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Ata Reunião Ordinária 26 de julho de 2010.......Ata 33 

  
 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Havendo quorum regimental, sob a proteção de 
Deus, declaro abertos os trabalhos da presente Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Carazinho do dia 26 de julho de 2010. Convido o Senhor Vereador 
Marcos Soares 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 19 de julho de 2010. Está em 
discussão a ata da reunião ordinária do dia 19 de julho de 2010. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado pelos presentes. 
Convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião. 
Secretário Vereador Élbio Esteve: Expediente 26 de julho de 2010. Telegrama do 
Ministério da Saúde, informando a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 
16.913,00; Comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação de 
recurso financeiro no valor de R$ 40.872,00; Convite da SMEC para palestra com 
tema Literatura Gauchesca, a realizar-se dia 02 de agosto; Ofício 158/10 do 
Executivo Municipal, em resposta a OP 136/10; Ofício 159/10 do Executivo 
Municipal, em resposta a OP 138/10; Ofício 249/10 do Ministério Público do Estado, 
solicitando cópia do processo legislativo da lei municipal n° 6.917/09; Ofício 074/10 
da Fetapergs, em resposta a OD 1.352/10; Ofício 012/10 da Contadora desta Casa, 
encaminhando o relatório de execução orçamentária referente ao mês de junho; 
Convite das entidades de classe à presidência da Casa, para reunião almoço com 
os candidatos a deputado estadual e federal, dias 26 de julho e 02 de agosto, 
respectivamente; Convite da EMEF Pedro Pasqualotto, para participar das 
comemorações dos 25 anos de fundação, a realizar-se dia 06 de agosto; Ofício do 
Executivo Municipal, solicitando o Plenário para realização de Audiência Pública 
acerca da LDO, no dia 04 de agosto; Ofício do Conselho Regional de Contabilidade, 
solicitando o Plenário para o dia 27/07; Convite do Clube Comercial de Carazinho 
para a inauguração da quadra e jogo festivo dia 28/07; Ofício 590/10 da Caixa 
Econômica Federal, informando a liberação para saque do Município no valor de R$ 
47.204,74; Ofício 590/10 da Caixa Econômica Federal, informando a liberação para 
saque do Município no valor de R$ 36.235,80; Ofício da Vereadora Sandra Citolin, 
solicitando a retirada do Projeto de Lei n° 022/10; Convite da ACIC à presidência da 
Casa, para solenidade de formatura das mini empresas Junior Achievement, a 
realizar-se dia 10 de agosto; Ofício 161/10, do Executivo Municipal, enviando 
emenda aditiva ao Projeto de Lei 092/10; Ofício 162/10 do Executivo Municipal, que 
encaminha Projeto de Lei n° 098/10, o qual autoriza abertura de Crédito 
Suplementar no Orçamento de 2010; Ofício 163/10 do Executivo Municipal, que 
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encaminha Projeto de Lei n° 099/10, o qual autoriza o Poder Executivo a firmar 
Convênio para cedência de servidor, nos termos da Lei Municipal n° 4.494/93, para 
SINDICAR; Ofício 164/10 do Executivo Municipal, que encaminha Projeto de Lei n° 
100/10, o qual autoriza concessão de uso de um imóvel ao Moto Grupo Papaxão; 
Ofício 165/10 do Executivo Municipal, que encaminha Projeto de Lei n° 101/10, o 
qual autoriza o Município a ceder sala a Centrais Elétricas de Carazinho, Eletrocar; 
Ofício 166/10 do Executivo Municipal, que encaminha Projeto de Lei n° 102/10, o 
qual declara situação de emergência e contrata emergencialmente servidores para 
trabalharem junto à Secretaria de Saúde; Ofício 167/10 do Executivo Municipal, que 
encaminha Projeto de Lei n° 103/10, o qual autoriza o CAPSEM a firmar convênio 
com o Centro de Integração Empresa Escola, CIEE; Ofício 168/10 do Executivo 
Municipal, que encaminha Projeto de Lei n° 104/10, o qual autoriza o Município de 
Carazinho receber dois terrenos urbanos como dação em pagamento para quitação 
de débitos tributários municipais; Ofício do Vereador Élbio solicitando a retirada dos 
Projetos de Lei n° 016/10; 017/10 e 021/10. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Passamos agora para a leitura das indicações, requerimentos e moções pelo 
senhor secretário. Secretário Vereador Élbio Esteve: I -1443/886/10 - Indicação nº 
01 - Projeto de Lei, Vereadora Sandra Citolin: Institui o Programa acolhimento na 
rede de atendimento à saúde do Sistema Único de Saúde, no município de 
Carazinho, nos termos do Programa Nacional de Humanização da Assistência 
Hospitalar, e dá outras providências; I -1444/887/10 - Indicação nº 02, Vereador 
Marcos Soares: O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário e 
deferida na forma regimental pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao 
Senhor Prefeito Municipal solicitando que o departamento responsável realize a 
retirada dos diversos depósitos de entulhos verdes localizados nas Ruas Parecis e 
Afonso Pena, no Bairro Conceição, eis que os mesmos encontram-se depositados 
alguns no passeio público e outros no paralelepípedo, necessitando serem 
recolhidos; I -1445/888/10 - Indicação nº 03, Vereador Marcos Soares: O Vereador 
abaixo assinado solicita que após lida em plenário e deferida pela Presidência na 
forma regimental, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o 
Departamento Municipal de Trânsito providencie com urgência a colocação das 
placas de sinalização, bem como a pintura das faixas de segurança na rua Dinarte 
da Costa, no bairro Hípica; I -1446/889/10 - Indicação nº 04, Vereador Rudinei 
Brombilla: Solicitando ao Executivo que determine ao Setor Competente para 
estude a viabilidade de que seja feito calçamento na Rua Almirante Barroso, no 
Bairro Fábio; I -1447/890/10 - Indicação nº 05, Vereador Rudinei Brombilla: Solicita 
ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente os serviços capina 
limpeza e pinturas do meio fio na Travessa Aloísio Link; I -1448/891/10 - Indicação 
nº 06, Vereador Marcos Soares: O Vereador abaixo assinado solicita que após lida 
em plenário, e deferida na forma regimental pela Presidência da Casa, seja enviado 
ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor competente construa um 
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redutor de velocidade, quebra molas, na Rua Leonel Rocha, no Bairro Ouro Preto, 
em frente ao número 165, em virtude da alta velocidade dos motoristas, ainda 
atentando solicitação dos moradores; I -1449/892/10 - Indicação nº 07, Vereador 
Marcos Soares: O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e 
deferida na forma regimental pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao 
Senhor Prefeito Municipal solicitando que o departamento responsável realize a 
retirada dos entulhos verdes depositados na Rua Guaranis, no Bairro Borghetti, nas 
proximidades da Escola Estadual Manuel Arruda Câmara; I - 1450/893/10 - 
Indicação nº 08, Vereador Marcos Soares: O Vereador abaixo assinado solicita que 
após lida em plenário, e deferida pela Presidência na forma regimental, seja 
enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor encarregado 
para tal providencie a fixação dos cones localizados na Avenida Mauá, entre o 
Largo Três de Outubro e a Rua Alexandre da Motta, na Gare; I - 1451/894/10 - 
Indicação nº 09, Vereador Estevão De Loreno: Para que determine à Secretaria de 
Obras que feita operação tapa buracos em todo o percurso da Rua Almirante 
Tamandaré; I -1452/895/10 - Indicação nº 10, Vereador Estevão De Loreno: Para 
que determine à Secretaria de Obras que seja feita operação tapa Buracos na Rua 
Alexandre da Motta, em frente à residência de nº 1717; I -1453/896/10 - Indicação 
nº 11, Vereador Estevão De Loreno: Para que determine à Secretaria de Obras que 
feita operação tapa buracos na Rua Ipiranga, em frente ao Sindicato dos 
Aposentados; I -1454/897/10 - Indicação nº 12, Vereador Estevão De Loreno: Para 
que determine à Secretaria de Obras que seja reparado o passeio público aos 
arredores da Praça Santo Munerolli, na Avenida São Bento; I -1455/898/10 - 
Indicação nº 13, Vereador Felipe Sálvia: Encaminhando solicitação à Administração 
Municipal, para que determine ao setor competente providências quanto à limpeza e 
abertura de boca de lobo na Rua Duque de Caxias, no Bairro São Pedro; I -
1456/899/10 - Indicação nº 14, Vereador Felipe Sálvia: Solicita ao Executive 
Municipal, que providencie estudos no sentido de viabilizar a instalação de uma 
parada de ônibus em frente à Igreja Universal ou nas imediações, pois são 
inúmeras as pessoas que freqüentam a Igreja Universal e a Igreja Mundial e 
solicitaram nossa intervenção neste sentido; I -1457/900/10 - Indicação nº 15, 
Vereador Élbio: Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
para que realize patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Porto Alegre, 
Bairro Fey; I -1458/901/10 - Indicação nº 16, Vereador Élbio: O Vereador abaixo 
assinado solicita ao Executivo para que determine ao setor competente que efetue 
o nivelamento do asfalto em frente à parada de ônibus localizada nas proximidades 
da Delegacia de Polícia; I -1459/902/10 - Indicação nº 17, Vereador Élbio: Solicita 
ao Executivo para que determine ao setor competente que efetue uma operação 
tapa buraco no asfalto da Rua Silva Jardim, Bairro Oriental; I -1460/903/10 - 
Indicação nº 18, Vereador Élbio: O Vereador abaixo assinado solicita ao Executivo 
Municipal para que determine ao setor competente que efetue uma operação tapa 
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buraco no asfalto da Rua Goiás, Bairro Oriental; I -1461/904/10 - Indicação nº 19, 
