ele entrar com a contrapartida, de trinta mil reais, ele disse que sim, 
precisava desse micro, falei com o secretário da saúde, onde que eles correram e 
já foi o numero do oficio aqui na 6ª coordenadoria, já esta em Porto Alegre, já esta 
tudo encaminhado, era isso muito obrigado;  Presidente Vereador Gilnei Jarré;  
Vereador Rudinei Brombilla; Vereador Rudinei Brombilla; minha saudação 
presidente desta casa, Vereador Gilnei Jarré, colegas vereadores, ao meu líder de 
governo Vereador Estevão De Loreno, quero aqui fazer uma saudação especial ao 
ex-vereador desta casa que eu tenho maior estima e respeito Adroaldo De Carli, se 
hoje estou aqui vereador, você foi um dos que me motivou, lembro bem em 96 
quando fizemos um belo trabalho na sua Campanha, então receba aqui meu 
estimulo, meu abraço e minha consideração pela sua pessoa, ao suplente de 
Vereador Marcos Soares, a imprensa aqui representada pelo diário da manha, 
Mara Stefens, minha querida amiga Ana, Rádio Gazeta, ao Tio Pisca, funcionários 
desse poder legislativo, as pessoas que aqui se encontram presentes, quero aqui 
relatar sobre uma indicação que o ano passado eu fiz, ao poder executivo, no dia 
oito de junho de 2009, e depois reiterei essa indicação no dia dez de agosto de 
2009, para que o poder executivo encaminhasse ao setor competente, para 
viabilizar estudos sobre a possibilidade de firmar convenio com as casas lotéricas 
para o recebimento e regularização das notificações recebidas, e tenho a grata 
satisfação de aqui informar a imprensa, as pessoas presentes, que na sexta-feira 
estive reunido com o secretário da fazenda, senhor José Moises Marcondes, a qual 
me informou que a minuta do contrato já se encontra com o jurídico para firmar este 
convenio entre o município e as casas lotéricas, com isso, irá beneficiar aos 
usuários, aos motoristas que, quando recebem a sua notificação no transito, que 
tem que pagar o valor de cinco reais  hoje se paga na prefeitura, com este convenio 
o usuário, motorista, poderá efetuar o pagamento nas casas lotéricas, muitos 
usuários tem nos procurado, tem reclamado às vezes, o horário, principalmente a 
gente sabe que o setor da fazenda, as dezesseis e trinta fecha, então com isso, o 
usuário, motorista terá oportunidade, será ampliado até as dezoito horas na casa 
lotérica e também aos sábados, pela parte da manhã, cito um exemplo: um 
motorista que levar uma notificação, lá na frente dos camelos, tem uma casa 
lotérica ao lado do grande hotel, não precisa vir até a prefeitura para efetuar o 
pagamento, então é uma alegria, uma satisfação muito grande que tive essa 
informação do secretario da fazenda na sexta-feira, que esse convênio vai ser 
firmado, colega Vereador Paulino de Moura, tu foste muito feliz hoje, falaste com 
muita propriedade, referente ao convenio assinado pelo Prefeito Aylton Magalhães, 
no dia 04 de maio de 2010, onde...uma verba do estado no valor de trezentos mil 
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reais, com contrapartida do município de setenta e cinco mil reais, para construção 
da casa de passageiros, eu lembro muito bem, aqui eu tenho a matéria, que no dia 
03 de março de 2009, estivemos no gabinete do meu amigo Jerônimo Gergim, 
antes de ser deputado, foi meu colega de juventude progressista, acompanhado 
pelo Vereador Felipe Sálvia, e pelo Vereador Paulino de Moura juntamente com o 
representante do Aeroclube, Sr. Regis Gaist, solicitando uma emenda para 
construção da casa de passageiros, no valor de trezentos mil reais, dia 03 de 
março de 2009, após um ano de trabalho, de cobrança, e isso eu quero fazer um 
agradecimento a todos os vereadores aqui, ao poder legislativo que nos destinou 
essa oportunidade de ir lá viajar, buscar recursos, esta assinado o convenio, 
trezentos mil reais do governo para construção de estação passageiros, que é um 
sonho antigo do nosso aeroclube, ou aeroporto do município de Carazinho, também 
quero aqui dizer que amanhã estarei em Porto Alegre e lembro muito bem meu 
compromisso de campanha quando candidato a vereador, inclusive num debate na 
rádio diário da manhã, o Vereador Grandó até me questionou e tenho dito ai, a 
população tem me cobrado, que a instalação da farmácia básica nos postos de 
saúde, então, estarei amanhã na secretaria municipal de saúde, com a 
coordenação geral das farmácias distritais, e farmácias dos postos de saúde, 
buscando subsídios, conhecimento, para trazer ao município para implantação da 
farmácia básica nos nossos ESFs, era isso Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador Eugênio 
Grandó com a palavra; Vereador Eugênio Grandó; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, Senhora Vereadora, publico em geral presente na casa, gostaria de 
discorrer um pouco sobre um projeto de lei que entrei nessa noite, que dispõe 
sobre a divulgação de dados  e multas de transito, no estacionamento rotativo do 
município de Carazinho, sabemos que existe uma obrigação da legislação, que os 
recursos auferidos nessas multas tem que ser empregados exclusivamente, a 
receita, com a cobrança dessas multas, exclusivamente em sinalização, engenharia 
de transito, policiamento, fiscalização e educação de transito, é um projeto que 
prevê que seja divulgado no site oficial da prefeitura, quanto se arrecadou e onde 
esta sendo investido esses recursos, acho importante tal projeto, para a população 
fiscalizar e até para poder sugerir de uma forma melhor, onde que esse recurso 
deve ser empregado, também quero comunicar os colegas e fomentar a discussão, 
a boa discussão, e trazer para o coletivo, encaminhei uma denuncia a semana 
passada para o ministério publico, onde questiono o repasse de trezentos mil reais 
afirmados pelo prefeito, repassaria esse recurso para o HCC investir em quartos 
particulares e em quartos conveniados, eu não consigo crer que um município, 
como Carazinho, onde não existe plantão no hospital, ou muito pouco, ou deficitário 
o plantão, seja prioridade investir em atendimento privado, ou seja, o dinheiro 
publico, vai proporcionar uma melhora no atendimento daqueles que podem pagar, 
enquanto que aquelas pessoas que necessitam realmente dos recursos públicos, 
