
 

A.L. Página 1 2/6/2010  

Ata Reunião Ordinária 24 de maio de 2010.......Ata 24 

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 24 de maio de 2010. Convido o Senhor Vereador 
Estevão De Loreno para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e que todos se 
posicionem em pé; (leitura da Bíblia). Presidente Vereador Gilnei Jarré: Coloco 
em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 17 de maio de 2010. Esta em 
discussão a ata da reunião ordinária do dia 17 de maio de 2010. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
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 24 de maio de 2010. Convite para 
part icipar do show Buenas e M'Espalho, promovido pelo SESC, a realizar-se 
dia 29/05. Of. 81/10 da Direção do Foro convidando o Presidente do Poder 
Legislat ivo para part icipar da reunião na Sede do Ministério Público, para 
tratar sobre a formação de uma comissão que irá buscar recursos materiais e 
pessoais para  as delegacias de policia da comarca de Carazinho, a   
realizar-se dia 24 de maio. Con vit e p ara part ic ipar d a solen id ade d e 
com em oração dos 15 anos d a EMEF Eul ál ia Albuquerque, realizado dia 22 
de maio. Of. 182/10 da 39 CRE, solicitando a cedência da Sala de Reuniões 
para o dia 17 de junho. Of. 185/10 da 39 CRE, solicitando a cedência do Plenário 
para o dia 25 de maio. Of. 81/10 da Direção do Foro, convidando o Presidente 
do Poder Legislativo para participar da reunião. Of. 026/10 da Assembléia 
Legislativa, convidando para Audiência Pública, a realizar-se dia 25 de maio, 
com objetivo de debater a situação do saneamento básico nos municípios e os 
contratos com a Corsan. Of. 013/10 do Colégio Glória, solicitando fazer uma 
visita com os alunos a esta Casa no dia 27 de maio. Of. da Câmara dos 
Deputados, informando emenda individual no orçamento geral da união no 
valor de R$ 150 mil, com objeto: Patrulha Agrícola. Telegrama do Ministério da 
Saúde, informando a liberação de recurso f inanceiro no valor de R$ 
166.819,24. Of. 123/10 do Executivo Municipal, solicitando a realização de 
uma audiência pública dia 28 de maio às 10 horas, para apresentar o 
Relatório de Gestão e divulgação das contas do Municíp io relativas ao 1° 
quadrimestre do exercício de 2010. Of. 169/10 do CREAS – Centro de 
Referencia Especializado de Assistência Social, sol icitando o plenário para o 
dia 24 de junho. Telegrama do Senado Federal em resposta a OD 1.086/10. Of. da 
UACC em resposta a OD 1.100/10. Convite da UPF para participar do VI Encontro 
Jurídico, a realizar-se de 26 a 28 de maio. Projeto de Lei de autoria da mesa 
diretora, o qual al tera a redação do art. 4° da Lei Municipal 6.922/2009; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; passamos agora para a leitura das indicações, 
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requerimentos e moções pelo senhor secretário; Secretário Vereador Elbio 
Esteve; indicações: 1004/628/10, Sol icitando ao Executivo Municipal que 
determine o setor competente para que efetue a pintura de fa ixa d e segurança 
na Ru a Bernardo Paz, junto a Educação Infantil do Colégio La Salle. Tal 
reivindicação se faz necessária devido ao intenso fluxo de veículos e pedestre, 
proporcionando assim maior segurança às crianças e pais, Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; 1005/629/10, solicitando ao executivo municipal que determine ao 
setor competente para que faça o patrolamento com ensaibreamento e 
compactação das ruas de terra do bairro Cantares,Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1006/630/10, Solicitando ao Executivo que determine a ao setor competente para 
que faça a operação tapa buraco (Reparos) na Rua Iracema no Bairro Operário, 
próximo ao numero 436, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1007/631/10, Solicitando 
ao Executivo que determine ao setor competente para que faça com máxima 
urgência a pavimentação asfáltica na Rua José Luiz Grandó no Bairro Planalto, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1008/632/10, Para que determine a Secretaria de 
Obras que seja refeito o calçamento da Rua Rio Branco junto à esquina da Rua 
General Osório, Vereador Estevão De Loreno – PP; 1009/633/10, Para que 
determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos na Rua 
Bernardo Paz, Vereador Estevão De Loreno – PP; 1010/634/10, Para que determine 
a Secretaria de Obras que seja feito o patrolamento e cascalhamento da Rua Arthur 
Scheibe, Vereador Estevão De Loreno – PP; 1011/635/10, para que determine a 
Secretaria de Obras que seja feito serviços de roçagem em todo o acostamento da 
Rua Felipe Camarão, Vereador Estevão De Loreno – PP; 1012/636/10, Solicitando 
ao  Executivo  Municipal  institua novamente o  Programa de Pagamento 
Incentivado – PPI, para promover a regularização de créditos do município, 
provenientes de IPTU, ISSQN, taxas e outros créditos de qualquer natureza, 
inscritos em dívida ativa, com cobrança administrativa ou judicial, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; 1013/637/10, Solicito ao Executivo, que providencie a colocação de 
uma placa indicando a denominação da Praça Albino Hillebrand, pois é um dos 
principais pontos turísticos do município e não possui qualquer identificação visível, 
especialmente para os visitantes, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1014/638/10, 
Estamos solicitando mais uma vez que Executivo Municipal determine ao setor 
competente a realização de melhorias na rua General Cassal Martins Brum, no 
Bairro São Pedro, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1015/639/10, Solicita, para que o 
Executivo Municipal determine ao setor competente que coloque placas de acrílico 
nas paradas de ônibus junto ao terminal Iron Albuquerque, para que os usuários de 
transporte tenham uma melhor estrutura para aguardarem o seu ônibus, pois em 
dias de chuvas acabam se molhando e muitos ficando doente. Solicitação dos 
funcionários da Empresa Gloria, Vereador Leandro Adams – PT; 1016/640/10, 
Reiterando Solicitação ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente 
com URGÊNCIA, a retirada de entulhos, abertura de uma vala para escoar a água 
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das chuvas, pois a água invade as residências frente aos nºs. 315 e 329, 
patrolamento, cascalhamento e compactação na Rua Guilherme Sudbrack esquina 
com a Rua Gabriel  Prompt, localizadas no Bairro Medianeira. Solicitação dos  
moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1017/641/10, Solicitando ao 
Executivo Municipal que determine inclusão e capacitação das secretarias 
Municipais de Carazinho com a Coordenadoria do Curso de Engenharia de 
Produção da Ulbra – Carazinho, Vereadora Sandra Citolin – PMDB;  requerimentos: 
1018/158/10, os vereadores abaixo assinado solicitam na forma regimental, que a 
seguir da aquiescência do plenário encaminhe-se oficio externando aos familiares 
do Sr. Rudi Ary Sebastian, pelo seu passamento ocorrido no ultimo dia 18 do 
corrente. Expressamos nosso pesar e auguramos à família a superação deste 
lastimável episódio. Vereador Gilnei Jarré – PSDB e Vereador Elbio Esteve – PSDB; 
1019/159/10, A Vereadora abaixo assinado requer na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho, a Associação Servos da Caridade – Patronato Santo Antônio  na pessoa 
do padre Adelmo  Maldaner, para o Yacamin na pessoa da Professora Vera Suckau 
– Coordenadora, para Casc, na pessoa da Sra. Carmem Holanda - Diretora, para 
inscrever Projetos  no programa “Rede Parceria  Social” que projeta beneficiar 
organizações sociais por meio da  Lei da Solidariedade. A entidade pode buscar 
mais informações e efetuar as inscrições no site www.redeparceriasocial.rs.gov.br. 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; A Vereadora abaixo subscrita requer que após 
lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado ofício com os 
mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr Rudi Auri Sebastiany. 