Vereador Erlei Vieira: Solicita para o Executivo Municipal que determine ao setor 
competente que seja estudada a possibilidade de instalar dois quebra-molas na 
Rua Silveira Martins, frente aos números 792 e ao lado do número 854; I -
1462/905/10 - Indicação nº 20, Vereador Erlei Vieira: Solicitando a Executivo 
Municipal que determine ao setor competente a execução de operação tapa 
buracos nas proximidades da nova rótula em frente ao Restaurante San Diego, 
Avenida Flores da Cunha; I -1463/906/10 - Indicação nº 21, Vereador Rudinei 
Brombilla: Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente 
para que seja feita a recolocação do abrigo, parada de ônibus, entre a Avenida 
Flores da Cunha e a Rua Mercedes M. da Luz, próximo ao Jornal Correio do Povo; I 
-1464/907/10 - Indicação nº 22, Vereador Gilnei Jarré: Solicitando ao Executivo 
Municipal para que estude a viabilidade de inclusão no cronograma de obras a 
continuação do calçamento nas Ruas Uruguai e Fernando Sudbrack, no Bairro 
Santo Antônio, visto ser uma necessidade, bem como as reivindicações dos 
moradores; I -1465/908/10 - Indicação nº 23, Vereador Gilnei Jarré: Solicita ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente para que seja feita com 
urgência uma limpeza geral nas valas, a colocação de lixeiras comunitárias e o 
cascalhamento nas ruas do Bairro São Lucas; I -1466/909/10 - Indicação nº 24, 
Vereador Gilnei Jarré: Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente para que providencie a construção de uma cobertura na Escola 
Municipal Ensino Fundamental Pedro Pasqualotto, para abrigar alunos e pais em 
dias chuvosos. Moções. M -1477/187/10 - Moção nº 01, Vereadores Marcos Soares, 
Erlei Vieira, Sandra Citolin e Rudinei Brombilla: os Vereadores abaixo assinados 
solicitam na forma regimental, que depois de submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos ao Dr. José Carlos Carles de 
Souza pela posse como Reitor da UPF, Universidade de Passo Fundo para os 
próximos quatros anos de 2010 a 2014 e que seja extensivos aos demais Membros 
das vices-reitorias. O que é possível e necessário mudar. Para isso é essencial que 
a voz e a vontade de transformar de professores, estudantes e funcionários se 
manifeste cristalinamente, tanto nesse momento de posse do reitor, quanto no 
cotidiano de trabalho. Afinal, são aqueles que efetivamente fazem o trabalho 
acadêmico e funcional que devem ser os sujeitos da história da futura UPF; M -
1478/188/10 - Moção nº 02, Vereadores Marcos Soares, Erlei Vieira, Sandra Citolin 
e Rudinei Brombilla: os Vereadores abaixo assinados solicitam na forma regimental, 
que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado ofício de 
cumprimentos ao Centro de Tradições Gaúchas  Vento Minuano, em nome do 
patrão Volnei Hebert e extensivo a toda patronagem  na comemoração dos 16 anos 
de fundação da entidade, mantendo os costumes  do Rio Grande do Sul, buscando 
sempre a preservação  das tradições do povo gaúcho, que coloca a tradição como 
critério e regra de decisão, entendendo a tradição como o conjunto de hábitos e 
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tendências que procuram manter uma sociedade no equilíbrio das forças que lhe 
deram origem; M -1479/189/10 - Moção nº 03, Vereadores Marcos Soares, Erlei 
Vieira, Sandra Citolin e Rudinei Brombilla: os Vereadores abaixo assinados 
solicitam na forma regimental, que depois de submetido em plenário para 
aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos à Empresa Retivel Peças e Retífica 
de Motores Ltda, em nome de seus sócios proprietários, Carlos Valdemar Ries, 
Sibele Rosane Siqueira e Paulo Santos e extensivo a todos os funcionários pela 
comemoração dos nove anos de atividades da área de peças, retífica e bombas 
injetoras no município de Carazinho; M -1480/190/10 - Moção nº 04, Vereadores 
Marcos Soares, Erlei Vieira, Sandra Citolin e Rudinei Brombilla: os Vereadores 
abaixo assinados solicitam na forma regimental, que depois de submetido em 
plenário para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos a LELUT -  Legião 
Evangélica Luterana de Carazinho, em nome do seu Presidente Ernio Kuhn e 
extensivo a toda diretoria que celebrou seus 53 anos.  Fundado em 12 de julho de 
1957, também foi lembrado com carinho dos fundadores e das várias diretorias que 
participantes da Legião, do empenho inicial dos Grupos das Legiões, das quais 
angariaram fundos para a construção da antiga Faculdade de Teologia, atual 
Escola Superior de Teologia, Faculdades EST. Hoje, os 40 núcleos da LELUT são 
braços das comunidades, empenhadas em estar ao lado e auxiliar a vida 
missionária e espiritual dos homens luteranos, hoje na coordenação da Escola 
Sinodal Rui Barbosa ressalta as metas do colégio que atualmente está com 740 
alunos e quer chegar ao número de 900 alunos num curto prazo e, até o centenário 
que acontecerá em 2021, se está projetando o número de 1000 estudantes; M -
1481/191/10 - Moção nº 05, Vereadores Marcos Soares, Sandra Citolin, Erlei Vieira 
e Felipe Sálvia: os  Vereadores abaixo assinados solicitam que depois de ouvido o 
Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, 
à Associação dos Aposentados e Pensionistas de Carazinho, ao Asilo São Vicente 
de Paula, às demais Casas Geriátricas da cidade e a todos os Grupos de 3ª Idade 
do Município, por ocasião da passagem do Dia dos Avós, ocorrido na data de hoje, 
dia 26 de julho. Os avós merecem consideração e respeito, pois já viveram muito, 
possuem grande experiência de vida e podem transmitir muitos ensinamentos a 
todos nós. Cada ruga representa uma história, e são tantas histórias, experiências, 
conselhos para dar, exemplos de paciência, perseverança, luta e coragem. É esses 
nossos queridos avós, muitas vezes esquecem a sua vida, para viverem a nossa, 
estão sempre cheios de atenção, de carinho e de amor. Tornam-se nossos 
advogados, mediadores nas nossas decisões, sendo sempre o meio termo, o 
equilíbrio, a palavra de esperança, o colo que anima, o ombro que apesar de 
cansado, apóia o olhar de complacência, o oásis da segurança que abranda a sede 
e alimenta o corpo. Celebrar o Dia dos Avós significa celebrar experiência de vida, 
reconhecer o valor da sabedoria adquirida, não apenas nos livros, nem nas escolas, 
mas no convívio com as pessoas e com a própria natureza. Queremos sim 
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homenageá-los, louvar a Deus por suas vidas, que são um verdadeiro tesouro. A 
dedicação aos filhos e netos é algo muitas vezes milagroso, sobrenatural. Com 
seus sábios conselhos procuram indicar o caminho certo, mostrando a melhor 
escolha, por isso tudo e por muito mais, pedimos a Deus que abençoe estas ternas 
criaturas, proporcionando-lhes saúde e paz. Recebam o reconhecimento do Poder 
Legislativo Municipal, que tão importante papel que desempenham principalmente 
no exemplo que dão às nossas crianças e jovens; M -1482/192/10 - Moção nº 06, 
Vereadores Marcos Soares, Erlei Vieira, Sandra Citolin e Felipe Sálvia: os 
Vereadores abaixo assinados solicitam que, depois de ouvido o Plenário, seja 
enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, ao Sindicato 
dos Motoristas de Carazinho, ao Sindicato dos Trabalhadores do Transporte 
Rodoviário, às empresas de transporte coletivo e de carga do município, por 
ocasião da passagem do Dia do Motorista, ocorrido ontem, dia 25 de julho. Dia 25 
de julho é o Dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. É uma data especial 
para prestarmos homenagem aos profissionais do volante, pois é, também, o Dia do 
Motorista. Seja o motorista particular de empresas públicas ou privadas, ou até 
mesmo de família, sejam os motoristas de táxi e de ônibus, que vivem tensos ante a 
possibilidade de assaltos e que enfrentam, no seu dia-a-dia, as barbeiragens 
daqueles que dirigem sem cuidado e tornam o trânsito cada vez mais louco, que 
suportam os ruídos das ruas e a irritação de passageiros nervosos. Seja o 
caminhoneiro, herói de tantas jornadas pelas estradas cheias de surpresas e 
perigos, que escreve sobre o asfalto a história do nosso progresso, motorista de 
longas vigílias, que passa dias e dias distante da família, que enfrenta sol e chuva, 
estradas ruins e boas, à mercê dos defeitos mecânicos e exposto à imprudência de 
alguns irresponsáveis que eventualmente dirigem pelos mesmos caminhos. Seja 
qual for o motorista, queremos demonstrar nosso reconhecimento pelo seu trabalho, 
pois está também em suas mãos a condução do progresso deste país e aproveitar 
ainda para expressar nosso desejo de que todos se conscientizem do quanto é 
necessário e importante a prudência, a atenção e o cuidado no trânsito; M -
1483/193/10 - Moção nº 07, Vereadores Marcos Soares, Erlei Vieira, Sandra Citolin 
e Felipe Sálvia: os Vereadores abaixo assinados solicitam que, depois de ouvido o 
Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, 
a todos os Moto Grupos de nossa cidade, às Lojas de Motocicletas e as empresas 
de tele-entrega, pela comemoração do Dia do Motociclista, que ocorrerá amanhã, 
27 de julho. Queremos deixar registrado a nossa homenagem a todos aqueles que 
cultivam a paixão pelos veículos de duas rodas e dedicam seu tempo a estar em 
contato com eles, seja por lazer ou a trabalho. Com certeza, todos, em todas as 
modalidades, mesmo os que levam o motociclismo apenas como uma forma de 
lazer, têm em comum o mesmo sentimento, a sensação de liberdade, pois é muito 
difícil encontrar um motociclista que não tenha, mesmo que seja a trabalho, o prazer 
de estar pilotando uma motocicleta, parece uma paixão instantânea. 