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não o tem na hora do atendimento, então não entrei com essa representação por 
nada, entrei com essa representação após conversar com o Vereador Estevão De 
Loreno, onde o De Loreno me informou que era idéia do prefeito que não adiantava 
dialogar porque o prefeito iria manter sua posição e investir esses trezentos mil 
reais em área particular do hospital, meu colega de bancada em uma das sessões 
levantou, o Vereador Paulino de Moura, esse mesmo assunto, também esse 
questionamento, e eu quero trazer essa discussão para o coletivo, eu quero levar 
essa discussão para a população, eu quero questionar a população, se a 
população acha correto investir trezentos mil reais para quartos da Unimed e para 
quartos particulares, enquanto nós não temos, e não temos um plantão 24 horas, 
quem precisar de um médico de madrugada, sabe o sofrimento que é, com 
Unimed, com plano, você não tem atendimento, o Vedana, jurídico dessa casa, 
sábado necessitou de atendimento para a esposa dele no HCC, ficou por mais de 
duas horas aguardando atendimento mesmo tendo um plano, um convenio médico, 
então eu não acho salutar para a população de Carazinho que se invista trezentos 
mil reais em área particular, em detrimento do SUS, por exemplo, também quero 
fazer um pedido para o Vereador Estevão De Loreno, que de uma fiscalizada na 
questão das vacinas contra a nova gripe, porque tem pessoas indo tomar vacina, 
estão dentro do grupo de risco, estão dentro da faixa etária que é indicada, e lá 
dizem que ela não apresenta nenhuma doença crônica, enfim não tem que fazer a 
vacina, a informação que eu obtive do ministério da saúde, que quem esta na faixa 
estaria tem que receber a vacina independentemente de ter alguma doença crônica 
ou não, então deixo o pedido para o colega verificar, já digo o nome do posto que 
isso aconteceu, foi no da Conceição, várias pessoas reclamaram, para que dê uma 
investigada e veja o que esta acontecendo, se esta faltando vacina, sabemos que a 
culpa não é do município de Carazinho, vamos intervir na coordenadoria de 
Carazinho, e no ministério da saúde se for preciso, então deixo esse pedido, e essa 
discussão dos trezentos mil reais, eu quero, como dizia o ex-governador, espraiar 
com os colegas, e nós fazermos uma boa discussão para ver se chegamos ao bom 
termo, pode até me convencer que trezentos mil reais para investir em quartos 
particulares e em convênios seja algo salutar, mas no primeiro momento vai contra 
tudo que diz toda norma que regulamenta o Sistema Único de Saúde, obrigado; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereadora Sandra Citolin com a palavra; 
Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, publico que 
esta nos assistindo, imprensa, ex-vereador Adroaldo De Carli, companheiro de 
PMDB, suplente de Vereador Marcos Soares, eu quero fazer uma justificativa da 
nossa viagem que o Vereador Erlei Vieira e eu fizemos a Porto Alegre na terça-
feira, onde nós participamos de uma audiência publica em que o debate foi em 
torno do crack, para nossa surpresa todos os municípios do estado foram 
convidados, para essa audiência pública, somente alguns tinham as suas 
representações, e nós, não é Vereador Erlei Vieira, estávamos lá representando 
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Carazinho, e o debate foi interessante, cada município demonstrou programas e 
apresentou os programas que tem para questão da saúde mental, para a questão 
das drogas e da violência, e nós chegamos a uma conclusão, o nosso município 
tem programas muito bons, tem pessoas empenhadas em vários  setores, em 
vários segmentos, mas cada um trabalha de uma forma isolada, então esta na hora 
de todos nós, como sociedade, como instituição, como poder, juntarmos esses 
esforços, e juntarmos as nossas forças e construirmos sim um programa que seja 
executado ontem aqui em Carazinho, porque, há um ano e pouco nós estamos 
atrás de ala psiquiátrica, atrás de compulsórias, atrás de fazenda terapêutica, e as 
coisas parecem que aumentam cada vez mais, e a gente sabe que a secretaria tem 
o departamento de saúde mental, que também é incansável, na pratica e no 
atendimento, com os usuários de drogas, então há que se juntar tudo isso, para 
que se possa realmente construímos um programa que seja executado com 
eficiência e competência no nosso município, se não nós ficamos a mercê dos 
traficantes e ficamos no desespero de ver que não se consegue avançar muito, 
também tivemos no SEDAI, conversando com o diretor Carlos, para verificar como 
esta a questão das redes de cooperação para a nossa cidade, nós temos dez redes 
de cooperação, e essas redes estão sendo implementadas, estão recebendo uma 
consultoria da Unijui, que deve ser renovado o contrato e isso nós fomos verificar e 
também a questão do fomento para não ampliar as redes mas para fortalecer as 
redes que já estão criadas, isso é interessante, isso dá credibilidade ao programa, e 
isso da credibilidade até aos empresários, que no inicio duvidavam que seria algo 
positivo, também quero fazer uma homenagem em nome da Câmara de 
Vereadores as mães pela passagem ontem do seu dia, Gibran já dizia,que a mão 
que embala o berço é a mesma que rege o mundo, e a gente sabe que essa frase 
faz muito sentido, ao enaltecer as mães do seu país, ele sempre defendeu muito as 
mães que com o seu trabalho, com o seu amor, com a sua dedicação produziam 
transformações milagrosas na sociedade, não importa a idade, a cor, o sexo, um 
sentimento de ternura, certamente de amor e de gratidão para com aquela que nos 
deu a vida, conta uma fabula que um dia Deus resolveu dar um passeio pelo 
mundo, levando consigo Pedro, seu velho amigo e porteiro do céu, entraram numa 
maloca, e viram sentada uma mulher com apenas um pão, que dava de comer para 
seus dois filhos, repartindo-o em duas porções, ela infeliz ficou sem nada, viste o 
que ela fez? disse Deus a Pedro, e este respondeu, é que ela não tem fome. Não, é 
que ela é mãe, emendou Deus, depois chegaram a uma região muito fria, num 
barraco encontraram uma mulher tirando parte da própria roupa para agasalhar o 
filho pequeno, não te parece estranho, comentou Deus. É que ela não esta com 
frio, respondeu Pedro. E Deus emendou, é porque ela é mãe, já no fim da viagem 