Pelo seu falecimento ocorrido no dia 18 de maio de 2010 no nosso município. À 
família enlutada do Sr. Rudi Auri Sebastiany, nossos mais sentidos pêsames pelo 
infausto ocorrido, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; moções: 1021/13/10, o 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em 
plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a Coordenadora do 
Museu Olívio Oto, Nanci da Cruz Mafalda e extensivo aos funcionários pela 
iniciativa que trás pela primeira vez um painel digital para o local aberto ao público, 
onde os visitantes podem digitar a informação da imagem que querem saber mais 
detalhes sobre a informação, com atual amostra pelo núcleo de Ciências Naturais, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1022/134/10, 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 ao Jornalista 
Leandro Becker, vencedor do IV Prêmio Abracopel de jornalismo, pela reportagem 
"Vida em alta tensão". A cerimônia foi realizada no dia 21 de Maio, no 
auditório do Salão Nobre da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, 
Vereador Eugênio Grandó – PTB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Erlei 
Vieira – PSDB e Vereador Elbio Esteve - PSDB; 1023/135/10, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido ao plenário para 
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aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício de aplausos e 
congratulações ao Advogado Claudio Lamachia, presidente da OAB/RS, que foi 
reeleito para a Presidência do Fórum dos Conselhos Regionais das Profissões 
Regulamentadas/RS, o também chamado Conselhão, que é formado por 27 
entidades e representa mais de 1 milhão de profissionais no Estado. A experiência 
e conduta deste prof iss ion al  certamente contribuem para a função honrosa 
que  ele  irá  desempenhar,  Vereador Eugênio Grandó – PTB,  Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB e Vereador Elbio Esteve - PSDB; 
1024/136/10, 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 Sr. Leandro Duarte Fernandes, Gerente de 
Expansão de Rede da Rede Record no Rio Grande do Sul, manifestando nossa 
alegria e nosso agradecimento pelo seu empenho em atender nosso pedido para 
agilizar a instalação da retransmissora do sinal da TV Record para Carazinho.Na 
última oportunidade em que contatamos com Vossa Senhoria nos manifestamos 
ansiosos em poder contar logo com as imagens da TV Record, já que este era um 
desejo de toda comunidade carazinhense e em especial da comunidade evangélica 
de nosso município. Desde a divulgação de seu contato por e-mail, antecipando que 
até o final de semana que passou o sinal da rede Record estaria sendo transmitido 
através do Canal 15, foram inúmeras as manifestações que recebemos em nosso 
gabinete, muitas pessoas nos ligaram, foram cento e dezoito telefonemas de 
agradecimento em nosso gabinete, muitos não acreditavam e nos perguntavam se a 
notícia que estava passando de boca em boca era verdadeira, e não escondiam seu 
contentamento em saber que poderiam finalmente ter novamente o acesso a 
programação desta emissora. Sr. Leandro, sempre que mantivemos contato com 
vossa Senhoria, fomos tratados com absoluta cordialidade, nos manteve sempre 
informados sobre o andamento de nosso pedido, o que demonstra claramente seu 
comprometimento com o cargo exercido por Vossa Senhoria, além de outras 
inúmeras qualidades que poderiam ser citadas, entre elas a ética, o respeito e, 
sobretudo a atenção e disponibilidade. Esperamos que seus superiores tenham 
conhecimento do grande profissional que estas a dirigir a gerência de expansão da 
Rede Record no Rio Grande do Sul. Mais uma vez nossos sinceros 
agradecimentos. Com cópia a Igreja Universal de Carazinho.  Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; 1025/137/10, 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 a Governadora do Estado do 
Rio Grande do Sul, Sra. Yeda Crusius, manifestando nosso repúdio e indignação 
com relação às declarações publicadas na edição on line do Jornal Zero Hora, da 
última sexta-feira onde a mesma critica a extinção do fator previdenciário, aprovado 
junto do reajuste dos aposentados no Senado. Em entrevista afirma que o fator é 
questão de justiça, justiça para quem? Acompanhei de perto, toda a angustia, o 
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sofrimento, o empenho e dedicação de todos os aposentados e futuros aposentados 
do país, que não mediram esforços, ou melhor, que concentraram todos os seus 
esforços com o intuito de derrubar este fator que foi criado para massacrar o 
cidadão brasileiro que trabalha uma vida toda, de sol a sol, para sustentar sua 
família, para proporcionar educação, moradia e saúde digna aos seus. Os 
aposentados ouviram ao longo de todo este tempo de luta, que a derrubada do fator 
previdenciário quebraria com a previdência, que não há dinheiro e que não há de 
onde tirar o dinheiro para pagar os aposentados sob a nova regra, e em contra 
partida, ao longo de todo este tempo viram também o país emprestar dinheiro para 
outros países, comprar aviões, fazer doações. Não somos contra nenhum tipo de 
ajuda, se o país esta passando por uma excelente fase financeira e econômica, que 
lhe possibilita isso, ótimo, perfeito, mas porque não então injetar dinheiro na 
previdência, fazê-la forte, ou o povo brasileiro não merece isso? Saiba Senhora 
Governadora do Estado do Rio Grande do Sul, que o fim do fator previdenciário é 
uma grande vitória, é a prova de que nossos representantes no Congresso Nacional 
estão ao lado do cidadão brasileiro, mesmo que tenham decidido isso às vésperas 
de eleições, pressionados por essa razão, o que importa é que ficaram ao nosso 
lado, ao contrário de vossa Excelência, que se colocou publicamente contrária a 
esta causa que não é só dos aposentados, mas de cada trabalhador brasileiro que 
um dia será um aposentado e poderá viver com mais dignidade. 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; 1026/138/10, Os Vereadores abaixo assinados 
solicitam que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de apoio ao 
Comitê Gaúcho de Controle Social, que está articulando dezenas de entidades de 
trabalhadores, empresários, prof issionais l iberais e d iferentes setores da 
sociedade gaúcha visando regulamentar mediante l ei,  o empreg o d e 
ped ágios  como forma d e financiamento da manutenção das estradas no Estado 
do Rio Grande do Sul. O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e 
Logíst ica no Estado do Rio Grande do Sul (SETCERGS), é um dos maiores 
apoiadores do projeto esse possui representação em todo o estado como 
exemplo a nível local o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de 
Carazinho e Região (SINDICAR). Para que seja possível encaminhar o projeto a 
Assembléia Legislativa é preciso coletar 80 mil assinaturas (1% dos eleitores do 
RS), conforme prevê a Constituição do RS. Alcançadas estas assinaturas será 
a primeira vez na história do Estado que será proposto um projeto de iniciativa 
popular. Segundo o coordenador do Comitê Gaúcho de Controle Social José 
Antonio Adamoli com a proposição deste projeto e posterior aprovação pelos 
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Deputados Estaduais "O Rio Grande do Sul  está in iciando a reversão do 
processo oficial de exploração do setor produtivo e dos usuários de rodovias, 
através da cobrança cumulativa de pedágios por concessionárias de rodovias." As  
b ases deste Proj eto de Lei Popul ar são as  seguintes : 1- Que os 
pedágios tenham tarifas justas e seu valor seja compatível com a redução de custo 
operacional proporcionada ao usuário da estrada. 2 – Que apenas rodovias com 
duas pistas de rolamento em cada sentido de trânsito, separadas fisicamente (tipo 
auto-estrada), possam ter pedágios. 3 - Que nestes casos de cobrança de pedágio, 
exista via alternativa àquela que se pretende cobrar pelo uso. 4 - Que os atuais 
contratos de pedágio do PECR (Pólos Rodoviários de Carazinho, Lajeado, 
Santa Cruz, Metropolitano, Gramado, Vacaria e Caxias do Sul), com término 
previsto para 2013, não sejam prorrogados, sob nenhuma hipótese. No estado 
existem três pedágios comunitários que são administrados pelo DAER. Estas 
concessões possuem ótima manutenção, serviços de qualidade e tarifas mais 
baratas que os operados pela rede privada. Vereadora Sandra Citolin – PMDB, 
Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador Elbio Esteve – PSDB e Vereador Eugênio 
Grandó – PTB;  1027/139/10, Os Vereadores abaixo assinados solicitam que, 
depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de aplausos do Poder Legislativo 
de Carazinho, a Senhora Maria Lopes de Oliveira, que completou 91 anos no dia 21 
de maio. Dona Maria veio do interior para cidade, esposa de Luis Lopes de Oliveira 
um dos pioneiros no setor de transporte de passageiros no município sócio 
fundador da Empresa Lopes Tur, que muito orgulha o município. Prestando 
serviço de primeira qualidade a seus usuários. Receba as felicitações deste poder 
por  mais  um ano completado,  Vereador Gilnei Jarré – PSDB,  Vereador Erlei 
Vieira – PSDB, Vereador Elbio Esteve – PSDB e Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
1028/140/10, A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho,  a Revista Contato Vip, na pessoa da  Sra. Iolanda Tatsch Banunas, 
pelos quinze anos como Colunista da Revista Contato Vip, na coluna Vip 
Tradicionalismo “Chasque” Integração do Tradicionalismo Brasileiro do Sul. “Que o 
jovem veja o Tradicionalismo como marco para o seu futuro com muita paz, nesta 
terra com marca maior, de campo e esperança com fé, pois tenho certeza que 
somos um povo, agradecido de ter nascido neste pago Brasileiro-do-sul.” Nossos 
parabéns, por estimular ações que valorizam a cultura gaúcha e tradicionalista de 
nossa terra, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1029/141/10, A Vereadora abaixo 
subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho,  ao Instituto 
Cultural Ítalo-Brasileiro Giuseppe Garibaldi de Carazinho na pessoa do Sr. José 
Carlos Nicolay Meneguzzo – Presidente, pelos 150 anos de Imigração Italiana no 
Brasil. Nossos parabéns ao Instituto Giuseppe Garibaldi, de grande reconhecimento 
público, pelo trabalho,  dedicação e valorização no resgate da cultura Italiana, 
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através do intercâmbio cultural entre  a Itália e o Brasil. Este trabalho desenvolvido 
pelo Instituto merece as nossas mais sinceras homenagens e agradecimentos, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1030/142/10, A Vereadora abaixo subscrita 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício do Poder Legislativo de  Carazinho, parabenizando a  EMEF Eulália  
Vargas  Albuquerque (CAIC) que completa quinze anos de existência em 2010. 