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Cumprimentamos a todos aqueles que compartilham esse estilo de ser, que 
carregam no peito a mesma paixão, vencem barreiras e mostram que realmente 
não há limites quando se pratica aquilo se gosta. Parabéns a todos os motociclistas, 
de todas as modalidades; M -1484/194/10 - Moção nº 08, Vereadores Marcos 
Soares, Erlei Vieira, Sandra Citolin e Felipe Sálvia: os Vereadores abaixo assinados 
solicitam que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do 
Poder Legislativo de Carazinho ao Sindicato Rural, ao Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Carazinho, à Cotrijal, à empresa E. Orlando Ross, e demais empresas 
neste segmento com sede nesta cidade, por ocasião da passagem do Dia do 
Colono, ocorrido no dia 25 de julho e em razão da comemoração do Dia do 
Agricultor, que será comemorado no próximo dia 28 de julho. Mais uma vez, nesta 
data tão importante e significativa, queremos saudar nossos colonos, agricultores, 
mulheres, homens e jovens que dia após dia enfrentam dificuldades, adversidades, 
mas que não se deixam abater, não desistem diante do primeiro obstáculo, muito 
pelo contrário, enfrentam tudo com muita coragem e determinação. A agricultura é 
uma das maiores riquezas de nosso país, temos uma terra fértil, produtiva, rica, 
saudável, mas se não houvessem pessoas dispostas a cultivá-la, produzindo, 
gerando empregos e riquezas, com certeza este país hoje não seria a metade do 
que é. Podemos dizer que são essas pessoas que constroem em silêncio, a 
grandeza da nossa terra, do nosso tão amado Brasil. Recebam nossa gratidão e 
nosso reconhecimento, pois mesmo que nem sempre sejam lembrados, são vocês 
os maiores responsáveis pela geração de emprego e renda, movimentam a 
economia, tornando nossa agricultura competitiva. São os agricultores os 
responsáveis pelo importante processo de produção de alimentos, que vai desde o 
preparo do solo para o plantio, o cuidado com a lavoura até a colheita dos frutos. 
São pessoas que não têm horário para trabalhar, começam no batente muitas 
vezes antes do amanhecer do dia e encerram as atividades quando o sol já se foi. 
Trabalhadores honestos, que muito se esforçam, sem se cansar de lutar por 
melhorias no campo, sempre em busca de novas alternativas para o aumento da 
produtividade. A vocês, homens, mulheres e jovens que dia após dia, ano após ano, 
enfrentam todas as diversidades, cultivando suas terras, produzindo, gerando 
empregos e riquezas, construindo em silêncio, a grandeza de um povo, nosso mais 
sincero agradecimento; M -1485/195/10 - Moção nº 09, Vereadores Marcos Soares, 
Sandra Citolin, Felipe Sálvia e Leandro Adams: os Vereadores abaixo assinados 
solicitam na forma regimental que após dada ciência e apreciada em plenário, seja 
enviado ofício em nome do Poder Legislativo Municipal de Carazinho ao Senhor 
Jairo Martins, Secretário Municipal de Educação, manifestando nossos 
cumprimentos pelo fato de que quatro das cinco escolas que vinham se mantendo 
abaixo da média desde o ano de 2007 alcançaram a meta segundo o IDEB, Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica, através de projeto pedagógico 
desenvolvido pela Secretaria. Parabéns pelos resultados alcançados e pelo bom 
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trabalho desenvolvido nesta importante pasta; M -1486/196/10 - Moção nº 10, 
Vereadores Marcos Soares, Rudinei Brombilla, Leandro Adams e Sandra Citolin: os 
Vereadores abaixo subscritos solicitam na forma regimental, que depois de ouvido o 
plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, 
parabenizando a odontóloga Alessandra Rech, eleita nova Presidente do Lions 
Centro. A Alessandra, desde pequena, demonstrava atenção as causas sociais e 
espírito de liderança. Sua trajetória, assumindo a Presidência, demonstra ser um 
exemplo de mulher e profissional. A alegria está na luta, na tentativa e na conquista. 
As recompensas são para aqueles que tem a coragem de mudar. Por natureza, os 
seres humanos aspiram ao bem e à felicidade, que só podem ser alcançados pela 
conduta virtuosa. Cada pessoa traz consigo, ao nascer, um talento especial, e você, 
Alessandra é especial, e este é o reconhecimento por sua incansável dedicação a 
tudo que realiza; M -1487/197/10 - Moção nº 11, Vereadores Gilnei Jarré, Rudinei 
Brombilla, Leandro Adams e Sandra Citolin: os Vereadores abaixo subscritos 
solicitam na forma regimental, que depois de ouvido o plenário para aprovação, seja 
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando o grupo de Etnia 
Alemã de Carazinho, na pessoa dos senhores Marlene Fritscher Müller, Nadir 
Schütz, Alda M. Erpen Schipper,  Dolores Schlichting, Rodolfo e Nilve Kreutzer, 
Marlene e Flávio Kalkmann, Renato Süss, Eugênio Kreutzer, Helena Fiebig, Arlete 
Rohde, Jana Kich, Iolanda Schlichting,  Elza Rockenbach Dariz e demais membros, 
pelos 186 anos da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul. O grupo é formado por 
cidadãos Carazinhenses de origem alemã, estão juntos a aproximadamente seis 
anos, e sempre em julho organizam  eventos para relembrar e divulgar a cultura 
alemã  a toda a comunidade carazinhense.  São pessoas que cultuam suas raízes, 
e que são os grandes responsáveis por divulgar a sua etnia em nosso município. 
Têm orgulho de ser descendente de imigrantes alemães, que tanto colaboraram 
para a construção do nosso Município e do Estado. Recebam as homenagens do 
Poder Legislativo de Carazinho, pelos 186 anos da Imigração Alemã no Rio Grande 
do Sul; M -1488/198/10 - Moção nº 12, Vereadores Gilnei Jarré, Leandro Adams, 
Marcos Soares e Sandra Citolin: os Vereadores abaixo subscritos solicitam na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício do Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando a  Cotrijal, na pessoa do 
Sr. Nei César Mânica, Presidente, pela posição nacional alcançada, figurando entre 
as melhores e maiores empresas do país em 20 setores da economia nacional. A 
Cotrijal também figura entre as 400 maiores do agronegócio brasileiro, na posição 
114, sendo destaque também na região sul, ocupando a 36ª colocação. A história 
da Cotrijal é recheada de desafios e conquistas, frutos da união e visão de pessoas 
e empreendedores que souberam olhar além de seu tempo, e que colocaram a 
Cotrijal como uma potência no agronegócio brasileiro. Certamente este é o 
resultado de um trabalho sério, com comprometimento, responsabilidade social e 
ambiental, feito em conjunto com o conselho, quadro social e colaboradores. 