depararam-se com uma velhinha toda quebrada, semi-cega, desgastada e curva 
pelo trabalho, e pelo sofrimento, é que ela viveu muito, disse Pedro. É porque ela 
foi mãe, emendou Deus, poucos dias depois de regressarem ao céu tocou a 
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campainha da porta e Pedro foi abrir, vendo que era uma mulher idosa, sorriu e 
logo convidou, podes entrar senhora, porque és Santa. podes entrar porque é mãe, 
corrigiu Deus. Pedro, aprendeu a lição, cada vez que vai abrir a porta, conclui a 
lenda, se é mulher já pergunta se é mãe, sendo positiva a resposta, em tom solene 
ele diz, entra e toma o teu lugar de honra, só na eternidade, muitos filhos saberão 
que enquanto andavam pela vida quem lhes garantiu sucesso eram os joelhos de 
suas mães dobrados diante do altar, ou no silencio do quarto, Santa Monica chorou 
por mais de trinta anos pelo seu filho devasso, transformando-o no grande Santo 
Agustinho, Doutor da igreja. É que as lagrimas das mães tem o misterioso poder de 
fazer reverdecer até plantas mortas. Nossa homenagem então a todas as mães 
nesta frase de um autor desconhecido, que meus filhos e certamente os seus, as 
mães que estão aqui, também repetiriam, tudo de bom que existe em mim, foi 
minha mãe quem fez, o resto é meu. Muito obrigada; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; Vereador Elbio Esteve com a palavra; Vereador Elbio Esteve; boa noite 
Senhor Presidente, colegas, ao publico em geral, principalmente ao paulista, e ao 
Patrick que muito me apoiaram na minha campanha, hoje estou aqui, parte de 
vocês dois, eu queria falar a respeito do que o Grandó disse, uma coisa muito 
importante, trezentos mil a gente pode aplicar na contratação de um plantonista, 
não só no plantonista como também em melhorar um pouco a infraestrutura porque 
se tu pegar mais um médico tu vai ter mais gente, vai ter que fazer desdobrar 
aquelas pessoas que estão trabalhando ali, que a procura é sempre assim, se tiver 
mais um vai ter mais gente, e a procura vai aumentar, entrei com vários 
requerimentos, algumas moções, mas os requerimentos como todos os colegas, 
pedindo para que arrume uma rua, ensaibreamento, que recolha alguns lixos, que 
recolha alguns galhos, mas entrei também com um projeto que é sobre o seguinte, 
Dispõe sobre a proteção do meio ambiente na comercialização, na troca e no 
descarte de óleo lubrificante, e dá outras providências. Pessoal, isso aqui a gente 
sabe que nós temos inúmeros estabelecimentos que trabalham com troca de óleo, 
e assim, só para vocês terem uma idéia, a justificativa, A poluição gerada pelo 
descarte de 1 t/dia de óleo usado no solo ou cursos d’água equivale ao esgoto 
doméstico de 40 mil habitantes. A queima indiscriminada do óleo lubrificante usado, 
sem tratamento prévio de desmetalização, gera emissões significativas de óxidos 
metálicos, além de outros gases tóxicos, como a dioxina e óxidos de enxofre. Então 
é muito importante que o município se prepare e que se adéqüe para isso, assim 
como entrei com um outro projeto que dá destinação ao óleo usado em casa, o óleo 
de cozinha, também acho importante a gente ter uma consideração com o óleo 
trocado, era isso; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador Felipe Sálvia com a 
palavra; Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
pessoa já nominadas pelos colegas que me antecederam, em especial eu 
cumprimento meu amigo (impossível transcrever) por tabela cumprimento toda a 
platéia, dizer, o Alemão não esta no plenário, mas tem toda razão o Vereador 
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Paulino de Moura, Vereador Rudi, quando reclamam do prefeito, a gente vai buscar 
recurso com aval dessa casa, professor Clóvis, consegue os recursos, ai vem os 
deputados para cá,  é justo e é correto que o prefeito convide os vereadores que 
conseguiram essa verba para ir junto lá na rua, lá na entidade, para dizer: olha 
aqui, quem conseguiu foram esses vereadores, o que não é justo, é o prefeito ir 
sozinho, lá tirar foto, e não nominar aqueles vereadores que conseguiram o 
recurso, e a gente tem que falar, vereador que não fala, que aceita essas coisas, 
acho que é errado, eu não aceito, cumprimentar meu amigo Adroaldo De Carli, 
também, dizer para vocês também o seguinte, que eu também não aceito também 
esse recurso para quarto particular, Dr. Elbio, quarto particular lá no hospital, 
trezentos mil reais, quando nós sabemos que o plantão, tem gente que espera duas 
ou três horas ali, eu moro do lado do hospital, e eu canso de ver gente me 
telefonar, eu ir até o plantão e ver gente esperar três horas lá por um atendimento e 
não ter atendimento, isso a gente tem que falar, também quero falar, e estou 
cansado de falar nesta casa, seu Silveira é testemunha, sobre os aposentados, os 
aposentados que tanto sofrem neste país, agora conseguiram um aumento de 7.72 
passou pelo congresso, e querem vetar, o presidente quer vetar esse aumento, não 
cobre nem 10% das defasagens que os aposentados, fator previdenciário também 
der roubaram, também o homem quer vetar, o que é o fator previdenciário, pessoa 
se aposenta hoje, que é aposentado sabe disso, se aposenta com 10 mínimos 
passa dez anos e esta com dois mínimos só,  que vai corroendo o aumento do 
salário mínimo não acompanha o aumento real da inflação, também quer vetar, e 
quando eu vejo no jornal que querem ajudar a Grécia com  quase seiscentos 
milhões de reais, um pais que viveu no luxo, desde o tempo de Gregos e Troianos, 
viveu no luxo esse país, gastava o que não tinha, e agora quebraram, e agora nós 
temos que socorrer, o Brasil tem que socorrer, e nosso aposentado não tem 
recurso para dar aumento, que vão quebrar a caixa da previdência, mas para 
emprestar dinheiro para a Venezuela, Colômbia, Equador, para tudo que é país, 
emprestam, agora para o nosso aposentado não tem, isso me entristece e eu vou 
continuar batendo nessa tecla sempre aqui, também entrei com um projeto de lei, 
Senhores Vereadores, preocupados com a tribuna livre, tribuna livre é o espaço 
destinado, a ultima sessão ordinária do mês para entidades, toda pessoa que quer 
vir aqui falar, vir  aqui reclamar ela tem direito, entidades, pessoas físicas, é na 