“CAIC 15 anos - Uma Escola Nota Dez”.  Nossos parabéns a EMEF  Eulália Vargas 
Albuquerque, uma escola de reconhecida importância para a comunidade 
Carazinhense, cuja proposta  Pedagógica está sempre voltada às necessidades 
educacionais  e  sociais da  sua Comunidade  Escolar,  Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; Presidente Vereador Gilnei Jarré; conforme acordo de bancadas não 
haverá intervalo regimental, e conforme requerimento aprovado na sessão passada, 
convidamos o senhor Marcos Vinicius Reisdoerfer, diretor de indústria e comércio 
do município e coordenador do programa pró-jovem, programa nacional de inclusão 
de jovens, para fazer uso da palavra; Senhor Marcos Vinicius Reisdoerfer; boa 
noite, quero cumprimentar o presidente desta egrégia casa legislativa, Presidente 
Vereador Gilnei Jarré, em sua pessoa estendo minha saudação aos demais 
vereadores, sou Marcos Vinicius Reisdoerfer, diretor de indústria e comércio e 
também coordenador do projeto pró-jovem, trabalhador juventude cidadã, pró-jovem 
trabalhador é um programa do ministério do trabalho e emprego, cujo município 
efetuo convênio, por intermédio do Vereador Paulino de Moura, que por ocasião 
solicitou indicação ao deputado Luiz Carlo Busato, e felizmente fomos contemplados 
com o recurso, o projeto engloba recursos de aproximadamente quinhentos mil 
reais, quatrocentos e setenta e seis aproximadamente é do ministério do trabalho, o 
restante é contrapartida do município, esse projeto ele visa qualificação de jovens 
com faixa etária de dezoito a vinte e nove anos, que estejam desempregados, e que 
recebam até um salário mínimo de renda per capita, nós fomos contemplados com 
capacitação de trezentos jovens, a nossa meta de qualificação é de trezentos 
jovens, as inscrições se deram no mês de março e se estenderam até o mês de 
abril, que ocorreu até o dia sete, e se inscreveram aproximadamente quatrocentos 
jovens, primeiramente nós estávamos ofertando nove vagas, perdão, nove áreas 
ocupacionais, eram administração, alimentação, beleza e estética, comunicação e 
marketing social, metal-mecanica, turismo e hospitalidade, infelizmente construção e 
reparos, madeiras e móveis e serviços domiciliares não fecharam turmas por 
demanda baixa de procura, esse curso ele prevê duas etapas de qualificação, a 
primeira etapa são cem horas social, e diz respeito à qualificação social onde os 
jovens receberão qualificação inerente a português, matemática, inclusão digital, 
qualidade de vida, e noções de direito, e posteriormente serão duzentas e cinquenta 
horas de qualificação propriamente dita, na área que ele escolheu, os cursos vão 
iniciar no dia 27 próximo, quinta-feira, as aulas serão ministradas no CAIC, 
primeiramente a qualificação social se dará toda no CAIC, e os cursos que 
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demandam qualificação prática com laboratórios, acontecerão lá no CEMEP, lá 
aconteceram às aulas de metal mecânica, beleza e estética e alimentação, isso em 
virtude de que aquela escola, aquele centro municipal, ele possui uma infraestrutura 
desejada, com laboratórios de metal mecânica que esta sendo instalado, que o 
Vereador Leandro Adams, foi uma peça fundamental, que conseguiu equipamentos, 
será trabalhado lá então, alimentação, beleza e estética já possui laboratório, já 
possui uma cozinha muito bem montada, esse curso então, ele se dará no período 
de seis meses, oito meses fechara o convenio, ele findará lá em final de dezembro, 
o jovem receberá então a qualificação, de trezentas e cinqüentas horas, receberá 
uma bolsa auxilio de cem reais mensais, do ministério do trabalho e emprego, terá 
direito a duas camisetas, material pedagógico, didático, transporte, alimentação e 
seguro de vida, os cursos então, como comentei, iniciam dia vinte e sete próximo, e 
tem como duração, seis meses, tendo aulas na terças, quartas e quintas-feiras, no 
horário das dezenove horas até vinte e duas e trinta, uma das metas desse projeto é 
a inclusão dos jovens no mercado de trabalho, trinta por cento do trabalho é 
obrigatório ser incluído no mercado de trabalho, isso quer dizer que no mínimo 
noventa jovens, ao final do processo, deverão ser incluídos no mercado de trabalho, 
trabalhando, então, no mercado de Carazinho, nós já estamos procurando as 
empresas, fazendo convênios, para que possamos então, posteriormente, incluir 
esses jovens no mercado, também estamos já percorrendo com relação à licitação, 
que ela ocorreu com ampla divulgação, processo licitatório muito bem feito, onde 
uma empresa, não de Carazinho, uma empresa de Joinville, Santa Catarina, foi à 
vencedora do certame licitatório, a qual obrigar a fazer todo procedimento de 
ministrar aulas, todo material de gestão e apoio, a empresa já esta em Carazinho, já 
esta efetuando todo processo para o inicio das aulas, quarta-feira passada, dia 
vinte, agente fez uma reunião, com todos os jovens, onde orientamos toda logística, 
todas as diretrizes e funcionamento do programa, hoje a gente estava 
acompanhando então, os trezentos jovens que vão ser qualificados no CAIC, eles 
vão receber orientações, e quinta-feira a gente inicia toda qualificação, eu acredito 
que essas são as informações mais básicas, não quero me estender, fico a 
disposição para eventuais perguntas, e desde já agradeço ao presidente desta 
casa, a oportunidade da gente trazer essas informações importantes que é um 
projeto de suma importância que visa essa qualificação de jovens aqui em 
Carazinho, muito obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; fica a disposição a 
palavra dos vereadores para algum questionamento, algum vereador quer fazer 
algum questionamento? Bom, Marcos, até quero te agradecer a disponibilidade, 
inclusive foi a meu convite, e tenho certeza de que te trouxemos aqui, lhe 
convidamos, porque temos algumas duvidas, duvidas levantadas pela própria 
comunidade, enfim por algumas informações que a própria imprensa, os órgãos 
informam e ficam duvidas, as perguntas que te faço são as seguintes: projovem, 
quais os segmentos dentro do programa projovem que estão disponíveis hoje no 
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município e quais o município aderiu, fez realmente o convenio com o estado, enfim 
com a união. Você falaste que a contratação foi feita pelo município, informações 
que nós temos, que essas contratações seriam feitas pelo estado. Quem apontou as 
demandas? Como foram detectadas, como foram escolhidas as demandas, as 
necessidades para o nosso município? Em relação à duração, nós temos algumas 
informações que são dezoito meses, nos falaste em seis meses, no mínimo 
duzentos alunos como você já falaste, tem quatrocentos, e se tu pudesses dar uma 
pincelada a respeito do pro jovem rural, pro jovem trabalhador, enfim, quais são os 
pro jovens que hoje estão à disposição da comunidade, e o que o município esta 
desenvolvendo? E até outra questão que nos foi levantada, e que nós não temos 
informações maiores, em relação a essa empresa contratada, essa é uma empresa 
de fora, e que...por aonde essa empresa foi contratada? O município esta com 
problemas na administração do pro jovem, então ficam a disposição ai para o 
Marcos nos dar essas informações; Senhor Marcos Vinicius Reisdoerfer; o pro 
jovem é um programa do ministério do trabalho e emprego, pro jovem existem varias 
modalidade, dentre eles o pro jovem trabalhador juventude cidadã, pro jovem 
urbano, pro jovem rural e seus demais segmentos, nós fomos beneficiados pelo pro 
jovem trabalhador juventude cidadã, que engloba jovens de dezoito a vinte e nove 
anos, esse é o projeto de Carazinho, é um projeto de governo federal, e o governo 
federal ele faz convenio com município e com o estado, o nosso foi delegado ao 
município, em outras regiões foi feito pelo município ou estado, tem ocasiões, como 
por exemplo, Ceará, foi delegado ao estado, e o estado repassa recursos para cada 
município conforme for o caso, mas o nosso realmente é município, e MTE, é um 
convenio entre ambos, esferas de governo, são trezentas vagas, cada município 
elabora um plano de trabalho, ele não é por emenda parlamentar, ele não é por 
ocasião de Ciconv, ele é edital, ele é aberto para todos os municípios e estados, ele 
tem uma época que ele fica o edital, uma chamada publica, nosso município 
começou em meados de agosto, setembro de 2009 a elaboração de todo esse 
trabalho técnico, até quero agradecer a Carla que foi a responsável juntamente com 
a Amabile que fizeram todo esse processo técnico e que conseguimos êxito e até o 
final de dezembro foi aprovado e já publicado no jornal diário oficial da união, como 
comentei então, em muitos os casos é delegado ao município e estado, cada um 
com suas peculiaridades, para nós foi município, com relação ao processo de 
licitação, foi efetuado um processo de licitação, com a divulgação, com a abertura a 
todas as empresas, eu, particularmente visitei ULBRA, UPF, demais instituições, 
inclusive sistema S, e também tivemos a oportunidade de receber informações do 
pro jovem em Brasília, eu e a Amabile fomos, eu fui duas vezes e a Amabile me 
acompanhou em uma dos cursos, o pessoal jurídico, do TEM, eles estão com uma 
normatização, que não deve ser feito dispensa e nem inelegibilidade de licitação, 
muitos municípios fizeram esse processo de inelegibilidade, muitos cursos fizeram 
esse processo de inelegibilidade ou dispensa e contrataram a empresa que 
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acharam, hoje estamos respondendo já ao ministério do trabalho e emprego que o 
nosso município efetuou o processo licitatório, com todas as cópias de adição, edital 
tudo encaminhado já ao ministério, foi aprovado, e estamos já encaminhando visto 
que dia vinte e sete já inicia a primeira aula, então estamos aptos e sem algum 
aspecto contra o inicio das aulas, com relação a empresa, Seja Brasil, que foi a 
vencedora desse processo, pela qual já recebi, inclusive até uma cópia de todo 
material didático e pedagógico que será trabalhado, eu não tenho o que comentar, 
não conheço a empresa, sei que é uma empresa que trabalha com qualificação, 
porque não poderia até ter se candidatado à qualificação, é de Joinville SC, já esta 
ministrando pró jovem em diversos estados, Bahia, Minas Gerais, Paraná Santa 
Catarina, e Rio Grande do Sul, eu e a Amabile somos os coordenadores, 
representando o município, então a nós compete a fiscalização e de cobrar dessa 
empresa que executem como a norma prevê, então a nós esta sendo essa 
incumbência de acompanhar, controlar, e seguir estritamente o que a norma do 
MTE prevê, nós já encaminhamos para eles todo esse processo, estamos 
recebendo já a segunda parcela para poder efetuar os pagamentos posteriores, e 
com certeza a gente esta tendo a maior clareza, a maior transparência nesse 
processo, as demandas desse projeto, ela se deu lá em agosto, setembro, quando a 
gente elaborou o plano de trabalho, como comentei a gente havia colocado nove 
áreas de ocupação profissional, mas em virtude de não houver procura, em três 
áreas, que foi: construção e reparos, madeiras e móveis e serviços domiciliares, a 
gente teve que transferir os jovens para outros cursos, que são: administração, 
alimentação, beleza e estética, comunicação e marketing social, metal mecânica e 
turismo e hospitalidade, então são seis áreas que ficaram para nós fazer os cursos 
e a qualificação profissional, essas demandas se deram por ocasião do município, 
tinha lá vinte e cinco, vinte  e seis áreas profissionalizantes, quando agente elaborou 
o processo, a gente olhou o nosso perfil do município e tentamos puxar o que mais 
estava carecendo de qualificação no município, então foram essas nove áreas que 
nós procuramos, fomos nós que ofertamos, obviamente dentro do perfil do estatuto, 
dentro de toda legalidade do hospital, e ofertamos então essas nove áreas, mas 
infelizmente apenas seis áreas de profissionalização serão executadas aqui em 
Carazinho; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Paulino de Moura; eu tenho uma duvida e gostaria que o Marquinhos 
nos deixasse claro, ele diz que ele e a Amabile eles são gestores pelo município, se 
esse trabalho de vocês ele é remunerado fora do que vocês ganham como diretores 
e como CC, que o município terá um ônus a maior sobre isso, e aproveitando a 
imprensa que ora esta ai, que oportuno foi o presidente dessa casa e os demais 
pares se preocuparem com esse pró jovem, se isso tem algum vinculo com o 
governo do estado, propriamente dito com a FGTAS, se a FGTAS tem feito, ou fez, 
neste projeto do pró jovem parceria com o município, então são duas perguntas, se 