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Nossos cumprimentos à Cotrijal por este crescimento, aliado ao trabalho qualificado 
do associado e da diretoria, feito com responsabilidade e ética, e que certamente 
resultará em posições ainda maiores no ranking nacional; M -1489/199/10 - Moção 
nº 13, Vereadores Élbio Esteve, Sandra Citolin, Erlei Vieira e Gilnei Jarré: os 
Vereadores abaixo assinados solicitam na forma regimental que após submetido em 
plenário para aprovação seja enviado ofício de cumprimentos a Senhorita Nathalia 
Carolina Cardoso, parabenizando pela conquista do primeiro lugar da 6ª edição do 
Concurso Oratória nas Escolas, realizado pela JCI Carazinho. Com a finalidade de 
proporcionar aos alunos a oportunidade de aplicação e aperfeiçoamento da 
capacidade de comunicação, temos a certeza de que este título levará ao 
Congresso Mundial, onde se premia o Campeão Mundial de Oratória da JCI; M -
1490/200/10 - Moção nº 14, Vereadores Élbio Esteve, Sandra Citolin, Erlei Vieira e 
Gilnei Jarré: os Vereadores abaixo assinados solicitam na forma regimental que 
após submetido em plenário para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos à 
diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Carazinho, na pessoa do Sr. 
Hélio Bernardi, parabenizando pela posse da nova Diretoria e pela passagem dos 
seus 48 anos de atividades em nosso município e região. Manifestamos nossas 
congratulações e reconhecimento ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Carazinho, que ao longo dos anos representa e defende os direitos dos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais, mostrando ser um sindicato forte na luta em 
defesa dos direitos dos associados. Requerimentos: R -1467/233/10 - 
Requerimento nº 01, Vereadora Sandra Citolin: A Vereadora abaixo assinada 
requer na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício de mesmo teor do Poder Legislativo de Carazinho, à Câmara dos 
Deputados na pessoa do Excelentíssimo Senhor Presidente Michel Temer, ao 
Senado Federal na pessoa do Excelentíssimo Senhor Presidente José Sarney e ao 
Presidente da República na pessoa do Excelentíssimo Senhor Luiz Inácio Lula da 
Silva, ao Deputado Federal Hugo Leal, PSC/RJ, e ao Deputado Federal Paulo 
Pimenta, PT/RS. Reiteramos nosso total apoio à proposta de Emenda à 
Constituição, PEC 386/2009, que restabelece a obrigatoriedade do diploma de 
jornalismo para o exercício da profissão, e que foi aprovado nesta quarta-feira pela 
Comissão Especial Temporária. Pelo texto aprovado, a exigência de graduação em 
jornalismo e o registro de diploma nos órgãos competentes deixam de constituir 
restrição às liberdades de pensamento e informação. É livre o exercício de qualquer 
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. O 
jornalismo é uma profissão que exige qualificação e isso não impede a liberdade de 
informação e de imprensa. No caso do jornalismo, essa atividade é mais do que a 
simples prestação de informação ou a emissão de uma opinião pessoal. Ela 
influencia na decisão dos receptores da informação, por isso não se pode ser 
exercida por pessoas sem aptidão técnica e ética.  Destacamos ser de grande 
importância à volta da exigência de diploma, pois hoje não há critério nenhum para 
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ser jornalista, e em síntese, a exigência do diploma de curso superior em 
Jornalismo constitui-se numa das garantias do cidadão e da sociedade na 
consecução dos objetivos fundamentais da República Brasileira. O assunto é de 
extrema relevância, pois esta proposta de alteração constitucional restabelece um 
direito adquirido da profissão de Jornalista no país e principalmente restabelece o 
direito da sociedade de ser informada e de receber informações à altura deste 
direito, a informação comprometida com a verdade. Contamos com o apoio dos 
nossos nobres pares para a aprovação das presentes propostas de Emendas à 
Constituição, visto que a PEC 386/2009 terá que ser aprovada por 308 Deputados 
em dois turnos, antes de seguir para o Senado; R -1468/234/10 - Requerimento nº 
02, Vereadora Sandra Citolin: A Vereadora abaixo assinada requer na forma 
regimental que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de 
mesmo teor do Poder Legislativo de Carazinho, à Câmara dos Deputados na 
pessoa do Excelentíssimo Senhor Presidente Michel Temer, ao Senado Federal na 
pessoa do Excelentíssimo Senhor Presidente José Sarney e ao Presidente da 
República na pessoa do Excelentíssimo Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ao 38° 
Batalhão da Polícia Militar de Carazinho, na pessoa do Senhor Tenente Coronel 
Antônio Carlos da Cruz, ao Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá – PTB/SP, autor 
da Proposta de Emenda Constitucional, PEC nº 300/2008, ao Senador Renan 
Calheiros – PMDB/AL, autor da Proposta de Emenda Constitucional, PEC nº. 
446/2009, a qual institui o piso salarial para os servidores estaduais, ao Deputado 
Federal Marcelo Atagiba – PSDB/RJ e ao Major Fábio Rodrigues de Oliveira 
DEM/PB. A PEC de nº 300/2008 estabelece que a remuneração dos Policiais 
Militares dos Estados não poderá ser inferior à da Polícia Militar do Distrito Federal, 
aplicando-se também aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar e inativos, 
alterando o artigo 144 da Constituição Federal de 1988. Esperamos que a Proposta 
de Emenda à Constituição, a PEC,  que cria o piso salarial nacional, aprovada esta 
semana em primeiro turno na Câmara Federal, seja votada antes das eleições para 
começar a vigorar no início de 2011. O texto aprovado inclui uma emenda que fixa o 
piso nacional, sem estabelecer valores atrelados à Constituição. Reiteramos nosso 
apoio, tendo em vista que a Segurança Pública diz respeito à vida, o maior 
patrimônio que possui um cidadão, seja ele policial ou não. A Segurança Pública 
merece ser tratada com a devida importância que ela representa para a sociedade 
como um todo, pois, deste mecanismo depende a ordem social e progresso da 
nação. Contamos que os legisladores atentem para esse seguimento. A aprovação 
dessas PECs será um marco para a evolução de uma sociedade que merece ser 
dirigida por uma polícia digna e respeitada, com agentes de segurança pública bem 
remunerados em todo o território nacional e acima de tudo satisfeitos em realizar 
seu ofício. Como é sobejamente sabidos os integrantes das Polícias Militares das 
União Federais, não tem direito a FGTS, aviso prévio, pagamento de horas-extras, 
adicional noturno, filiação sindical e direito de greve; direito não assimilados esses 
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que afeta-lhes o bem-estar social e a própria dignidade, tornando cambaleante, 
restrita e deprimida sua cidadania, que está tão propalada nos dias atuais, ou seja, 
a cidadania é conquistada e não doada. Temos que ter uma visão de Brasil como 
um todo, dando aos policiais o que eles merecem, e as Polícias Militares, por serem 
instituições auxiliares das Forças Armadas, responsáveis pela garantia da 
soberania do país, merecem tratamento relevante. Segurança pública é 
fundamental. A razão de ser do Estado é saúde, segurança e educação e é por isso 
que temos investir em segurança pública, o que não é um elemento de despesa, 
mas de investimento. A proposta reconhece os esforços de todas as 700 mil 
pessoas que trabalham diariamente pela segurança do país e que arriscam suas 
vidas no exercício da função. Certos da relevância da matéria aqui tratada, 
contamos com o apoio dos nossos nobres pares para a aprovação das presentes 
Propostas de Emendas à Constituição também em segundo turno e o posterior 
encaminhamento ao Senado federal para análise; R -1469/235/10 - Requerimento 
nº 03, de Pesar, Vereador Erlei Vieira, e de mesmo teor o R -1473/239/10 - de nº 
07, Vereador Estevão De Loreno: Os Vereadores abaixo assinados solicitam na 
forma regimental que após aprovado em plenário seja encaminhado ofício 
externando pêsames aos familiares do Senhor Daniel Simon de Almeida, pelo seu 
passamento ocorrido no dia 22 de julho de 2010. O Daniel sempre foi um rapaz 
muito bem quisto na comunidade, trabalhador e com uma história de vida admirável 
de grande superação; R -1470/236/10 - Requerimento nº 04, de Pesar, Vereador 
Rudinei Brombilla: 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 Senhor  Frederico Gaspar Schechi. A todos os 
familiares do inesquecível Frederico Gaspar Schechi, os nossos mais sentidos 
pêsames pelo infausto ocorrido; R -1471/237/10 - Requerimento nº 05, Vereador 
Marcos Soares: o Vereador abaixo assinado solicita que após lido e deliberado em 
Plenário seja encaminhado ofício ao Gerente da unidade local da Companhia 
Riograndense de Saneamento - CORSAN de Carazinho, Senhor Ermogenes 
Bodanesi, solicitando a instalação de rede d’água na Rua Adão dos Santos 
Monteiro, no Bairro Floresta, uma vez que fomos procurados pelos moradores que 
solicitaram tal melhoria para a referida via pública; R -1472/238/10 - Requerimento 
nº 06, de Pesar, Vereador Estevão De Loreno: 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 da inesquecível Lili Puhl Chitolina, 
transcorrido no último dia 19 de julho; R -1474/240/10 - Requerimento nº 08, à Mesa 
Diretora, Vereador Felipe Sálvia: o Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de lido e apreciado em plenário, que a Mesa Diretora desta 
Casa tome as providências necessárias quanto à realização do Programa Câmara 
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Estudantil de Treinamento de Lideranças, que conforme a Lei nº 4.430, de 30 de 
julho de 1993, está prevista para ocorrer no Dia do Estudante, 11 de agosto. 