ultima sessão, eu estou mudando essa lei colocando a primeira sessão do mês e a 
ultima sessão do mês,  é meio tempo, meio tempo destinado ao grande expediente, 
essa é a casa do povo Vereador Leandro Adams, quando o povo quer falar nesta 
casa ele tem direito de falar e deve falar, é só se inscrever, eu espero que esse 
meu projeto passe, se quiserem fazer emendas, eu aceito, não tenho que aceitar, 
vocês podem fazer, é um direito de vocês, mas podem fazer emendas, mas eu 
acho que nos temos sim que dar espaço para que o povo venha falar nesta casa, e 
quando venha falar, tenha oportunidade de falar, esse projeto se não me engano foi 
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do Vereador Claudio Santos, depois ele foi lapidado, Vereador Adroaldo sabe 
disso, foi lapidado varias vezes, mas eu estou tentando aqui arrumar um pouquinho 
mais, não custa nada nós dar  meia hora a mais para o povo vir falar aqui, o povo 
merece, e o povo é que nos elege, é que nos paga, e tem o direito de vir falar nesta 
casa, muito obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador Leandro 
Adams, com a palavra; Vereador Leandro Adams; senhor presidente, Vereadora 
Sandra Citolin, colegas vereadores, cumprimento a imprensa aqui presente, quero 
cumprimentar o meu amigo Tipi, cumprimentar as demais pessoas, que nos 
acompanham na noite de hoje, eu queria lembrar os colegas que o fator 
previdenciário, fator da previdência não foi criado pelo PT, também queria lembrar 
os colegas que quando o presidente Lula assumiu o Brasil, o salário mínimo era de 
trinta dólares, hoje já esta em torno de duzentos e cinquenta, e tenha a certeza 
Vereador Felipe Sálvia, que o presidente Lula não vai vetar isso ai, e vai aprovar 
com certeza esse reajuste tão merecido pelos colegas, pelos aposentados, a 
respeito da tribuna livre eu gostaria de fazer uma emenda no seu projeto, eu 
entendo que todas as sessões o povo tem direito de falar, eu não sei quando nós 
chegamos aqui já estava assim, a ultima sessão do mês, a gente sabe que...mas 
eu acho que aqui é a casa do povo, e não pode ter regras, tu imagina eu ir para a 
campanha e dizer: “se você quer falar lá é só na ultima vez, a ultima sessão do 
mês”, eu acho que esta errado, eu acho que o seu projeto vai ter sucesso ai, e até 
nós poderíamos emendar que todas as segunda-feira, todas as sessão, nós 
podíamos destinar dez minutos, cinco minutos, meia hora para que o povo pudesse 
falar, a respeito do hospital, eu já penso um pouco diferente, e gostaria de 
posicionar com seguinte, quando criaram a constituição decidiram que a união ia 
pagar 70 % da saúde, os estados iam pagar 20, e o município ia pagar 10, e na 
verdade os estados, não é só no Rio Grande do Sul, não estão pagando, e essa 
conta é deficitária, é uma fabrica de problema o hospital de todas as cidades, não 
só o nosso de Carazinho, e eu entendo que a única maneira de  nós resolver o 
problema do hospital não é nós todos os dias arrumar dinheiro daqui, arrumar  
dinheiro dali, para o hospital, os médicos estão de greve, o hospital precisa do 
recurso porque não sei o que, vamos dar um real  cada um na conta de luz, cada 
agricultor da um saco de  soja, eu acho que nós temos que inverter isso ai, eu acho 
que o prefeito Aylton esta certo  em fazer quarto de primeira com ar  condicionado, 
porque é o rico que vai  deixar o lucro para nós atender os pobres, eu gostei muito 
da posição do Vereador Eugênio Grandó quando ele diz, vamos fazer a discussão, 
e eu acho que nesse caso o prefeito Aylton tem razão, nós não podemos todos 
anos, cinquenta mil para o hospital, cem mil para o hospital, um desespero, cada 
um da um real para luz, cada um dá um saco de soja, o hospital não sei o que, vão 
cortar a luz, nós temos que reverter, para nós reverter isso aquilo é uma empresa, e 
a conta é deficitária, a conta vai ser sempre assim, vai faltar dinheiro sempre, então 
eu entendo que esta correto, em nós reverter a situação, tem que dizer, a imprensa 
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tem que nos ajudar e dizer que aqui em Carazinho nós temos os melhores 
médicos, os melhores equipamentos, porque o que acontece, a pessoa que pode 
pagar, quando vê que a coisa é grave, vão direto a Passo Fundo, se tu vê que tem 
um doente na família que a coisa é séria, porque eu vou ali se eu pego o jornal  e 
vão cortar a luz do hospital, então eu acho que esta correto o prefeito Aylton, em 
nós reverter pelo menos tentar reverter e fazer alguma coisa, que o rico seja 
atendido, e que com isso nós podemos ajudar quem não pode pagar, Vereador 
Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; me concede um aparte, só para 
enriquecer o debate, dizer que se esse recurso que chegasse para abrir mais 
quartos para quem tem condições fosse revertido para aqueles que menos tem, eu 
até concordaria com a vossa excelência de que nós deveríamos empregar esses 
trezentos mil lá, só que isso não é feito, administrativamente nós estivemos aqui 
quando hospital esteve, nós falamos isso, então eu acho que o senhor tem que 
tentar flexibilizar que aquele que menos tem, tem que ser atendido por aquele que 
mais tem, mas não é isso que acontece, eles aplicam lá em pessoal, hoje o hospital 
esta superlotado de pessoas para trabalhar, hotelaria, querem botar lá copa 
sofisticada para atender aos ricos e os ricos, o recurso que entra não supre os 
necessitados, então o prefeito Aylton não pode aplicar o seu recurso em rico, tem 
que aplicar em pobre, porque o pobre é que necessita, o pobre é que precisa, 
obrigado e só para enriquecer o debate, obrigado; Vereador Leandro Adams; 
Vereador Grandó;  Vereador Eugênio Grandó; é um contra-senso vereador, você 
falou que quando a pessoa,  a coisa aperta e tem dinheiro vai a Passo Fundo, mas 
ela não vai a Passo Fundo buscar ar condicionado, frigobar ou uma copa melhor, 
ela vai procurar uma medicina de ponta que infelizmente por varias questões, não é 
a questão do hospital, nós não temos em Carazinho, agora, o que eu digo, eu não 
digo com base de nada, o encaminhamento no ministério publico tem dezessete 
laudas, dessas dezessete laudas, dezesseis são preenchidas com legislação, você 