a FGTAS tem essa parceria, se houve vontade da própria fundação ser parceira do 
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município, e se você e a Amabile receberão dividendo para ser o responsável por 
esses cursos, obrigado e que tu continue, tu foi o escolhido, porque você realmente 
captou a mensagem, você foi lá em Brasília, você aprendeu o que é o pró jovem, 
buscou o que é subsidio para isso, e ai, colegas vereadores, imprensa, pessoas que 
ora estão aqui, graças a presidência dessa casa, também quando Leandro, 
oportunizar os pares de ir buscar fomento, buscar recursos para o município de 
Carazinho, esta de parabéns esta casa, estão de parabéns os vereadores, porque 
nós também estamos ajudando ao município se desenvolver, e o Marquinhos para 
mim é uma grata surpresa, porque ele não é do nosso município, hoje ele é 
residente no nosso município, e captou a mensagem desse projovem, e buscou 
conhecimento e hoje nos deu uma aula muito importante porque, Senhor 
Presidente, infelizmente nós seres humanos somos arcaicos, nós denunciamos ou 
afirmamos algumas coisas que não tem nada haver com o peixe, e eventualmente a 
gente cai na besteira de levar isso para frente, sem ouvir, e eu quero dizer assim, 
com sinceridade, esta de parabéns, você como presidente desta casa e trazer o 
Marquinhos aqui, que ele, realmente nos colocou desde como começou e que não 
tem nada haver com as duvidas que vossa excelência teria, obrigado; Senhor 
Marcos Vinicius Reisdoerfer; primeiramente, Vereador Paulino de Moura, com 
relação a ônus, eu e a Amabile fomos delegados ao prefeito, porém não teremos 
custo algum fora do nosso salário, nossa remuneração básica, estamos fazendo um 
trabalho voluntario fora da nossa carga de trabalho, nossa jornada, todas as terças, 
quartas e quintas estarei acompanhando diretamente os cursos, para ver se 
realmente a qualificação esta sendo de acordo, com relação a merenda, transporte, 
as vestimentas, que são as camisetas, seguro de vida, e todo material didático, que 
inclusive eu tenho cópia já disponível, então a gente não terá custo algum, fora do 
que a gente já percebe mensalmente, com  relação a convenio com a FGTAS, a 
gente não tem convenio por ser um órgão do estado, claro, não somos impedidos 
em realizar convenio com ele, bem pelo contrario, a gente já conversou com nosso 
amigo lá, que representa a casa, fomos muito bem recebidos, vamos trabalhar com 
ele a parte de inserção dos jovens, mas ele não faz parte do projeto primeiramente, 
até em virtude de que o município é conveniado com a União e não com o estado, 
mas sim, somos parceiros, precisamos que todas as esferas de governo estejam 
juntas também o legislativo  e o executivo, para que possamos sim colher bons 
frutos, e qualificar esses jovens com eficácia e direcioná-los para o mercado de 
trabalho;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereadora Sandra Citolin; Vereadora 
Sandra Citolin; eu quero parabenizar, em primeiro lugar o Vereador Paulino de 
Moura, que foi a Brasília buscar fomento, e parabenizar o Marcos, que de uma 
forma comprometida, de uma forma séria esta ai trabalhando e eu tenho 
acompanhado , porque muitos dos meus alunos vão ser qualificados em muitos 
desses cursos, parabenizar então, o trabalho da Amabile e também dos professores 
que estão empenhados em fazer acontecer todos esses cursos, só lamento que três 
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cursos, por não haver interesse da comunidade, não serão ministrados, então 
realmente Vereador Paulino de Moura, a comunidade perde com isso, quando nós 
temos uma rede moveleira a todo vapor, crescente, já declarado pelos seus 
empresários, que precisam de uma mão de obra qualificada, uma mão de obra 
essencial e certa, e não ter interesse por parte da comunidade, mas, que esse seis 
cursos então, que vão ser ministrados, certamente pelo que deu para perceber, pela 
seriedade e o comprometimento de toda equipe, certamente darão uma qualificação 
realmente positiva as empresas carazinhenses; Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
bom, Marquinhos, quero agradecer, o convite foi feito por nós, e tenha certeza de 
que o nosso objetivo foi realmente clarear algumas duvidas porque aqui na casa 
chegam reclamações diversas e acredito que de repente até algum vereador tenha 
escutado alguma coisa, mas não teve, de repente a iniciativa de tentar clarear e ver 
de que forma funciona, nós tivemos a vontade também de conhecer um pouco mais 
o programa, e agradecemos mais uma vez, Marquinhos, e sabemos do teu trabalho, 
da tua vontade de ver acontecer os programas na secretaria de desenvolvimento, 
mas também quero deixar um registro que hoje tivemos numa reunião na ACIC, e lá 
estava a preocupação de empresários, não só das entidades, preocupação também 
da Câmara de Vereadores, pois represento, em algumas oportunidades, a câmara, 
em relação ao nosso SENAI, nós temos FUNDETEC em Carazinho, nós temos 
CMEP, nós temos o sistema S, em alguns dos sistemas, mas temos uma grande 
dificuldade dentro do sistema do SENAI, então nós fizemos algumas colocações, 
estarão trocando a diretoria de trabalho do SENAI, a qual na primeira quinzena de 
junho irão procurar o próprio município para propor alguma parceria com que 
oportunize a certeza de que estaremos lá no SENAI qualificando pessoas, 
disponibilizando as empresas, principalmente as empresas, uma qualificação dos 
seus funcionários, hoje estaria o seu Ercelino nos cobrando, qualificação é dos 
presidiários, temos uma noticia do governo estadual, que alguns municípios estão 
qualificando os apenados, nós vamos solicitar com que o nosso município também 
seja incluso neste programa, acredito eu que seja um programa importante, 
conforme as demandas necessárias que o nosso município detém, comentamos a 
respeito, principalmente, e o que me causa estranheza, construção e reparos não 
ter pessoas voltadas a qualificação, nós temos esse mercado, principalmente da 
construção civil, um déficit muito grande, em relação a profissionais dessa área, e 
como a gente atua um pouco nessa área, alguns querem sair de casa e ser 
pedreiro, serem azulejistas, enfim, acabamento, e eu venho, fiz uma colocação hoje 
que pessoa para ser pedreiro, para ser o profissional que for, primeiro ele tem que 
saber de como fazer a sua massa, o material que ele usa, então por isso que eu 
quero te deixar como sugestão, de repente, nós não vamos ter a oportunidade de 
estar juntos, mas com que esse trabalho seja voltado em primeiro lugar ou que seja, 
70% as empresas carazinhenses, oportunizar a qualificação dentro das empresas 
para depois nós abrirmos para o mercado que realmente não esta tendo esse 
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interesse necessário que hoje constatado pela tua informação de que não tem as 
demandas para que os cursos se realizem, então Marcos, mais uma vez te 
agradeço a tua vinda aqui, nos deixou claro, e fica a nossa casa legislativa a 
disposição para auxilio enfim, para auxiliar nas proposições que vocês tenham 
vontade; Senhor Marcos Vinicius Reisdoerfer; só para acrescentar, mesmo que 
não houve procura nestas três áreas de qualificação, a procura foi pequena, tipo dez 
alunos, dez, doze procuraram, mas para que fosse fechar uma turma, seria no 
mínimo trinta jovens, então esses jovens foram direcionados para outro curso, e não 
diminuiu a quantidade de jovens a serem qualificados, os trezentos jovens serão 
qualificados, não houve, por essa não procura, redução dos jovens qualificados, 
queremos agradecer presidente, todos os vereadores essa oportunidade, colocando 
a disposição na secretaria de desenvolvimento, estarei lá esperando, será uma 
honra recebê-los lá, agradeço realmente essa oportunidade de trazer essas 
informações, que com certeza é de muita valia, porque realmente a informações que 
as vezes saem distorcidas, que a gente não tem toda essa certeza, obrigado 
Vereador Gilnei Jarré, por essa disponibilidade, pela parceria de estar trabalhando 
ao nosso lado, obrigado a todos, um forte abraço; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré;  passamos agora para apreciação e votação dos requerimentos e moções; 
Vereador Paulino de Moura; questão de ordem; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; pois não Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; gostaria 
de pedir a vossa excelência que fossem votados os projetos em bloco, os 
requerimentos, e menos duas moções, uma relacionada aos pedágios, e a outra 
relacionada a governadora Yeda;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; coloco em 
apreciação dos Senhores Vereadores o requerimento verbal do Vereador Paulino de 
Moura, para que seja votado em bloco requerimentos, moções com exceção da 
moção nº 05 e nº 06, 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 
numero e autor dos requerimentos e moções, com exceção do nº 05 e n º 06; 
Secretário Vereador Elbio Esteve;  requerimentos:  nº 02 Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; moções: nº 01 Vereador Rudinei Brombilla – PP, subscrita pelos 
Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador Felipe Sálvia – PDT e Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB; nº 03 Vereador Eugênio Grandó – PTB, subscrita pelos Vereadores 
Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB e Vereador Elbio Esteve – 
PSDB; nº 04 Vereador Felipe Sálvia – PDT, subscrita pelos Vereadores Sandra 
Citolin – PMDB, Vereador Estevão De Loreno – PP e Vereador Rudinei Brombilla – 
PP; nº 07 Vereador Erlei Vieira – PSDB, subscrita pelos Vereadores Gilnei Jarré – 
PSDB, Vereador Elbio Esteve – PSDB e Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 08 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB, subscrita pelos Vereadores Eugênio Grandó – 
PTB, Vereador Estevão De Loreno – PP e Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 09 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB, subscrita pelos Vereadores Eugênio Grandó – 
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PTB, Vereador Estevão De Loreno – PP e Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 10 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB, subscrita pelos Vereadores Eugênio Grandó – 
PTB, Vereador Estevão De Loreno – PP e Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; estão em discussão os requerimentos e 
moções, eu gostaria de, a pedido do Vereador Rudinei Brombilla, ele solicitou um 
prazo de dez minutos para explanar uma visita realizada na cidade de Porto Alegre, 
acerca das farmácias distritais, semana pasada como não tínhamos um publico 
aqui, ele declinou e solicitou para essa segunda-feira, e a presidência concordou 
com esses dez minutos de tolerância para com que ele pudesse apresentar o 
trabalho da viagem dele, então fica a disposição Vereador Rudinei Brombilla, depois 
segue o debate conforme a necessidade dos vereadores; Vereador Rudinei 
Brombilla; inicialmente minha saudação ao presidente deste poder legislativo, 
Vereador Gilnei Jarré, aos colegas vereadores, em especial ao Marcos Reisdoerfer, 
diretor da indústria e comércio e coordenador do projovem no município de 
Carazinho, o qual eu quero aqui de publico te parabenizar por esta explanação, a 
imprensa que aqui se faz presente, através da Ana Maria, rádio Gazeta, ao publico 
presente, quero agradecer aqui ao presidente do poder legislativo o qual nos 
concedeu esse tempo ai para nós fazermos uma explanação sobre uma indicação 
ao Prefeito Municipal Aylton Magalhães, que é o projeto de facilitação o acesso de 
medicamentos da farmácia básica, estive na semana passada no município de 
Porto Alegre, onde tive uma audiência com o coordenador, senhor Flavio Greco, 
coordenador das farmácias distritais de Porto Alegre, tendo conhecimento, 
buscando conhecimento e subsídios para que nós possamos implantar isso no 
município de Carazinho, pois a gente sabe que aqui inúmeras vezes foi discutido 
aqui nesta tribuna a saúde do nosso município, e a gente sabe que a saúde é um 
tripé, Dr. Elbio que é medico sabe no hospital que hoje o que o povo precisa, é 
médico, exame, e medicamento,  é isso que o povo exige, então quero aqui passar 
um slide sobre a implantação da farmácia básica nos ESFs, do nosso município de 
Carazinho. (Apresentação de slides utilizando data show). Diretrizes para 
estruturação de farmácias no âmbito do sistema único de saúde. Objetivo: orientar 
gestores, prefeito, secretário de saúde, farmacêuticos e profissionais de saúde do 
sistema publico na estruturação de farmácias e serviços farmacêuticos no SUS. 