Recentemente houve algumas alterações na lei, com base no Projeto de Lei de 
autoria do meu suplente, Vereador Anselmo Britzke, do PDT, que foi aprovado, Lei 
nº 7.188, readaptando a composição para os representantes das escolas exercerem 
o mandato do programa, visando com isso que este evento voltasse a ser 
desenvolvido, já que há um bom tempo o mesmo não tem sido colocado em prática. 
Precisamos oportunizar que nossos jovens possam ter esta significativa experiência 
na área política, pois esta é com certeza, uma forma de incentivar a participação 
deles na vida pública, dando-lhes o apoio e o incentivo necessário também através 
da realização deste programa, onde terão em suas mãos, mesmo que deforma 
fictícia, o poder de decisão, requerendo providências e indicando melhorias em 
nosso município, conforme a necessidade, dentro da sua concepção, do seu ponto 
de vista; R -1475/241/10 - Requerimento nº 09, Pedido de Informações, do 
Vereador Erlei Vieira: o Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que 
depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o 
seguinte pedido de informações: Listagem dos cargos comissionados na 
Administração Direta, Indireta e Fundacional, enviar planilha com os seguintes 
campos: 1º -  Nome do funcionário que está ocupando o cargo. 2º - Padrão e valor 
pago na folha de junho de 2010. 3º - Atribuição dentro da administração ou número 
de lei que criou o cargo. 4º - Onde está atuando no momento. Caso exista algum 
cargo vago, enviar somente os campos 1, 2 e 3; R -1476/242/10 - Requerimento nº 
10, à Eletrocar, Vereador Gilnei Jarré: o Vereador abaixo assinado requer na forma 
regimental, para que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício às Centrais Elétricas de Carazinho, na pessoa do Diretor Presidente Albano 
Kaiser, solicitando a presença do Diretor Comercial ou representante da área para 
explanação sobre o funcionamento dos serviços prestados via internet. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Conforme acordo de bancadas, não haverá intervalo 
regimental. Passamos agora para a tribuna livre, conforme resolução 271/2005. 
Convido o Vereador Erlei para acompanhar Éverson Assis, ciclista, que terá cinco 
minutos para fazer as suas colocações na tribuna. (Tribuna livre com Éverson 
Assis). Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos agora para o grande 
expediente. Convido a Vereadora Sandra para assumir os trabalhos, para 
pronunciamento. Presidente Vereadora Sandra Citolin: Com a palavra o Vereador 
Gilnei Jarré. Vereador Gilnei Jarré: Senhor Presidente, senhores vereadores, 
imprensa, amigos do Grupo Papaxão, Grupo de Ciclistas Heróis do Asfalto, demais 
pessoas que nos assistem, nossa amiga arquiteta Ieda Matiotti, prazer em vê-la 
prestigiando a nossa noite de trabalho. Quero fazer um registro em função da 
solicitação de Everson de Assis, representante do Grupo de Ciclistas. Em 2008 
fizemos uma emenda ao Orçamento do Município e infelizmente o Prefeito Aylton 
não viabilizou o recurso ao grupo. Queremos realmente registrar que nós temos o 
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nosso interesse e nós temos as nossas vontades, mas quando o governo não 
concorda, aí vocês tem que se virar da forma que vocês podem. Mas também como 
acompanhamos algumas ações dos governos, o Governo Federal está 
disponibilizando do período do dia 1° deste mês até o dia 14 de agosto, uma 
adesão ao programa bolsa atleta do Governo Federal, Ministério do Esporte. Então 
cada atleta, independente de CNPJ, poderá fazer sua adesão ao programa e poder 
fazer sua solicitação ao recurso para poder cobrir esses custos anualmente, não 
soubemos o valor, mas enfim, está disponível no site do Governo Federal, 
Ministério dos Esportes o programa bolsa atleta. Também temos uma sugestão do 
Vereador Grandó, hoje não se faz presente, mas o Vereador Grandó fez um projeto, 
como não é de iniciativa do Poder Legislativo, o Vereador sugeriu ao Prefeito 
Municipal também, que disponibilizasse através de um projeto bolsa atleta para os 
atletas carazinhenses. Infelizmente a oposição não é atendida, não só pelo prefeito, 
enfim, por toda a administração, então é mais uma iniciativa do Poder Legislativo e 
não atendida pelo Executivo Municipal. Falar um pouquinho dos trabalhos que 
entramos hoje, dos trabalhos que a comunidade vem nos solicitar, enfim, somos o 
elo de ligação entre a população e o Executivo. Felizmente pra uns e infelizmente 
pra outros, mas a população acompanha os trabalhos dos vereadores e vem e bate 
à porta da gente, fazem as solicitações, com certeza solicitações que não caberia a 
um vereador, enfim, estar solicitando ao Executivo Municipal. São trabalhos que 
diariamente devem ser vistos pelo secretariado, pelos diretores, enfim, mas quando 
eles não são atendidos, ou são esquecidos nos seus bairros, e não falo só desse 
governo, o governo passado também esqueceu muito alguns bairros, enfim, batem 
à porta dos vereadores, acho que a todos, não é só a mim, e fazem suas 
solicitações. Sou morador do Bairro Dileta, bairro junto à brigada militar. Estamos 
fazendo um pedido desde o ano passado, para fazer um tapa-buraco. Infelizmente 
não somos atendidos, acho que não é por falta de material, enfim, por falta de 
vontade, falta de comando. O Bairro São Lucas há mais de três meses foi solicitado 
umas melhorias para o bairro, foram lá descarregadas três ou quatro cargas de 
cascalho, e estão lá amontoadas há mais de três meses. Então, acredito eu que 
realmente isso é má gestão, má administração. O Bairro São Lucas precisa uma 
limpeza urgente nas valas, quase todas as moradias em suas, em frente às suas 
residências, possuem a tubulação. Se não ocorrer a limpeza dessas valas, irão 
todos esses tubos ter que ser arrancados, enfim, trocados. Precisa cascalhamento, 
lixeiras. O Bairro São Lucas verdadeiramente está abandonado. Também temos um 
programa do Governo Federal, o qual oportuniza aos governos municipais a 
legalização dos lotes irregulares. Senhora Presidente, mais uns minutinhos, já 
concluiremos. E o governo municipal está querendo investir mais ou menos 
cinqüenta casas no Bairro São Lucas. Não adianta as pessoas estarem com toda a 
documentação legal junto à Caixa Econômica Federal e não ter seus lotes 
legalizados. Então, solicitamos que também sejam feitas essas legalizações dos 
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lotes, que governos passados não tiveram oportunidade e esse governo está tendo. 
Não posso deixar de registrar, nós tivemos a saída do nosso vereador, o colega 
Vereador Paulino de Moura, que assumiu como diretor de limpeza, e quando o 
serviço é bem feito, tem que ser falado, tem que ser agradecido. Fiz um pedido ao 
vereador, e ele também é oriundo do Bairro Sommer, está lá. Exemplo de trabalho 
bem feito, limpeza geral no Bairro Sommer, pintura do meio-fio, recolhimento de 
entulhos, e acredito que o Vereador Paulino deverá seguir fazendo este trabalho 
pelo município, que foi o que ele se propôs, junto a nós, vereadores, pela saída dele 
em assumir uma diretoria junto ao Prefeito Municipal. Então, são estas as nossas 
reivindicações, apenas algumas, todas as que são feitas pelos vereadores são de 
extrema importância, mas infelizmente essas pessoas vêm pedir aos vereadores de 
oposição e não são atendidas devido à situação política. Os moradores não devem 
pagar pelos atrapalhos políticos de prefeito municipal com vereadores do município. 