não pode criar uma dupla fila para justificar que vamos investir em quartos 
particulares para ter um retorno maior, para daí atender o pobre, não, o Brasil é um 
pais subdesenvolvido, Carazinho é uma cidade com poucos recursos, que vive 
numa economia de terceiro mundo, onde que quem tem que ser privilegiado é 
aquele que tem direito a um melhoral, como o senhor seguido fala na tribuna, que 
não tem direito a um remédio de pressão, esse é prioridade no momento, ninguém 
vai ficar vivo ou morto por falta de um ar condicionado, por falta de um frigobar, 
agora uma pessoa que não tem um atendimento, quando chega num plantão, que é 
o único plantão de 24 horas no município, essa pode falecer, e ali que esta faltando 
os trezentos mil, se eu sou dono de um hotel, um mês eu fecho o quarto e reformo 
o quarto, um mês depois eu fecho outro quarto e vou reformando quartos 
sucessivamente, agora não pegar dinheiro publico, que é para investir no geral, no 
coletivo, e privilegiar planos de saúde particulares, é um contra-senso, entendo seu 
raciocínio, quero dizer que respeito e entendo seu raciocínio, seria uma forma do 
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hospital arrecadar mais, agora se você botar no papel essa fórmula não vai 
funcionar, e tem outros jeitos sim do hospital melhorar a condição de hotalaria, vai 
aos poucos, dois em dois quartos, cada mês dois quartos, outro mês dois quartos, 
faz um fundo para melhorar a hotelaria, mas faz um fundo do atendimento 
particular, faz um fundo da Unimed, faz um fundo dos outros planos de saúde, ai 
sim, agora, eu não consigo acreditar num município onde varias pessoas que estão 
na casa, vários vereadores já se pronunciaram que as pessoas ficaram sem 
atendimento, você deu trezentos mil reais, você não esta dando trinta mil reais, 
você esta dando trezentos mil reais para investir na pessoa que tem condições de 
pagar um tratamento melhor, não é justo no meu entendimento, mas eu quis trazer 
os assuntos justamente para fazer o debate, respeito a sua posição, estranho um 
pouco pela sigla que o senhor representa, e a sigla que deveria representar mais a 
população carente do que o rico, obrigado; Vereador Leandro Adams; agradeço a 
colocação do colega vereador, não é questão de sigla, não sei qual é a sigla que tu 
representa neste caso, nesse caso eu não sei esse negócio dos médicos ai em 
carazinho não esta muito bem explicado, corporativismo, mas a minha discussão, 
vereador, é que do jeito que esta o hospital nós já sabemos, eu tenho 48 anos e é 
sempre assim, sempre faltando dinheiro, e eu acho que isso é uma maneira de nós 
administrar e nós resolver isso ai, é quarto, nós não podemos qualquer coisinha 
nós recorrer para Passo Fundo, porque quando a coisa é séria quem pode pagar 
vai para Passo Fundo, e vai sobrar sempre para o hospital, quem é esfaqueado, 
quem não pode pagar, briga de...ali vai sobrar para o hospital e essa conta vai 
sempre aumentar, então essa é a minha colocação, e não é a questão de sigla, eu 
estou pensando realmente em administrar o hospital para que nós consigamos 
atender, eu até lhe digo mais, o plano de saúde do pobre é o posto de saúde, é o 
hospital, porque se falhar o posto de saúde e falhar o hospital, ele morre, o rico tem 
Unimed, tem Ipê, tem não sei o que, dá um jeito, só que nós não podemos pensar 
sempre assim e continuar do mesmo jeito, Senhor Presidente, eu passei um pouco 
do horário, mas eu ainda pediria sua atenção porque houve uma interferência dos 
colegas, é o seguinte, eu também quero falar sobre as filas dos bancos, eu entrei 
hoje com um requerimento pedindo ao prefeito Aylton que multe os bancos, existe 
um contra-senso muito grande, hoje quem ganha dinheiro neste pais são os 
bancos, tu pega todos seis meses, pega o balanço, é publico, e tu vê milhões do 
Itaú, milhões de todos os bancos, os gerentes de bancos são todos meus amigos e 
gostariam de contratar mais gente, os funcionários estão doentes, porque não 
conseguem atender a demanda, mas os banqueiros não tem interesse, querem que 
tu auto se atenda e é um desrespeito muito grande, eu estive na Caixa Federal, 
fiquei uma hora e quarenta e cinco minutos lá dentro, então existe a lei, a lei é de 
muita autoria, e tem uma outra lei que é autoria do Vereador Grandó, e dá poderes 
para o prefeito multar cinco mil quantas vezes for necessário, até que o gerente 
contrate um caixa, então eu gostaria que o líder do governo levasse essa 
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preocupação, porque eu estava na Caixa Federal lá, e estava me sentindo triste, eu 
fiquei uma hora e quarenta e cinco minutos e fiquei pensando, que falta faz um 
vereador nessa cidade, eu tinha vontade de virar aqueles bancos lá, mas como eu 
estava de chinelo de dedo, vocês me conhecem, eu vivo de chinelo de dedo, e o 
segurança era um cara meio reforçado, então eu digo, acho que não vamos poder 
fazer isso agora, mas então pediria ao líder do governo, que levasse a nossa 
preocupação junto a fiscalização e que multasse esses bancos, esses têm para 
pagar, muito obrigado Senhor Presidente;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
Vereador Estevão De Loreno com a palavra; Vereador Estevão De Loreno;  
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que nos assistem na noite de 
hoje, eu gostaria de agradecer a Comissão de Justiça e Finanças, por entender que 
chegaram vários projetos na noite de hoje e colocar em votação na mesma noite, 
dizer que para discutir mais essa denuncia que o Vereador Eugênio Grandó fez, se 
todos quiserem a gente pode convocar uma reunião lá com o prefeito e discutir, 
porque eu concordo como Vereador Leandro Adams, porque como tu quer que um 
hospital de lucro, se só sobra para o hospital o prejuízo,   porque senão, daqui, fim 
do ano, essa casa deu seiscentos mil reais, foi dado um milhão  e seiscentos, fim 
do ano eles vão querer dois milhões, ano que vem dois milhões e meio, então, 
vamos lá, vamos discutir eu acredito que o prefeito não vai mudar a decisão dele, 
porque eu já falei com ele, mas vamos até lá, se todos concordam em ir até lá, 
vamos até lá, vamos conversar com ele, porque eu acho que não pode ser assim, o 