Nada impede que os municípios ampliem as perspectivas sugeridas, pois não se 
objetiva padronizar as estruturas físicas das farmácias, mas orientar a concepção 
dos serviços. Propostas, existem duas maneiras, duas propostas: farmácia distrital, 
onde você pega pelo mapa do município e divide em zona, sul, leste, oeste e norte, 
ou farmácia na unidade de saúde. No caso especifico do município de Carazinho 
hoje nós temos doze postos de saúde, doze ESFs, então dentro do ponto de 
partida, para concepção de projetos de acordo com o modelo assistencial local. De 
acordo com a necessidade da população, e com o executivo, secretaria da saúde 
dispõe para essa implantação. Estrutura: instalação das farmácias, proposta de 
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estruturação para qualificação das farmácias, manual de boas praticas, esse manual 
de boas praticas é a descrição da forma de como deve proceder a dispensação e o 
atendimento dos pacientes, pode estar relacionado com a manipulação ou com a 
industrialização dos medicamentos, descrição dos ambientes, mobiliários e 
equipamentos. Os documentos e procedimentos para regularização da farmácia 
são: certidão de regularidade técnica, licença da autoridade sanitária local, seria o 
alvará sanitário, licença de funcionamento e localização, li8cença do corpo de 
bombeiros, cadastro nacional de estabelecimentos de saúde e manual de boas 
praticas farmacêuticas. Proposta da estruturação: a assistência farmacêutica nas 
farmácias do SUS, organização da assistência farmacêutica, que é o contato que o 
profissional farmacêutico e outros profissionais, que no caso seriam os atendentes, 
com o paciente, a estratégia para superar a fragmentação entre os componentes de 
natureza técnica, cientifica e operativa e as diversas áreas do sistema. Proposta de 
estruturação: programação de medicamentos, solicitação/requisição de 
medicamentos, que a partir da média mensal se faz essa solicitação dos 
medicamentos, armazenamento de medicamentos, desde a chegada do 
medicamento até a dispensação, que seria recebimento de medicamento, 
estocagem de medicamento, controle de estoque, inventário, descarte dos resíduos 
de serviços de saúde. Serviços farmacêuticos, técnicos – assistenciais, a 
dispensação, a orientação farmacêutica, que é atenção, sentar ao lado do paciente, 
onde o profissional da área conversa com o paciente, orienta o paciente, vê a 
resposta que o paciente esta tendo com o tratamento, o seguimento 
farmacoterapeutico que é o profissional faz a orientação da maneira de tomar a 
medicação, a maneira que o paciente, a dosagem, se esta tomando corretamente, 
educação e saúde, esse é um trabalho fundamental que além da educação e saúde 
a prevenção da saúde, que é um trabalho das agentes de comunitárias de saúde do 
município, que vão até a casa dos moradores do seu bairro e fazem essa educação 
em saúde, e também o suporte técnico para a equipe de saúde. Teria o manual de 
boas praticas farmacêutica, esse é um modelo, que é o objetivo do manual, tem 
estrutura física, tem a estrutura organizacional, descarte dos resíduos de saúde e 
procedimentos operacionais padrão, que é o POP, o POP, é um procedimento 
operacional padrão, como disse, que tem como objetivo, orientar quanto aos 
procedimentos a serem utilizados durante o contato com o profissional prescritor, 
existem duas maneiras de se instalar a farmácia básica nos postos de saúde, 
primeira: Distrital – onde você pega o município de Carazinho, divide por zona, 
distrito um: conforme vai aparecendo no mapa, que seria a zona sul do nosso 
município de Carazinho, que pegaria os bairros: Posto da Conceição, Fay, São 
Jorge, Alvorada, Santa Terezinha  bairros arredores.  Distrital dois: que seria a zona 
leste do nosso município de Carazinho, que pegaria o posto da vila Rica, 
Braganholo, Medianeira, Central, Princesa, operária e bairros arredores. Distrital 
três: zona norte, posto da Oriental, pegaria os bairros São Pedro, São Lucas, 
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Marcondes, Boa Vista e bairros arredores. Distrital quatro: zona oeste, que no caso, 
como sugestão ambulatório da São Bento, aonde os bairros contemplados seria 
Sasse, Glória, Floresta, Hípica, Brandina e bairros arredores, resumindo isso, a 
cidade estaria mapeada por quatro postos de saúde, dividindo o município nas 
quatro zonas, leste, oeste, norte e sul. E todos os bairros estariam sendo 
contemplados com  essas farmácias, distritais, eu, particularmente acho, como 
projeto piloto, inicialmente, esse seria o projeto mais ideal e adequado para 
implantar no nosso município de Carazinho, também, a outra sugestão que a gente 
pode estar fazendo aqui, seria a implantação da farmácia em cada unidade de 
saúde, como hoje são doze ESFs seria cada posto de saúde, com isso, o que vai 
acontecer, as pessoas, os moradores dos seus bairros, muitas vezes pessoas 
carentes, que vão até o posto de saúde, fazem a consulta, às vezes não tem nem 
dinheiro para passagem do ônibus para vir até a secretaria da saúde buscar o seu 
medicamento, enfrenta filas, enormes filas na secretaria, centraliza-se tudo na 
secretaria municipal de saúde, na Avenida Pátria, com essa descentralização, as 
pessoas vão até o posto de saúde, no seu bairro, fazem a consulta, e já sai com o 
medicamento básico, que hoje são cento e quarenta e três itens da farmácia básica 
municipal, a gente tem exemplos de vários municípios aqui, inclusive Passo Fundo, 
que tem os CAIs, que já tem esse método, já tem esse procedimento, que esta 
realizando com sucesso, então eu quero aqui dizer que esta é uma indicação ao 
executivo, e que, além disso, tem outras sugestões a serem feitas, que são os 
laboratórios interligados com rede, através de um programa eficiente de informática 
que hoje a pessoa vai ao posto de saúde, faz a consulta, e tem que vir até 
secretaria no laboratório marcar o exame, para voltar daqui um ou dois dias, volta 
pela terceira vez, faz o exame, volta pela quarta vez buscar o exame, e pela quinta 
vez volta ao posto de saúde levar o exame, então se tiver um sistema informatizado 
eficiente, interligado com nosso laboratório municipal, a pessoa já sai lá do posto de 
saúde com sua consulta, com seu exame, hora e local marcado, então isso que eu 
quero deixar aqui, agradecer ao presidente por esse tempo aqui, oportuno aqui 
fazer essa explanação, e dizer que já levei ao conhecimento do prefeito, onde foi 
muito receptivo e também iremos conversar com a secretaria da saúde, para essa 
implantação, importante dizer também que não terá custo adicional ao município, 
pois os profissionais que vão trabalhar na área já vai ter do próprio concurso, que 
teve recentemente, e também quem sai ganhando com essas facilidades é o povo 
que vai ter um medicamento de mais fácil acesso, era isso Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, muito obrigado;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em 
discussão os requerimentos e moções, Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa escrita e 
falada, demais pessoas que nos dão a honra de estar na casa do povo, agradecer 
ao jurídico desta casa, Leonardo Vedana e a Drª Rita, por uma consulta que o fiz a 
semana passada indagando sobre a possibilidade de o poder legislativo, entrar com 
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uma ação civil publica contra o governo federal, relacionado à distribuição de 
medicamentos que é a vacina contra a gripe, e esta casa, Senhor Presidente, esta 
de parabéns, pela sua assessoria jurídica, ela me convence, através de dados, 
jurídicos, de que não cabe ao poder legislativo, do município de Carazinho, fazer 
essa ação civil publica, e sim alguns órgãos específicos, e eu quero dizer que eu 
não vou parar, eu vou continuar, e vou solicitar a esses órgãos que defendam a 
população, porque o governo não pode, no bem entender dele, ou através de uma 
pesquisa que ele deve ter feito, não acredito mais nem em pesquisa, porque essa 
semana o governo libera mais um lote, de pessoas, de seres humanos, de crianças, 
para ser vacinados, espera ai, será que ao “bel prazer” do governo, será que é ao 
“bel prazer” do ministério da saúde, ele entender que daqui um pouquinho eu, eu 
não sou do grupo de risco, e nesse momento eu tenho que tomar a vacina, não 
pode, então eu vou solicitar primeiro ao executivo de Carazinho, porque ele tem 
possibilidade real de ajuizar uma ação civil publica para que nós possamos garantir 
o direito da saúde, de todos, porque a saúde ela é um direito de todos, 
indistintamente, não podemos escolher, nem raça, nem credo, nem amarelo, nem 
preto, todos tem o direito a saúde, e eu não vou me calar e quero agradecer a 
orientação que já me deram os dois jurídicos, vou solicitar essa casa, principalmente 
a comissão de saúde dessa casa, para nós marcarmos uma audiência com o 
prefeito Aylton, e levar a ele a nossa preocupação, nós precisamos atender a saúde 
num todo, não para alguns, então nós devemos ajuizar essa ação se não receber 
parceria do prefeito Aylton estarei indo até o ministério publico federal, em Porto 
Alegre, para solicitar, e ai vou convidar ACIC, CDL, Associação de bairros, Câmara 
de Vereadores, para que lá eles entendam que eles têm que defender os direitos do 
cidadão do estado, porque são pessoas do estado, pessoas do Rio Grande do Sul, 
no Paraná, houve uma liminar,  não ainda descobri se a liminar foi caçada ou não, 
mas tem uma liminar lá autorizando e decidindo que todos os munícipes do estado 
do Paraná recebam a vacina, então eu vou continuar batendo nesta tecla porque eu 
entendo que o ministério da saúde, nem o governo federal, tem autonomia para 
dizer quem deve ser imunizado e quem não deve ser imunizado, eu acho que é 
direito de todos, e todos tem que(impossível transcrever), não adianta nós discursar 
que tem na constituição o direito do cidadão e lá nós pegarmos e rasgarmos o 
direito dele, e fazermos a nossa melhor forma, então nós vamos começar a rasgar a 
lei orgânica, regimento interno, tudo da casa aqui, porque se não há interesse do 
coletivo, há o interesse do Vereador Paulino de Moura, eu vou rasgar o regimento 
interno e a lei orgânica, relacionado às duas moções não vou entrar em demérito ou 
em atrito com nenhum dos colegas vereadores, eu vou manter a minha postura,  
relacionado à moção dos pedágios, tudo que relaciona pedágio, eu sempre, como 