Seria isso, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, muito obrigado. Presidente 
Vereadora Sandra Citolin: Devolvo os trabalhos da Mesa ao Presidente Vereador 
Gilnei Jarré. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos a palavra para o 
Vereador Erlei. Vereador Erlei Vieira: Queria cumprimentar, senhor presidente, 
senhores vereadores, vereadora, e o público em geral. Bom, hoje eu vim falar sobre 
umas indicações que eu fiz aí, que é muito importante para o município, e já fiz 
desde o início do ano essas indicações, e nada foi feito. Tem várias prioridades 
dentro do município, que tem que fazer, e estão fazendo outras coisas que não é 
prioridade. Todo mundo fala de segurança. Segurança e a Brigada, desde o 
começo do meu mandato, mandei uma indicação para uma reforma na guarita, 
onde que lá chove dentro, na frente do Banrisul, fica água em cima da guarita, tem 
até mosquito da dengue lá eu acho, as portas tudo arrebentadas, quando eles vão 
trocar, eles não conseguem ficar dentro da guarita. Então eu queria que o Executivo 
desse uma olhada lá, já mandei outra indicação semana passada, que está crítica a 
coisa lá. Como que tu vai trabalhar num lugar nesse frio aí tudo molhado. Também 
queria falar do campo do Harmonia. Mandei uma indicação, e foi até aprovado um 
projeto, que é para uma escavação no campo. Também não foi feito. Foi feito para 
o Clube Comercial, na outra semana começaram e já está terminado. Foi feito para 
a UNIMED, também foi escavado. Por que no Harmonia não? Porque são pobres? 
Daí agora vão com a desculpa que está chovendo e não pára. A mesma coisa com 
os buracos. Ficou tudo esse tempo aí e os buracos do mesmo jeito. Fui lá sábado e 
o cara me cobrou de novo, Erlei, estamos aí, então dão uma olhada no Harmonia, 
porque fizeram para a UNIMED, fizeram para o Comercial, não tenho nada contra, 
mas vão fazer para as pessoas lá também. Também queria falar que eu fui a 
Brasília, onde consegui 200 mil reais, com o Deputado Cláudio Diaz e com o 
Professor Rui Pauletti. Ontem lá encontrei o Prefeito e nós conversamos e eu falei, 
bota na Rua Duque de Caxias ou na Valdemar Ely. Já estou sabendo que foi lá 
para a Félix Guerra. Então, o que adianta o cara ir lá, entendeu, é a quarta coisa 
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que ele me promete e não cumpre, e daí não quer que a gente fale dele. Queria 
também dizer que eu estou muito, não é só falar mal dele, também faz as coisas 
boas. Desde quando nós estamos batendo aqui na dependência química, ele já 
contratou três pessoas. Pessoas responsáveis, capacitadas e que têm como 
trabalhar na dependência química. Que é o João Ervite, foi indicado, um vereador 
me falou hoje que ele foi contratado, O Seu Moacir, que é uma pessoa que entende 
de alcoolismo, e a Dona Iná, que ela foi Conselheira Tutelar. Então meus parabéns. 
Eu sempre falo, eu venho aqui e falo as coisas erradas, mas eu acredito no nosso 
prefeito. Mas não adianta só acreditar, tem que começar a fazer as coisas também. 
Obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Com a palavra o Vereador Rudinei 
Brombilla. Vereador Rudinei Brombilla: Minha saudação ao Presidente do Poder 
Legislativo, Vereador Gilnei Jarré, os colegas Vereadores, ao Presidente do Moto 
Grupo Papaxão, Adroaldo Silveira, extensivo a todos os componentes do grupo, ao 
Carazinho, como é conhecido, minha saudação especial também aos colegas 
ciclistas, a imprensa aqui representada pelo Tio Pisca, Rádio Comunitária, Mara 
Steffens, Diário da Manhã, e Ana, Rádio Gazeta. Também o meu cordial boa noite a 
minha amiga e vizinha Matiotti. Quero aqui, nesta noite de hoje, comentar aqui aos 
ouvintes da rádio também, que está sendo transmitido ao vivo, sobre um projeto de 
lei que entrei nesta Casa, de minha autoria, nº 042, para nós abrirmos aqui uma 
discussão junto ao Poder Legislativo, junto aos órgãos competentes do nosso 
município de Carazinho, seja a Brigada Militar, Conselho Tutelar, Poder Executivo, 
Poder Judiciário, Polícia Civil, enfim, a todos os órgãos competentes referente ao 
projeto toque de proteger. A gente sabe que é um projeto polêmico, nós temos que 
abrir um leque de discussões, uma audiência pública, mas uma coisa é certa. Como 
está hoje a criminalidade no nosso município de Carazinho, não dá para continuar. 
E isso é fundamental, dia a cada dia a gente abre as páginas dos jornais, na 
televisão, nas rádios, a nossa criminalidade vem aumentando. E esse projeto ele 
prevê, no artigo primeiro, que fica vedada a entrada e permanência de crianças e 
adolescentes até 16 anos de idade sem o acompanhamento dos pais ou 
responsável legal no horário entre a meia-noite e as 6 horas da manhã, em bares, 
casas noturnas, festas pagas, lojas de conveniências, nos casos postos de 
combustíveis e similares. Como nós temos no artigo primeiro da Constituição 
Federal, onde diz que o direito da liberdade compreende os seguintes aspectos: ir e 
vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as 
restrições legais. Não podemos confundir o sagrado direito de ir e vir com o direito 
de ficar à deriva. Estamos aqui com o Dr. Adroaldo, que é advogado, nosso jurídico 
também, este projeto ele não quer, não vai proibir que adolescentes menores de 
dezesseis anos freqüentem as casas noturnas, bares e similares. Mas ele vai ter um 
controle e um regramento aonde eles só poderão freqüentar esses 
estabelecimentos após a meia-noite com a presença dos pais ou mediante uma 
autorização por escrito a um responsável. O que nós não podemos é ficar de braços 
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cruzados e ver a drogadisação no nosso município de Carazinho aumentar cada dia 
mais e a criminalidade também. Até para não voltar aqui nessa tribuna, Senhor 
Presidente, quero deixar aqui ao grupo, Moto Grupo Papaxão, que hoje tem um 
importante projeto para ser votado. Tenho a certeza da aprovação desse projeto e 
quero parabenizar ao grupo por essa importante conquista, aonde no dia a dia tem 
levado o nosso nome de Carazinho, o nosso município, não só no Estado do Rio 
Grande do Sul, não só no Brasil, mas também em outros países. Então era isso, 
Senhor Presidente, colegas vereadores, o meu boa noite e o meu muito obrigado. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Leandro com a palavra. Vereador 
Leandro Adams: Senhor Presidente, Vereadora Sandra Citolin, colegas 
vereadores, pessoas já citadas pelos meus colegas que antecederam. Quero 
cumprimentar também o meu companheiro de partido, Miguel Monteiro, e não me 
canso de cumprimentar o Seu Silveira, o 11º vereador, sempre presente nas 
reuniões na segunda-feira. Senhor Presidente, eu tenho dois assuntos hoje. Eu ouvi 
uma conversa que funcionários da Transportes Waldemar, gerentes, estariam 
promovendo um manifesto de botar os caminhões em frente à Câmara, devido 
àquele problema que eles têm, de rua ali, que são aproximadamente duzentos 
metros, onde eles têm a empresa, a parte do monitoramento, para ligar eles até o 
asfalto são duzentos metros. Eu já fiz várias indicações e vários colegas meus já 
fizeram indicação para arrumar aquela rua. Mas eu diria que aquela rua é especial. 
Não estou autorizado a defender a Transportes Waldemar, mas eles têm mil e cem 
carteiras assinadas, mil e cem funcionários. O gerente de Porto Alegre é de 
Carazinho. O gerente de Curitiba é carazinhense. O gerente de Blumenau é 
carazinhense. E eu ia ficar triste se eu visse os caminhões deles aqui, e não são 
não poucos, são uns 300, 400, você imagina, tranca toda a Flores da Cunha. Então, 
eu peço ao líder do governo que leve essa preocupação e que resolva esse 
problema. Não é uma coisa tão cara, são 20 ou 30 metros e quem passa ali, 
realmente, aquilo ali está intrafegável, e vai ficar feio para nós, políticos, eu soube 
que ele não deixou fazer o manifesto. O Milton disse não, não vamos fazer isso. 