hospital tem que ter renda própria, em vez de nós tornar um pólo de medicina, o 
pessoal vai todo para outra cidade e acaba não vindo para cá, então se vocês 
quiserem a gente pode marcar lá com ele, não sei se vai adiantar, mas podem levar 
as opiniões de vocês e ele toma a decisão final;  Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; solicito a senhora Vereadora Sandra Citolin para assumir os trabalhos da 
mesa, para me pronunciar;  Presidente Vereadora Sandra Citolin; com a palavra 
Vereador Gilnei Jarré;  Vereador Gilnei Jarré; Senhora Presidente, Senhores 
Vereadores, pessoas que nos prestigiam na noite de hoje, entramos com alguns 
trabalhos, t6ambém para contribuir com os debates ora feitos pelos vereadores, 
entramos com alguns, para variar, alguns pedidos de informação, que se essas 
informações tivessem nos chegado semana passada tenho a certeza de que não 
teríamos votado aqueles projetos da educação, chegou ao nosso conhecimento 
que temos mais de cem estagiários na área de educação, então credito que a 
necessidade não é tanta de professores, enfim, ou deva de ter estagiários saindo 
pelas janelas nas escolas, então queremos fazer uma analise pois aprovamos um 
projeto e lembro na oportunidade que o Vereador Eugênio Grandó avisou que 
estaríamos abrindo as portas para as contratações do executivo, e assim foi feito, 
hoje nós vereadores não temos controle nenhum de quantos são contratados, 
enfim , só temos um limite que foi autorizado, e não sabemos se realmente é 
necessário essas contratações ou não, da mesma forma fizemos uma solicitação 
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para Eletrocar, bem como uma reativação de um projeto onde a Eletrocar no 
passado colocava nos postes de iluminação publica, o nome das ruas do nosso 
município, tivemos uma reclamação, principalmente do correio, e diariamente vimos 
as tele-entregas tendo a necessidade de ter esse indicativo das ruas, acredito que 
não é um projeto que onere a Eletrocar, e que tenha realmente, que volte a esse 
projeto a ser executado, Vereador Paulino de Moura falou em falta de respeito, falta 
de consideração do prefeito municipal, mas antes de tudo ele é um prefeito, 
Vereador Paulino de Moura, não questiono a sua posição, mas acho9 que ainda 
mais falta de respeito é de um presidente de UACC negar uma ata, uma simples 
ata, ao legislativo municipal, desde março fizemos o pedido para ver o que a UACC 
fez com o dinheiro destinado, trinta e quatro mil e quinhentos reais o ano passado, 
que são destinados para as associações de bairro, extra-oficialmente soubemos 
que meia dúzia de bairros assinaram a ata e o dinheiro ficou dentro da UACC, 
completamente errado, e o que nós queremos este ano, que os quarenta mil 
destinados pelo nosso prefeito municipal, pelo executivo, não aconteça a mesma 
coisa, para com que nós vereadores não tenhamos que estar intercedendo, em 
estar nós destinando dinheiro para bairros e acabamos não contemplando todos, 
então essa que é uma preocupação isso sim , vereador, é uma falta de 
consideração, uma falta de respeito com a nossa casa, voltando um pouco, 
Vereador Paulino de Moura, em função aos projetos, eu não consigo vereador, 
deixar de lembrar, porque bons projetos feitos pela administração passada, e temos 
o  Milton Tauchert que faz parte do planejamento de nosso município, bons 
projetos, bons recursos, boas pedidas dos vereadores, então tem que parabenizar 
sim a viagem dos vereadores que foram lá pressionar para o recurso ser destinado 
para Carazinho, mas não podemos esquecer da administração passada que foi ela 
quem fez esse projeto e hoje esta sendo contemplado, estação de pasageiros, uma 
briga eterna, bem dito pelo Vereador Rudi, inclusive projeto dentro da, acho que 
ANAC, se não me engano, Porto Alegre, qual esse projeto também, não sai da 
gaveta, enfim, não é disponibilizado, grças ao emprenho dos vereadores, esta lá 
sendo desenvolvido, mais um projeto que esta dentro das gavetas sem recurso no 
nosso executivo municipal, para concluir senhores, tem mais uma partre aqui que, 
falando, o Rudi também falou, da questão de pagamento em lotéricas, enfim, eu 
faço uma sugestão e acredito que deva ser bem pensada, para com que não venha 
a acontecer novamente o que aconteceu há poucos dias, aquele roubo na nossa 
prefeitura municipal, que acabe com os caixas no município, que aproveite aqueles 
dois funcionários para trabalhar dentro da parte administrativa, e que nós não 
precisemos de caixa para pagar documentos, enfim, nós temos as lotéricas e 
bancos à disposição com uma segurança totalmente diferenciada, então essa é 
uma sugestão, falando em obras, acredito eu que não falta muito para o nosso 
prefeito municipal acabar com as obras do transito da legislatura pasada, iniciou-se 
um trabalho fantástico sbado d e manha aqui,  e acredito que devem ter concluído 
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hoje, pelo que eu sei vão seguir adiante, vão para a rua Barão de Antonina, abrir 
mais um pouquinho o transito de Carazinho, eu acho que transito não esta muito, 
não esta funcionando correto, eu acho que  isso realmente é devido a poucas obras 
que o município de vê estar desenvolvendo, empenhando, os vereadores se 
empenham, trazem recursos, a burocracia entrava bastante a ação desses 
recursos vindo de deputados, enfim, vindo de ministérios, mas as poucas obras do 
nosso executivo se resumem em troca de placas, tivemos algumas obras 
executadas ma legislatura passada, e nosso prefeito só não reinaugurou, mas foi lá 
e trocou, Carazinho para todos, obrigado; Presidente Vereadora Sandra Citolin; 
Vereador Gilnei Jarré; Presidente Vereador Gilnei Jarré; não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação os requerimentos e moções, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura dos projetos com o 
respectivo numero e autor, com exceção do projeto de lei que tem emenda;  
Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei 020/2010. Autor Vereador Gilnei 
Jarré. Ementa: dá nova denominação a Rua do Residencial Cantares. Projeto de lei 
061 de 26 de abril de 2010. autoriza o poder executivo conceder estímulos 
econômicos à empresa mecânica BRDIESEL Ltda. Projeto de lei nº 063 de 07 de 