ex camioneiro que fui, sempre pensei no custo beneficio, sempre, nunca aqui nesta 
casa eu fugi, das minhas responsabilidades, e ai a população ira me julgar, ela ira 
me cobrar da forma que ela melhor entender, mas eu vou continuar com a minha 
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postura, eu não voto nada que venha confrontar a situação de pedágio no município 
de Carazinho, então vou votar contrario as moções dos colegas vereadores, mas 
não quero discutir a não ser que me provoquem para isso, e a situação da moção 
da governadora Yeda, eu sempre expressei nessa tribuna que a governadora Yeda 
sempre, então assumindo seu governo, conseguiu acabar com muitas mordomias, 
no âmbito administrativo, e ela recuperou as finanças do estado do Rio Grande do 
Sul, eu também vou votar contra essa moção porque já votei em outras 
oportunidades, não vou discuti-la também a não ser que se oportunize uma 
discussão mais ampla daí eu vou para explicação pessoal, e outros segmentos, 
obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador Erlei Vieira; Vereador Erlei 
Vieira; queria cumprimentar o Senhor Presidente, Senhores Vereadores, vereadora, 
e todo o pessoal que se encontra nessa casa, eu fiz uma moção para o comitê 
gaucho de controle social, onde que estive em Porto Alegre visitando esse comitê 
que esta propondo com o final da concessão dos pedágios agora no final de 2012, 
que não sejam renovados as concessões das atuais empresas privadas, então foi 
proposto um abaixo assinado que esta rodando no estado e já coletou sessenta mil 
assinaturas, onde que precisa oitenta mil assinaturas, este projeto conta com o 
apoio do sindicato empresa de transportes, cargalogista do estado do Rio Grande 
do Sul,  a nível local é representado pelo município das empresas de transportes de 
cargas de Carazinho, bom, hoje o pedágio, ele custa seis reais e vinte, para ir a  
Passo Fundo hoje custa doze reais, tu vai a Porto Alegre tu gasta quarenta e oito, 
cinquenta reais para ir e voltar, tem um exemplo aqui dos pedágios comunitários, 
nós já temos três, um em campo bom, custa dois e quarenta, mas se você pagar 
para ir, você pode voltar de graça, mesma coisa o de Portão, que é quatro e oitenta, 
você pode ir e na volta você não paga, e também tem o pedágio que vai de Erechim 
a Passo Fundo, custa três e sessenta também, que é do mesmo jeito, eu queria 
dizer que não estou defendendo, não quero o fim dos pedágios, é que esse pedágio 
comunitário os recursos dele é para tampar buracos, arrumar o asfalto, é com 
recurso deles mesmo, em beneficio das estradas, queria falar também de uma 
indicação que o Vereador Felipe Sálvia mandou para Cassal Brum, se pegar todas 
essas indicações, acho que tem umas cinquenta, foi sábado de tarde eu estava no 
mercado e daí uma mulher lá, Vereador Felipe Sálvia conhece, perguntou para mim 
quando é que nós íamos arrumar o asfalto lá, daí eu falei, olha, isso não é obrigação 
nossa, é obrigação do prefeito, “o prefeito esteve lá e prometeu.” Então, ela olhou 
para mim e já estava cheio de gente, passei até vergonha, ela disse assim: “nunca 
mais voto em político nenhum!” daí eu quis falar com Lea, isso não é obrigação 
nossa, daí veio um cara e disse, deixe quieto, isso ai tu vai escutar, tu faz uma coisa 
boa, vinte te tratam bem, vinte mal, então assim, eu fiquei envergonhado com aquilo 
lá, porque eu não posso fazer nada em cima disso, que é uma obrigação do 
prefeito, e ele prometeu, muito obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, Senhores 
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Vereadores, imprensa, público que esta nos prestigiando hoje, quero deixar o 
registro de uma moção que fiz a Dona Iolanda Banunas, pelo trabalho que ela vem 
realizando a quinze anos, voltada a ações dentro do movimento tradicionalista, o 
movimento tradicionalista é um movimento integro, amplo, e onde as mulheres elas 
tem um espaço fundamental, que é o espaço da divulgação, o espaço do trabalho, e 
é o espaço de levar junto aos seus patrões, peões e prendas, a cultura 
tradicionalista da família, então a dona Iolanda é uma pessoa batalhadora, é uma 
pessoa corajosa, volta e meia ela se depara com algumas questões de saúde, mas 
sempre esta ali, aguerrida, firme e forte, levando a todos os carazinhenses, e a 
todos os rincões do nosso estado, essa alma tradicionalista, também fiz uma moção 
ao instituto cultural brasileiro Giuseppe Garibaldi, por ocasião dos cento e cinquenta 
anos da imigração italiana no Brasil, das comemorações da imigração italiana no 
Brasil, temos em Carazinho o instituto, ou associação Giuseppe Garibaldi, que 
proporciona a toda comunidade aulas de italiano, encaminhamento de 
documentação, dança, canto coral, musica, então, enfim esta ai trazendo esta 
cultura presente dos italianos na nossa comunidade, nós sabemos que Carazinho 
não tem ,por exemplo, uma cultura municipal, digamos assim, indefinida, nós temos 
uma rica cultura italiana, nós temos uma rica cultura alemã, temos uma rica cultura 
afro-descendente, temos uma rica cultura árabe, e outras culturas que vão se 
somando ao espaço cultural da nossa cidade, então parabenizo ao grupo que esta a 
frente do Instituto Giuseppe Garibaldi, para que continue divulgando e fazendo 
resgate da cultura italiana no nosso município, também fiz uma moção 
parabenizando o trabalho realizado pelo CAIC, pela escola municipal Eulália Vargas 
Albuquerque, moro no bairro Floresta, e presencio diariamente as mudanças que 
uma escola inserida naquela região provoca na própria comunidade, nós temos os 
alunos ali participando de turno integral, participando de ações voltadas, ações 
educativas e sociais voltadas ao melhoramento da nossa comunidade, então o 
CAIC também esta completando quinze anos, que nem uma menina moça; 
Vereador Paulino de Moura; concede um aparte colega, até para parabenizar 
vossa excelência por ter feito essa moção, lá estive no sábado pela manhã, e 
realmente nós que somos moradores próximos, Vereador Gilnei Jarré, vossa 
excelência, minha pessoa, que estou voltando para minha residência, estava 
dizendo lá, são quinze anos onde eu inseri ali, um trabalho social muito forte com o 
Papai Noel, mas hoje, eles estão trazendo o aluno para dentro da escola, estão 
fazendo ações ao qual o aluno esta inserido realmente na escola, então estão de 
parabéns aqueles professores, o diretor Marcelo, e a vossa excelência como 
professora e moradora do bairro Floresta vê essa mudança, então isso é importante 
e prova que o estudo é fundamental na vida das pessoas, e muitos tem dificuldade 
para buscar esse estudo, mas hoje com  a nova tecnologia, com a nova formula 
esta se conseguindo isso, e esta de parabéns a vossa excelência mesmo porque 
viste isso, e eu também enxerguei isso no sábado lá, estando presente visitando o 
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CAIC, obrigado; Vereadora Sandra Citolin; também assinei junto com o Vereador 
Felipe Sálvia e demais vereadores, a questão do repudio a qualquer manifestação, 
não importa de quem seja, em relação ao fator previdenciário, que diz que é injusto 
e irresponsável essa colocação feita pelos deputados, quero dizer que eu, 
particularmente, penso que há muitas formas de se buscar de alguma maneira esse 
resgate do que irá ser dispendioso com o fator previdenciário, mas certamente os 
aposentados, já contribuíram por trinta, trinta e cinco, quarenta anos, com a 
previdência social, e existe uma lei, do fundo previdenciário, que pode e deve ser 
utilizado com essa finalidade, em relação aos pedágios, também me manifesto 
favorável, porque não conhecia esse pedágio comunitário, conheci e acho que ele 
contempla o que os próprios pedágios tem, que é de dar estrutura física e atenção 
aos que passam pelas vias pedagiadas, obrigada; 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 os requerimentos e moções, com exceção do requerimento cinco  seis, 
moção cinco e seis, perdão, solicito ao  Senhor Secretário para fazer a leitura, acho 
que não tem necessidade, esta em discussão a moção nº 05 do Vereador Felipe 
Sálvia subscrita pelos seguintes vereadores: Vereadora Sandra Citolin, Vereador 
Estevão De Loreno e Vereador Rudinei Brombilla, esta em discussão a moção, 
Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do povo, na noite de hoje, em 
especial a imprensa, o Romano, Marcos Soares, Seu Silveira, enfim todas as 
pessoas que assistem a reunião, Senhores Vereadores vocês são sabedores da 
minha luta em prol dos aposentados, acho que a totalidade dos vereadores sempre 
votaram comigo pelo não fim do fator previdenciário, não, pelo fim do fator 
previdenciário, pelo fim, agora há pouco tempo, congresso votou, o senado votou, e 
eu fiquei contente, mesmo que eu tenha dito na ultima reunião aqui que eu achava 
que o presidente Lula iria vetar, e eu tive a confirmação do Vereador Leandro 
Adams, que o presidente não ia vetar, mas dizer para vocês que eu fiquei 
impressionado com uma matéria na zerohora.com onde a governadora Yeda disse 
que ela achava uma aberração o término do fator previdenciário, eu fiquei muito 
triste, porque eu sei da luta do aposentado com o fator previdenciário, cansei de 
dizer nessa casa, que o aposentado se aposenta, Leandro, hoje com seis mínimos, 
passa dez anos, ele esta com um mínimo só, se aposenta com seis salários, então 
é uma malvadeza esse fator previdenciário junto ao aposentado, então eu fiz uma 
moção de repudio, é de direito do vereador fazer isso, achei errado a atitude da 
vereadora, não vou condenar nenhum vereador por querer derrubar, que aqui nós 
somos livres, eu cansei de dizer que cada vereador é livre para votar do jeito que 
quiser, mas eu quero lembrar os Senhores Vereadores que todos votaram comigo, 
todos nessa casa, foram todos unânimes os meus requerimentos pelo fim do fator 
previdenciário nesta casa, e hoje eu vejo que ele esta prestes a acabar, e eu 
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continuo lutando, mas respeito, como sempre respeitei o voto de todos os 
vereadores nesta casa, quanto ao outro, para mim não voltar a essa tribuna, Senhor 
Presidente, o outro requerimento sobre pedágios, eu tenho o mesmo pensamento 
do Vereador Paulino de Moura, eu viajo, eu trabalho com vendas, eu viajo, e eu sei 
o que é uma estrada pedagiada, uma estrada que a gente paga, mas anda bem, de 
dia ou de noite, e eu sei também, Erlei, que o pedágio comunitário é muito bom, é 