Mas eu acho que deveria o Executivo sentar com eles e definir um prazo, e resolver 
aquilo ali, porque é uma empresa muito importante para a nossa comunidade. O 
segundo assunto que eu volto a falar, Senhor Presidente, eu já entrei nessa Casa 
com dois projetos e os dois foram inconstitucionais. Nós temos aí um ano e meio do 
Governo Aylton, e o vale-transporte subiu próximo a 40%. E o trabalhador, nesse 
período, ganhou um aumento da inflação, cinco e meio, seis por cento. E nós não 
podemos admitir essa diferença né, de quem usa, de quem precisa o transporte, 
ganha um reajuste de cinco e meio, seis, e foi repassado, e eu me sinto triste como 
vereador porque esse é o trabalho do vereador, defender o usuário do transporte. 
Eu não uso ônibus, mas tem que defender as pessoas que precisam desse 
transporte. E eu primeiro fiz um pedido de informação ao Conselho Municipal, eu 
era presidente desta Casa, para que justificasse o porquê desse aumento. Até hoje 
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não me responderam. Daí eu entrei com um projeto pedindo que o prefeito 
colocasse no site da câmara o que que é salário, o que que é diesel, o que que é 
pneu, qual é o custo, qual é o número de passageiros que são transportados por 
dia. Porque isso é um direito, a transparência e esse projeto não podemos votar ele 
porque ele é inconstitucional. Daí eu fiz outro projeto, pedindo que a empresa, 
porque tudo que o vereador fizer que gere despesa é inconstitucional, então muitas 
vezes o povo cobra do vereador e o vereador não tem ação. Então ia gerar despesa  
de alguém alimentar o site, é inconstitucional. Daí eu entrei com outro projeto 
pedindo que a empresa divulgasse isso, como acontece com a COVIPLAN. A 
COVIPLAN hoje você entra no site, você vê quantos carros passou por dia, você vê 
qual é o faturamento por dia, por semana, por mês, dia a dia. E é isso que eu 
gostaria né, que levasse essa transparência para o povo. E mais uma vez foi 
inconstitucional. Mas eu conversando com o jurídico da Casa, Sr. Michael, me 
parece que agora eu consegui uma brecha, e nós temos que alterar a lei, porque eu 
não estou aqui para ser contra a Empresa Glória, ou a empresa a, ou a empresa b. 
Eu, o que eu posso fazer pela Empresa Glória é o que eu faço pelo Grêmio, torcer 
que ela ganhe essa licitação. Mas eu, como vereador, eu tenho que estar aqui para 
defender quem usa o transporte, quem precisa do transporte. Então, Senhor 
Presidente, eu acredito que na semana que vem nós conseguimos entrar com esse 
projeto e eu quero contar com o apoio dos colegas para nós aprovarmos essa 
alteração desta lei, aonde nós vamos poder levar mais transparência a respeito do 
transporte coletivo. Muito obrigado, Senhor Presidente. Presidente Vereador 
Gilnei Jarré: Passamos a palavra para a Vereadora Sandra. Vereadora Sandra 
Citolin: Senhor Presidente, colegas vereadores, público que está nos assistindo, a 
imprensa, a Ieda, hoje será votado um projeto importante e que faz referência à 
família, e nós devemos realmente reconhecer todo o bem feito a uma comunidade 
no decorrer do tempo, assim como a Ieda futuramente, com certeza no seu 
trabalho, no seu profissionalismo, também será reconhecida. Cumprimento o Grupo 
Papaxão e fico feliz em ver o meu ex-aluno Adroaldo à frente de um grupo, assim, 
de muita garra, muita persistência, também buscando o seu espaço, com lazer, com 
cultura, com diversão, mas um grupo sério, um grupo que realmente leva nos 
confins desse país o nome de Carazinho, bem como o grupo de ciclistas, o 
Everson, dizer a você, Everson, que só ganha e só é vencedor quem persiste. E 
realmente persistir na adversidade e sem condições financeiras, o que é pior, é 
muito difícil. Mas certamente esse grupo, até pelo fato de estar aqui hoje, expondo a 
situação que o grupo se encontra é realmente gratificante e vocês devem continuar 
buscando apoio, buscando espaço e dizer que existe uma lei federal que o 
município pode buscar, através da FUNDESCAR, através do CMD, que é a LIF, lei 
de incentivo ao futebol e ao esporte. Essa lei é uma lei federal, e assim como a LIC, 
ela dá isenção a empresas patrocinadoras de atletas, dá isenção de impostos. 
Então é algo que talvez aqui em Carazinho, já que se discute tanto bolsa atleta, e a 
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própria proposição do nosso colega Vereador Grandó, quem sabe se busca juntos 
agregar essas informações e essas orientações, para que a gente possa de fato ter 
esse problema resolvido. Quero fazer uma colocação ao líder de governo, e a todos 
que estão nos ouvindo, em relação a um projeto de lei, uma indicação que entrei 
hoje, que cria a humanização, cria não, orienta a humanização à saúde no 
município, através dos postos de saúde, do hospital, de clínicas, de qualquer 
instituição que trabalhe com a saúde. É um programa federal, que deve orientar a 
gestão de cada instituição. Também quero dizer a você, colega De Loreno, que o 
mês está se encerrando, que estamos nos encaminhando para o mês de agosto, e 
há o prazo que o secretário de saúde solicitou à comunidade para que os maiores 
problemas da saúde sejam resolvidos. Estivemos conversando, a comissão de 
saúde, hoje à tarde, e nós demos esse prazo, nós, como representantes da 
comunidade, nós demos esse prazo. Bastante tem se feito na área da saúde.  A 
área da saúde é bastante polêmico, é uma área difícil, é uma demanda muito 
grande, mas os recursos federais, os recursos estaduais, estão aí, já estão sendo 
aplicados. Então, nós gostaríamos de que ao chegar o mês de agosto, nós 
estaremos novamente  em parceria com a administração, verificar o que está 
acontecendo, se todos os postos estão  com a sua equipe técnica à disposição, se 
a medicação está sendo alcançada ao usuário, se os exames  já diminuiu a 
demanda lá de dezembro, e assim por diante. Vereador Estevão De Loreno: Um 
aparte, colega. Com certeza essa preocupação é de todos, e estive sexta-feira 
conversando com o Dr. Pedro, e semana que vem ele vai vir até aqui para prestar 
os esclarecimentos para nós e responder as perguntas que a gente fizer para ele. 
Ele vai marcar um horário, acredito na tribuna do povo, que é a primeira segunda-
feira do mês, e vai vir esclarecer para nós. Vereadora Sandra Citolin: Isso é muito 
bom, De Loreno. Então, a Câmara de Vereadores ela está atenta e a Comissão de 
Saúde certamente está acompanhando essa evolução entre a própria assistência 
que tinha antes pelo CMPP e agora então essa saúde plena que é uma atividade 
administrada, gerida pelo município. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos 
agora para a apreciação e votação dos requerimentos e moções. Vereador Felipe 
Sálvia: Questão de ordem, senhor presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Pois não, Vereador Felipe. Vereador Felipe Sálvia: Uma questão de ordem, senhor 
presidente, gostaria de fazer um requerimento verbal para que fosse votado as 
moções, os requerimentos em bloco, como também os projetos, menos aqueles 
projetos que têm emendas, e aqueles que têm votação em segundo turno. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o pedido verbal do Vereador 
Felipe Sálvia. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. 
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. 
Aprovado por todos a solicitação do Vereador Felipe Sálvia. Convido o Senhor 
Secretário para fazer a leitura do número e autor dos requerimentos e moções. 