abril de 2010. Autoriza abertura de crédito especial e suplementar no orçamento de 
2010. Projeto de lei nº 064 de 07 de maio de 2010. autoriza a doação de área ao 
fundo de arrecadamento residencial – FAR, representado pela Caixa Econômica 
Federal para construção de condomínio. Projeto de lei º 069 de 07 de maio de 
2010. autoriza o município a aprovar projeto de construção da Cotrijal Ltda. Projeto 
de lei nº 070 de 07 de maio de 2010. dá nova redação ao art. 2º da lei municipal nº 
7.084/09, a qual autoriza o poder executivo a conceder auxilio para transporte de 
trabalhadores do município. Projeto de lei nº 071 de 07 de maio de 2010. autoriza 
abertura de credito suplementar e transferência de recurso orçamentário do 
legislativo para o executivo. 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 da Comissão de Justiça 
e Finanças do Projeto de lei 020/2010. Autor Vereador Gilnei Jarré. Ementa: dá 
nova denominação a Rua do Residencial Cantares. Relatório: o Vereador Gilnei 
Jarré propõe projeto de  lei que dá nova denominação a Rua do Residencial 
Cantares. 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 orçamentários e 
financeiros. De igual teor dos outros projetos. Vereador Elbio Esteve – relator e 
membro, Vereador Eugênio Grandó – presidente e Vereador Felipe Sálvia - 
secretário;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão os pareceres da 
Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que 
se manifestem, aprovado por todos, peço ao senhor secretário que proceda a 
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leitura dos pareceres da Comissão de Ordem Econômica e Social dos projetos;  
Secretário Vereador Elbio Esteve; Comissão de Ordem Econômica e Social 
parecer.  Projeto de lei 020/2010. Autor Vereador Gilnei Jarré. Ementa: dá nova 
denominação a Rua do Residencial Cantares. Relatório: o Vereador Gilnei Jarré 
propõe projeto de lei que dá nova denominação a Rua do Residencial Cantares. 
Voto: o presente projeto de lei esta apto a ser incluído na ordem do dia. Vereador 
Erlei Vieira – relator e membro, Vereadora Sandra Citolin – presidente e Vereador 
Rudinei Brombilla – secretário. De mesmo teor dos outros projetos. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão os pareceres da Comissão de Ordem 
Econômica e Social dos projetos, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que 
se manifestem, aprovado por todos, esta em discussão os projetos com os 
pareceres já aprovados, solicito a senhora Vereadora Sandra Citolin para assumir 
os trabalhos da mesa para meu pronunciamento;  Presidente Vereadora Sandra 
Citolin; com a palavra Vereador Gilnei Jarré;  Vereador Gilnei Jarré; Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, publico presente, uma saudação especial na 
noite de hoje a família Tauchert, Milton Tauchert, Salete Tauchert e Ana Claudia 
Tauchert, também um abraço a vizinha, popular vizinha, a dona Nelci Machado que 
é uma convidada especial da família que hoje nos enche de orgulho, mais uma vez, 
poder ver um projeto da gente se tornar realidade, fizemos um projeto 
denominando o nome de um familiar a rua do bairro residencial Cantares, da família 
Tauchert, a família com certeza é merecedora dessa ação, temos também a 
certeza de  que essa família foi responsável pelo desenvolvimento de nosso 
município, através desse sócio fundador da empresa, da auto abastecedora 
Carazinho Ltda, popularmente chamada até hoje como posto do baixinho e hotel do 
baixinho, uns anos atrás tivemos uma proposição, se não me engano foi do 
Vereador Felipe Sálvia, para nominar o trevo do baixinho, popularmente chamado 
até  hoje, e hoje nominado legalmente como Leonel de Moura Brizola, infelizmente 
esse grande é  de grande relevância, o vereador sabe do nosso reconhecimento, 
mas soubemos nós que Carazinho reconhece esse trevo como trevo do baixinho, 
ele tem o nome de Leonel de Moura Brizola mas é o trevo do baixinho,  então 
sintam-se orgulhosos também por esse nome reconhecido pelo município, mas 
infelizmente podemos nominá-lo em uma das ruas do nosso município, no 
residencial Cantares, também queremos fazer um registro em alguns outros 
projetos o qual nos foram solicitados o ingresso nele na noite de hoje, devido correr 
atrás dos prazos, também temos uma preocupação com as moradias de nosso 
município, mas ressaltamos um investimento de uma das empresas carazinhenses, 
falamos muito em buscar empresas para trazer a Carazinho, mas em muitos 
momentos ou em quase todos os momentos acabamos nós representantes de 
nosso município, inclusive prefeito municipal, e ex-administrador do município, 
esquecer que nós temos empresas carazinhenses que precisam um pouco mais de 
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prestigio do executivo municipal, o prestigio do próprio município, tivemos algumas 
empresas que foram privilegiadas há poucos dias com áreas de terra, tivemos 
empresas que vieram de fora para se instalar em Carazinho, mas nós temos a 
oportunidade hoje de aprovar mais uma vez um incentivo a uma empresa 
carazinhense, que busca se instalar em nosso distrito industrial, que busca ampliar 
o seu tamanho de empresa, enfim, oportunizar mais empregos para Carazinho, e 
também dar vida a um distrito industrial que esta lá, infelizmente apenas com a 
empresa do nosso colega Vereador Leandro Adams, e com a futura instalação e 
abertura dos irmãos Fey e agora com a BRDIESEL, então para nós que estávamos 
juntos com o executivo municipal e tratávamos também desse projeto da 
BRDIESEL estamos contente de poder ver o município investindo em mais uma 
obra, mais uma empresa em carzinho, seria isso Senhores Vereadores, e mais uma 
vez uma saudação especial a família Tauchert; Presidente Vereadora Sandra 
Citolin; devolvo os trabalhos ao Presidente Vereador Gilnei Jarré; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; Vereador Paulino de Moura com a palavra; Vereador 
Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, meu presidente do 
partido Vereador Antonio Azir, sempre vereador, hoje presidente da nossa sigla, 
Tauchert graças a Deus que a minha homenagem a ti, principalmente, ela sempre 
foi em vida, que sempre onde a gente se encontra, a gente conversa, a gente 