muito bom, mas o dinheiro que se arrecada, eu sei também, e foi muito discutido 
isso, há pouco tempo atrás, o dinheiro que se arrecada, que vai para o governo para 
investir, nem sempre é investido, na maioria dos pedágios comunitários, o dinheiro 
vai para o cofre do estado e é feito outras coisas com esse dinheiro, vai para o caixa 
único, como disse o Vereador Paulino de Moura, e o que eu quero é andar em 
estrada boa, quando a gente vai a Porto Alegre, a gente vai muito a Porto Alegre, a 
gente anda em estrada boa, para qualquer lugar que tu anda, que tu pague pedágio, 
tu anda em estrada boa, de dia, ou de noite, e a gente sente, a gente paga e é bem 
recompensado, no dia de chuva, no dia que tem neblina, que tu vê bem certinha a 
faixa amarela, tu pode se guiar, e eu canso de andar em estrada não pedagiada, 
pela noite, e é muito perigoso, que tu não vê faixa nenhuma, tu não tem onde se 
guiar, dizer também Erlei, que sobre a rua Cassal de Brum ,fui procurado pela 
mesma pessoa que te procurou, eu sei que tu é um vereador ativo, que ta fazendo 
um bom trabalho, mas eu fui procurado por ela, e fiz a minha indicaçãozinha ali, 
mas eu disse, olha, o vereador não tem culpa, vereador só pede, quem executa é o 
prefeito, somente para ficar registrado;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em 
discussão a moção nº 05, Vereador Eugênio Grandó; Vereador Eugênio Grandó; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, publico em geral, 
gostaria de manifestar um pouco sobre a questão da moção do colega Vereador 
Felipe Sálvia, sou também contrario a questão do fator previdenciário, só não sou a 
favor de se fazer uma moção de repúdio à governadora do estado, pelo cargo que 
ela ocupa, pela austeridade fiscal que ela demonstrou durante todo governo dela, 
sendo uma das melhores governadoras que nós já tivemos no estado, na questão 
financeira e administrativa, então só por esse fato votarei contra, mas também sou a 
favor da extinção do fator previdenciário, mas me reservo ao meu direito de não 
fazer uma moção de repúdio a uma governadora, uma pessoa que eu admiro pelo 
trabalho que ela tem feito, obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador 
Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, peço desculpas ao Marcos de não tê-lo citado no pronunciamento 
anterior, se sinta citado, ao Romano,  quero dizer que eu e o Vereador Eugênio 
Grandó estamos em sintonia, para o bem da sociedade, para o bem da 
comunidade, e se isso realmente vier a acontecer, realmente nós pensarmos na 
população, nós do PTB, Eugênio, vamos fazer a diferença, porque eu sou do PTB, 
tenho candidato, pré-candidato a governador do estado, mas eu reconheço na 
governadora Yeda que ela fez um bom trabalho na recuperação das finanças do 
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estado, onde ela buscou junto aos parlamentares, junto à sociedade, esta pagando 
o preço e esta fazendo um bom trabalho, e ai eu quero dizer também que eu 
entendo que essa moção ela vem banalizar o cargo que ora ela ostenta hoje, 
porque ela se posicionou como governante, como mandatária do estado do Rio 
Grande do Sul, onde ela sabe que precisa tomar algumas posições, para que o 
estado não venha sofrer conseqüências, e nós vamos num futuro não tão distante, 
também estar em Carazinho sofrendo as mesmas conseqüências na situação do 
nosso município, e ai nós temos que tentar o menor caminho, o melhor caminho, e 
eu entendo que ela se posicionou pensando no estado, e não uma posição pessoal 
dela, então eu peço desculpas ao Vereador Felipe Sálvia, pelo qual tenho um 
apreço muito grande, mas eu votarei contrário a moção dele, pela possibilidade da 
banalização, de qualquer coisa que nós entendermos aqui, prefeito, vereadores, 
deputados federais, deputados estaduais, senadores, governadores, e nós 
entendemos que a nossa posição contrária, e nós fazermos uma moção, nós 
podemos até nos expressar pessoalmente, fazendo um requerimento da bancada 
do vereador, pessoal, para que chegue até esse governante e diga, não, a minha 
posição sempre foi essa, sempre lutei pelos aposentados, e a senhora se expressou 
mal, ou o senhor se expressou mal, então por isso que eu votarei contrário e 
sabendo o quanto a governadora Yeda fez para o estado do Rio Grande do Sul, 
quem quiser ter uma possibilidade de continuidade, respeitando os demais partidos, 
inclusive o meu, tem que ter a linha da governadora Yeda, e eu quero deixara aqui, 
uma hilariação, hoje, Carazinho se tivesse o Alexandre, e o Aylton, seria o melhor 
município do estado do Rio Grande do Sul, o Alexandre, competente que era 
administrativamente, e o Aylton, trabalhador do jeito que é e bom político que é, nós 
teríamos uma cidade muito melhor, mas sonhar, não custa nada, mas é uma 
posição que eu tenho, obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em 
discussão o requerimento, solicito a senhora Vereadora Sandra Citolin para assumir 
os trabalhos da mesa para pronunciamento; Presidente Vereadora Sandra Citolin; 
com a palavra Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores, publico presente, felizmente somos governo, governo do 
estado, PSDB, governo Yeda, governo que faz, governo que não promete, e 
cumpre, quando promete, cumpre, governo Aylton, esta fazendo, mas não com o 
dinheiro dele, felizmente é com o dinheiro do governo federal e estadual, porque se 
fosse com o dinheiro dele não fazia nada, inclusive nem o orçamento que tem sabe 
administrar, e não me admiro nenhum pouco dos vereadores da bancada do PP, 
assinarem o requerimento do Vereador Felipe Sálvia, o Vereador Felipe Sálvia é 
oposição aqui, lá, como sempre, e acredito e tenho a certeza de que ele pensa bem 
na política e o próprio requerimento de repudio dele é um requerimento bem político, 
as aprovações que nós tivemos durante a história do Vereador Felipe Sálvia, tenho 
certeza de que foi contra o fator previdenciário, mas o que apenas estamos hoje nos 
referenciando, e defendendo, é a posição de uma governadora, e que a posição que 
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ela deu em função de ser uma bela administradora de um governo falido, e que não 
foi o PSDB que deixou para ela isso, foi o PDT, o PMDB, o PT infelizmente esse é o 
governo que ela administra, é a falência dos outros partidos, então isso foi uma 
critica que ela fez, a posição dela em função de ser uma pessoa administrativa, não 
ser contra aposentados, e ela realmente coloca o fator, que nós, Câmara de 
Vereadores de Carazinho, vivenciamos diariamente isso, semanalmente, o 
congresso que passa responsabilidade adiante em época de eleições, em caso de 
temas polêmicos, mesmo caso se repete na cidade de Carazinho, nossa 
administração, por diversas vezes passa a responsabilidade das decisões para esta 
casa, e nós, felizmente, ou infelizmente, temos que ter posições, Vereador Felipe 
Sálvia é um homem de posições, e que sempre lembra que aqui é o lugar de tomar 
decisões, poderia muito bem não estar aqui falando, porque não voto, mas sou 
contrario ao repudio a nossa governadora, governadora que esta botando o Rio 
Grande a frente, muito obrigado; Presidente Vereadora Sandra Citolin; retoma os 
trabalhos o Presidente Vereador Gilnei Jarré; Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
Vereador Estevão De Loreno; Vereador Estevão De Loreno; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, pessoas que nos assistem na noite de hoje, vou votar 
favorável ao requerimento do colega, da moção do colega Vereador Felipe Sálvia, 
porque eu acho que isso é complicado tu se posicionar de uma maneira que deixa 
muito a desejar, e sobre o que aconteceu na semana passada, que eu não defendo 
o prefeito Aylton, conversei com ele, pedi para ele o que ele estava achando, e ele 
disse que era para mim continuar na minha linha como estou mantendo, só que 
estou indignado com tanta denuncia, tanta coisa infundada que esta acontecendo, 
não se pode fazer nada, tudo que o prefeito faz lá é motivo de denuncia, e até agora 
eu não vi nenhuma causar algum problema sério, tantos pedidos de informações, 
até hoje eu não vi nenhum fundamentado, a não ser político, e eu só gostaria de 
pedir, quantas casas foram feitas administração; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; Vereador De Loreno, o assunto é o requerimento, a moção do Vereador 
Felipe Sálvia, o senhor se atenha  ao assunto ou acabou o papo para o senhor;  
Vereador Estevão De Loreno;obrigado presidente; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; esta em votação o requerimento nº 05 do Vereador Felipe Sálvia, não 
havendo vereador mais que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
cinco a quatro, esta em discussão a moção nº 06 do Vereador Erlei Vieira, subscrita 
pelos Vereadores: Vereadora Sandra Citolin, Vereador Elbio Esteve e Vereador 
Eugênio Grandó, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, pois não Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura;  por gentileza, gostaria que a vossa excelência repetisse a 
votação porque eu gostaria de votar contrário; Presidente Vereador Gilnei Jarré; a 
pedido do Vereador Paulino de Moura, esta em votação a moção nº 06 dos 
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vereadores: Vereador Erlei Vieira, subscrito pela Vereadora Sandra Citolin, 
Vereador Elbio Esteve e Vereador Eugênio Grandó, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como 
estão, contrários que se manifestem, aprovado por sete a dois; Vereador Paulino 
de Moura; questão de ordem Senhor Presidente; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; pois não; Vereador Paulino de Moura; eu quero só para deixar registrado, e 
parabenizar a vossa atitude, de que realmente esse vereador, não se ateve a 
votação, e a vossa excelência teve a hombridade de aceitar o pedido verbal desse 
vereador para recontar a votação, muito obrigado pela sua atenção; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; solicito ao senhor Secretário que proceda a leitura dos 
projetos, com o respectivo numero e autor, Vereador Leandro Adams, pois não; 
Vereador Leandro Adams; serão votados em bloco os projetos? Eu quero fazer 
um registro, Senhor Presidente, o projeto 072 o qual se refere a uma doação de 
área para telha certa, não esta fechando nada, o laudo de avaliação tem umas 
medidas e uns valores, o memorial descritivo tem outras, então, antes de nós 