brinca, a gente troca idéias, o funcionário capacitado que você  é, hoje para a 
população de Carazinho, ela tem tanta importância quanto o projeto do Vereador 
Gilnei Jarré, porque hoje nós estamos fincando uma estaca no bairro cantares, 
onde esta lá elencado o nome de um familiar teu, um nome da família Tauchert, 
então se sinta abraçado pelos demais vereadores, minha baixinha, querida 
baixinha, aquela que nos trazia o pão de milho, aquela que nos trazia a cuca, com 
muita satisfação que a gente vê o carinho que a família Tauchert tem por ti, então 
que você tenha esse sentimento que é o sentimento maior, que é de amor, que é 
de fraternidade, que é de carinho, e ávida ela tem assim um ensinamento muito 
grande, e esse ensinamento eu tenho buscado para passar pelos meus amigos, 
para passar para os meus colegas, para passar para as pessoas, então assim, esta 
de parabéns o Vereador Gilnei Jarré, de fazer esse projeto de hoje homenagear 
essa família, também quero dizer referente  a alguns investimentos que o 
município, prefeito Aylton tem feito, seria a instalação da Semeato, onde vai gerar 
hoje mais de cem empregos, então tem varias coisas boas que o município através 
do prefeito Aylton tem feito na área de doação, na área de incentivo, quantas 
empresas tiveram beneficio para se fazer o patrolamento, fazer a terraplanagem, 
então eu acho que o prefeito Aylton neste quesito ele esta de parabéns, porque ele 
tem incentivado a geração de empregos, tem incentivado a empresas a se instalar 
nos nossos distrito industrial, então esta de parabéns o Vereador Gilnei Jarré, e eu 
quero dizer a ti, Tauchert, independente de cores, raça, credo, eu tenho assim um 
afeto muito grande por ti, pela tua pessoa, e isso é extensivo a tua família, mas a 
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amizade, mais é minha e tua e continue sendo funcionário que tu és, porque tu só 
esta aqui hoje pelo teu exemplo de trabalho, teu exemplo de pai, teu exemplo de 
servidor publico, parabéns e que Deus abençoe a cada um de vocês, obrigado; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão os projetos, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, os 
projetos, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do ultimo projeto, com a 
respectiva emenda; Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei nº 049 de 14 
de abril de 2010. Altera o vencimento do cargo de médico de ESF. Art. 1º fica 
alterado ****. Gabinete do prefeito, 14 de abril de 2010. Prefeito Aylton Magalhães 
assina; Presidente Vereador Gilnei Jarré; peço ao Senhor Secretário que proceda 
a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente a emenda;  
Secretário Vereador Elbio Esteve; emenda modificativa. Autor: Comissão de 
Justiça e Finanças. Projeto de lei nº 049/10. Autor: executivo municipal. Ementa: 
altera o vencimento do cargo de médico de ESF. Relatório: a Comissão de Justiça 
e Finanças propõe emenda modificativa ao projeto de lei do executivo municipal 
que altera o vencimento do cargo de médico de ESF. Voto: a presente emenda 
modificativa é viável e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e 
financeiros. Sala de reuniões. Assina Vereador Elbio Esteve – membro e relator, 
Vereador Eugênio Grandó – presidente e Vereador Felipe Sálvia como secretário. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças referente a emenda, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos, peço ao  Senhor Secretário que 
proceda a leitura da emenda; Secretário Vereador Elbio Esteve; emenda 
modificativa:  Ementa: altera o vencimento  do cargo de médico de ESF. Art. 1º fica 
alterado a ementa e  a redação do art. 1º que passarão a viger com  a seguinte 
redação: ementa: altera o art. 1º da lei municipal nº 7.121 de 02 de fevereiro de 
2010. art. Altera o art. 1º da lei municipal nº 7.121 de 02 de fevereiro de 2010 para 
aumentar o vencimento do cargo de médico de ESF que passará a perceber o valor 
de sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos. Comissão 
de Justiça e Finanças, 20 de abril de 2010. Vereador Eugênio Grandó, Vereador 
Elbio Esteve e Vereador Felipe Sálvia. Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em 
discussão a emenda com o parecer já aprovado. não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos. Peço ao senhor secretário que 
proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente ao 
projeto;  Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei nº 049/10. Autor: 
executivo municipal. Ementa: altera o vencimento  do cargo de médico de ESF. 
Relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei que altera o vencimento  do 
cargo de médico de ESF. Voto: o presente projeto de lei com emenda modificativa  
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é viável conforme pareceres do jurídico da casa e do Instituto Solo, e nada a opor 
quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. Sala de reuniões 10 de maio de 
2010. Vereador Elbio Esteve – membro e relator, Vereador Eugênio Grandó – 
presidente e Vereador Felipe Sálvia como secretário; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; esta em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças do projeto, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, peço ao  Senhor Secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão 
de Ordem Econômica e Social;  Secretário Vereador Elbio Esteve; parecer: 
Projeto de lei nº 049/10. Autor: executivo municipal. Ementa: altera o vencimento do 
cargo de médico de ESF. Relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei que 
altera o vencimento  do cargo de médico de ESF. Voto: o presente projeto de lei 
com emenda modificativa  esta apto a ser incluído na ordem do dia. Sala de 
reuniões. Vereador Rudinei Brombilla – relator e secretário, Vereadora Sandra 
Citolin – presidente e Vereador Erlei Vieira - membro; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; esta em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, esta em discussão o projeto com emenda e os pareceres já aprovados, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, 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 17 de maio às 18 horas e 45 minutos.   
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