votarmos, a escritura diz outra coisa, então eu gostaria de saber o que nós estamos 
votando, se nós estamos doando, num documento fala em seis mil metros, no outro 
nove mil metros, as medidas de um documento não fecham com o outro, então eu 
gostaria de saber antes de nós votar, eu já fico em duvida se tem esta área na 
matricula, gostaria que o jurídico, de repente, a matricula fala oito e estamos doando 
nove; Presidente Vereador Gilnei Jarré; infelizmente vereadores nós tínhamos 
que ter visto isso antes, e o requerimento do Vereador Paulino de Moura, foi 
aprovado por todos, e vamos dar prosseguimento, Vereador Elbio Esteve proceda a 
leitura, pois não Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; para questão de 
ordem Senhor Presidente, só para nós não votarmos uma coisa equivocada, nós 
parar essa reunião para nós acertar esse projeto, para depois a comunidade, ou 
mesmo a promotoria não travar esse projeto mais tarde; Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; pois não Vereador Eugênio Grandó; Vereador Eugênio Grandó; até 
por uma questão de coerência, para esse projeto não voltar na segunda que vem 
para casa, de repente com um simples telefonema o vereador consegue resolver, 
caso ele não consiga resolver com o telefonema, acho que sim, o projeto vai para 
votação, se estiver errado volta na próxima semana, mas acho que era oportuno, 
dar essa chance para ele dar um telefonema e descobrir, afinal de contas é uma 
empresa que vai gerar emprego em carazinho; Vereador Paulino de Moura; 
questão de ordem Senhor Presidente, eu entendo que o projeto tem que ir a 
votação, se houver necessidade de uma mensagem retificativa, poderemos até 
votar, o projeto esta a votação, ou alguém toma coragem e pede vistas, porque não 
estudou o projeto, ou vamos botar em votação e daí depois se tiver que fazer uma 
mensagem ratificativa e ai, o telefonema, Vereador Eugênio Grandó, vai atrasar, 
porque para quem ele vai ligar? Planejamento? Prefeito? Então que o projeto seja 
votado na noite de hoje, obrigado; Vereador Estevão De Loreno; questão de 
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ordem Senhor Presidente; Presidente Vereador Gilnei Jarré; pois não Vereador 
De Loreno;  Vereador Estevão De Loreno; vamos votar o projeto, porque 
analisando aqui tem dois arquitetos e um engenheiro que assinam o projeto, e não 
são CCC, são concursados, então se tem alguma coisa errada,  agente não 
entendeu ali, se vota e na próxima vem outro para corrigir; Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; vereadores, com esse pronunciamento do colega, eu fico em duvida 
de não saber  o que fazer, porque se CC não tem confiança, então não sei por que 
o prefeito de Carazinho tem CC na prefeitura, então a desvalorização do nosso 
Vereador De Loreno pelos CCs da prefeitura é sem cabimento, eu acredito que nós 
temos condições até de pedir para o Marcos dar uma olhadinha, Marquinhos, faz 
favor para nós, de repente tem algum erro, você é da indústria e comércio, você 
sabe qual é a área que esta sendo tratada, nos de um auxilio, de uma olhadinha na 
área, se não for problema de projeto e somente de memorial descritivo, nós 
trocamos o memorial descritivo amanhã, então se é só o memorial descritivo não 
tem necessidade de nós prorrogarmos isto para segunda-feira que vem, então 
solicito ao senhor vereador que deixe esse projeto de fora, proceda à leitura; 
Secretário Vereador Elbio Esteve; projeto de lei 2010. Altera a redação do artigo 
4º da lei municipal 6.922 de  2009. Art. 1º do art. 4º da lei municipal 6.922 de 2009 
passa a vigorar com a seguinte redação: art. 4º em caso de viagem para fora do 
município a serviço ou para representação da Câmara Municipal mediante 
designação da mesa diretora ou da presidência, poderá o vereador receber diária a 
serem fixadas mediante legislação própria. Art. 2º esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. Assinam Vereador Gilnei Jarré – presidente, Vereadora Sandra 
Citolin vice-presidente, Vereador Leandro Adams – segundo vice-presidente, 
Vereador Elbio Esteve – primeiro secretário, e Vereador Erlei Vieira segundo 
secretário. Projeto de lei nº 062 de 30 de abril de2010. Dispõe sobre a criação do 
Conselho Municipal do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Art. 1° Fica 
criado o Conselho Municipal do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - 
CMDSCF, órgão deliberativo, de caráter permanente no âmbito municipal, tendo 
como objetivo a garantia da segurança e da qual idade dos alimentos e da 
prestação de serviços neste contexto, bem como, o estímulo das ações 
intersetoriais com vistas ao acesso universal aos alimentos à população em 
vulnerabilidade social. Art. 2° O Conselho Municipal do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome possui as seguintes atribuições: Monitorar a situação alimentar e 
nutricional; Promover ações que viabilizam práticas alimentares e estilos de vida 
saudáveis; auxiliar na prevenção e controle dos distúrbios nutricionais e de 
doenças associada à alimentação e nutrição; Promover o desenvolvimento de linhas 
de investigação com relação a dados epidemiológicos, a aspectos favoráveis e 
desfavoráveis da alimentação e nutrição; Desenvolver ações intersetoriais 
referentes ao setor de Saúde; Preconizar ações junto ao abastecimento e à 
suplementação al imentar de diferentes seguimentos populacionais d os 
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bairros  através do desenvolvimento, de forma articulada perante a Secretaria 
Municipal de Assistência Social. Elaborar e aprovar seu regimento interno. Art. 3° O 
Conselho Municipal do Desenvolvimento Social e Combate à Fome de Carazinho 
será constituído por 14 (quatorze) membros, cujas atribuições serão determinadas 
pelo regimento interno, a saber. Projeto de lei n.° 068, de 07 de maio de 2010. 
Acrescenta §§ 3° e 4° ao artigo 20, da Lei Municipal n.° 4.356/92, que Institui o 
Código de Obras. Projeto de lei n.° 073 de 14 de maio de 2010. Autoriza o Poder 
Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social — BNDES, através do Banco do Brasil S/A, na qualidade de 
agente financeiro, a oferecer garantias. Projeto de lei nº 074 de 14 de maio de 2010. 
Inclu i meta n as Leis Municipais n.° 7.017/PPA 2010/2013 e  n.° 7.068/LDO-
2010, autoriza a inclusão da Receita de Capital Operações de Crédito Internas e 
abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2010. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; peço ao Senhor Secretário que proceda a leitura dos pareceres da Comissão 
de Justiça e Finanças referente aos projetos.  Secretário Vereador Elbio Esteve; 
Parecer: projeto de lei 036/2010. Autor: mesa diretora. Altera a redação do artigo 4º 
da lei municipal 6.922 de 2009. Relatório: a mesa diretora propõe projeto de lei que 
Altera a redação do artigo 4º da lei municipal 6.922 de 2009. Voto: o presente 
projeto de lei é viável conforme parecer do jurídico da casa e nada a opor quanto 
aos aspectos orçamentários e financeiros, e de mesmo teor dos outros projetos. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão os pareceres da Comissão 
de Justiça e Finanças, dos projetos, 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 dos projetos; 
Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei 036/2010. Autor: mesa diretora. 
Ementa: Altera a redação do artigo 4º da lei municipal 6.922 de 2009. Relatório: a 
mesa diretora propõe projeto de lei que Altera a redação do artigo 4º da lei municipal 
6.922 de 2009. Voto: o presente projeto de lei esta apto a ser incluído na ordem do 
dia, e de mesmo teor dos outros projetos. Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta 
em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social dos projetos, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, esta em discussão os projetos com pareceres já aprovados, Vereador Felipe 
Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, vim até 
essa tribuna chateado Senhores Vereadores, chateado porque nós da Comissão de 
Justiça e Finanças, eu e o Vereador Eugênio Grandó e o Vereador Elbio Esteve, 
nós não temos que ficar analisando memorial descritivo, contrato, nós olhamos a 
legalidade do projeto, se é constitucional ou não, mas eu conversando com o 
presidente desta casa, ele retirou o projeto que esta dando a maior confusão na 
noite de hoje, por causa, mais uma vez Vereador Eugênio Grandó, do pessoal lá 
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que não sabe elaborar os projetos, e mandam para cá os projetos com erros, não é 
culpa do líder do governo, é culpa das pessoas que fazem, e que eu sei não é cargo 
de confiança que faz os projetos lá, não é cargo de confiança que faz os projetos, 
nós sabemos quem faz os projetos, o que não pode e aqui fica meu pedido, 
Vereador De Loreno, que converse com o prefeito, que converse, para que o 
prefeito coloque uma pessoa mais preparada para cuidar depois de feito o projeto, 
depois de montado o projeto, para que passe por uma outra sabatina, de uma 
pessoa mais preparada, para poder, nós aqui, não passar por esse vexame de 
noite, hoje, de nós na hora da votação nós ver erros num projeto, e eu falava com a 
área jurídica dessa casa, e eles me diziam, não dá pra votar, não tem como votar 
um projeto do jeito que esta, esta sujeito nós prejudicar a empresa, nós queremos 
empregos, claro que queremos empregos, ninguém vai votar contra uma empresa 
como a telha certa, que esta dando certo na nossa cidade, agora, com projeto do 
jeito que esta, nós vamos estar sim prejudicando essa empresa, então quero 
parabenizar o presidente, que deixou de fora o projeto para que eles arrumem e 
arreglem esse projeto, para que não aconteça mais isso aqui nessa casa, que vem 
acontecendo durante o ano inteiro esses problemas de projetos errados, era isso; 
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, realmente, analisando o projeto, não temos 
condições de colocar em votação porque o projeto consta uma área, memorial 
descritivo consta outra, a matricula outra, e o mapa também, então nós vamos 
deixar de fora esse projeto, vamos solicitar ao executivo municipal que defina a área 
correta, para que segunda-feira que vem consigamos colocar em votação esse 
projeto, 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 31 de maio às 18 horas e 45 minutos.   
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