Secretário Vereador Élbio Esteve: Requerimento nº 01, Vereadora Sandra Citolin; 
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Requerimento nº 02, Vereadora Sandra Citolin; Requerimento nº 05, Vereador 
Marcos Soares; Requerimento nº 08, Vereador Felipe Sálvia; ;  Requerimento nº 10, 
Vereador Gilnei Jarré. Moção nº 01, Vereador Rudinei Brombilla, subscrita pelos 
vereadores Marcos Soares, Erlei Vieira e Sandra Citolin; Moção nº 02, do Vereador 
Rudinei Brombilla, subscrita pelos vereadores Marcos Soares, Erlei Vieira e Sandra 
Citolin;  Moção nº 03, do Vereador Rudinei Brombilla, subscrita pelos vereadores 
Marcos Soares, Erlei Vieira e Sandra Citolin; Moção nº 04, Vereador Rudinei 
Brombilla, subscrita pelos vereadores Marcos Soares, Erlei Vieira e Sandra Citolin;  
Moção nº 05, do Vereador Felipe Sálvia, subscrita pelos vereadores Marcos Soares, 
Sandra Citolin e Erlei Vieira; Moção nº 06, Vereador Felipe Sálvia,  subscrita pelos 
vereadores Marcos Soares, Sandra Citolin e Erlei Vieira;  Moção nº 07, Vereador 
Felipe Sálvia, subscrita pelos vereadores Marcos Soares, Sandra Citolin e Erlei 
Vieira; Moção nº 08, Vereador Felipe Sálvia, subscrita pelos vereadores Marcos 
Soares, Sandra Citolin e Erlei Vieira; Moção nº 09, Vereador Marcos Soares, 
subscrita pelos vereadores Leadnro Adams, Sandra Citolin e Felipe Sálvia; Moção 
nº 10, Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos vereadores Marcos Soares, 
Rudinei Brombilla e Leandro Adams; Moção nº 11, da  Vereadora Sandra Citolin, 
subscrita pelos vereadores Gilnei Jarré, Rudinei Brombilla e Leandro Adams;  
Moção nº 12, da Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos vereadores Gilnei Jarré, 
Leandro Adams e Marcos  Soares; Moção nº 13, Vereador Gilnei Jarré, subscrita 
pelos vereadores Élbio Esteve, Sandra Citolin e Erlei Vieira; Moção nº 14, do 
Vereador Gilnei Jarré, subscrita pelos vereadores Élbio Esteve, Sandra Citolin e 
Erlei Vieira. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os 
requerimentos e moções. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação os requerimentos e moções. Vereadores favoráveis permaneçam como 
estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos os presentes.  Solicito ao 
Senhor Secretário que proceda à leitura dos projetos, com os respectivos números 
e autores. Secretário Vereador Élbio Esteve: P - 1292/140/10 - Projeto de Lei nº 
039/10, de autoria do Vereador Gilnei Jarré, denomina Rótula Gilberto Vargas 
Matiotti a rótula na Avenida Flores da Cunha em Carazinho. Artigo primeiro. Fica 
denominado de rótula Gilberto Vargas Matiotti a rótula localizada no cruzamento da 
Avenida Flores da Cunha e as ruas Ceará e Bispo Laranjeiras, no Município de 
Carazinho. Artigo segundo: Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Gabinete do Vereador, 05 de julho de 2010. Vereador Gilnei Jarré; P - 1399/148/10 
Projeto nº 093/10, de 16 de julho de 2010, do Executivo Municipal. Cria vagas de 
cargo no quadro de pessoal efetivo do Município, constante da Lei Municipal nº 
7.088/09. Artigo primeiro. São criadas na estrutura geral de cargos do Quadro de 
Pessoal Ativo do Município as seguintes vagas. Cargo: Psicólogo. Quantidade: 
cinco. Padrão: TC. Parágrafo único: As atribuições e responsabilidades pertinentes 
a cada vaga criada neste artigo estão descritas na Lei Municipal 7.088/09. Artigo 
segundo: Aplicar-se-á o regime jurídico dos servidores públicos do Município de 
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Carazinho, aos ocupantes das vagas criadas através da presente lei, assim como 
toda a legislação municipal que envolve os cargos de provimento efetivo do 
município. As despesas decorrentes desta lei ocorrerão à conta de dotações 
orçamentárias próprias. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete 
do Prefeito, 16 de julho de 2010, assina Aylton Magalhães, Prefeito. P - 
1400/149/10, Projeto de Lei nº 094, de 16 de julho de 2010, autoriza abertura de 
crédito suplementar no orçamento de 2010; P - 1401/150/10, Projeto de Lei nº   095, 
de 16 de lho de 2010, autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2010; 
P - 1402/151/10, Projeto de Lei nº 096, de 16 de julho de 2010, altera meta nas Leis 
Municipais n° 7.017 - PPA/2010/2013 e n° 7.068 - LDO/2010 e autoriza a abertura 
de crédito suplementar no orçamento de 2010; P - 1403/152/10, Projeto de Lei nº   
097, de 16 de julho de 2010, autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento 
da Câmara Municipal; P - 1437/155/10; Projeto de Lei nº   099, de 23 de julho de 
2010, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio para cedência de servidor, nos 
termos da Lei Municipal 4.494/93, para o SINDICAR. Artigo primeiro: Fica o Poder 
Executivo autorizado a ceder um servidor para o Sindicato das Empresas de 
Transporte de Carga de Carazinho e região, SINDICAR, em regime de 40 horas 
semanais, no período de um ano, podendo ser prorrogado através de termo aditivo, 
de acordo com a minuta de convênio que é parte integrante desta lei. Gabinete do 
Prefeito, 23 de julho de 2010, assina Aylton Magalhães; P - 1438/156/10, Projeto de 
Lei nº 100, de 23 de julho de 2010, autoriza a concessão de uso de um imóvel ao 
Moto Grupo Papaxão; P - 1442/160/10, Projeto de Lei nº   104, de 26 de julho Fe 
2010, autoriza o Município de Carazinho receber dois terrenos urbanos como dação 
em pagamento para quitação de débitos tributários municipais. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Peço ao senhor secretário que proceda à leitura dos 
pareceres da Comissão de Justiça e Finanças dos projetos. Secretário Vereador 
Élbio Esteve: Parecer. Voto: o presente projeto de lei é viável, conforme pareceres 
do Instituto Sollo e do Jurídico da Casa, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. E demais pareceres dos projetos de mesmo teor. 
Assinam Vereador Felipe Sálvia, relator e secretário, Vereador Eugenio Grandó, 
Presidente e Vereador Élbio, membro. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está 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 e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao senhor 
secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e 
Social dos projetos. Secretário Vereador Élbio Esteve: Parecer. O presente 
projeto de lei está apto a ser incluído da ordem do dia. E os demais pareceres dos 
projetos também. Assinam Vereador Erlei Vieira, Relator e membro, Vereadora 
Sandra Citolin, Presidente e Vereador Rudinei Brombilla, Secretário. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os pareceres da Comissão de Ordem 
Econômica e Social. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. 
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Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. 
Aprovado por todos. Está em discussão os projetos com pareceres já aprovados. 
Vereador Felipe Sálvia com a palavra. Vereador Felipe Sálvia: Senhor Presidente, 
senhores vereadores, pessoas que assistem à reunião na Casa do Povo na noite 
de hoje, em especial o Seu Silveira, meus companheiros de partido, lá atrás, o 
Veiga, o Delegado. Dizer, Senhor Presidente, que eu venho até essa tribuna por 
dois motivos. Primeiro, parabenizar o Grupo Papaxão pelo projeto que entrou nessa 
Casa, e parabenizar Vossa Senhoria, Senhor Presidente, que o projeto deu entrada 
às cinco da tarde e o senhor despachou para nossa comissão, de Justiça, também 
para a Comissão de Ordem Econômica e Social, e também para que o povo saiba 
que aqui não existe oposição quanto a projetos que são bons para a comunidade. O 
presidente tem um prazo para despachar projeto. Mas quando é de interesse da 
comunidade, é de interesse do povo, e é um projeto bom, não tem problema, pode 
entrar até às seis, e quem esperava que o Vereador Jarré, o Presidente desta Casa, 
fosse fazer oposição, por segurar projeto, se enganou. E muitas pessoas me 
diziam, Presidente, que Vossa Senhoria ia fazer isso, mas quero dizer que eu me 
sinto contente como vereador dessa Casa há bastante tempo, de ver que as coisas 
realmente estão andando. São dez projetos, doze projetos, que deram entrada na 
noite de hoje, Vereador Leandro, e vão passar. Muito interessante isso aí. Então, 
parabéns ao Grupo Papaxão, que faz muito pela cidade, é um trabalho que eu 
elogiei várias vezes aqui nessa tribuna, e já votei várias emendas de recursos para 
esse grupo, que realmente a comunidade gosta da festa de vocês. É uma festa 
bonita, e eu sei do empenho que vocês fazem, o trabalho que vocês têm para fazer 
esse evento, e eu não sabia, Doutor Adroaldo Silveira, que agora a Professora 
Sandra disse que foi professora tua né, então fico sabendo de mais um que a 
professora deu aula, parabéns, professora, agora, eu não sei a tua idade né. Dizer 
também para pessoal dos Heróis do Asfalto, olha, eu gostaria muito, muito, de votar 
na noite de hoje, um projeto também para vocês. E fica aqui o meu pedido para o 
Presidente desta Casa, eu tenho certeza que ele vai aceitar, que na segunda-feira, 
senhor presidente, o senhor peça para a sua assessoria fazer um projeto, um 
pedido ao prefeito, que os dez assinem, os dez vereadores assinem, pedindo um 
recurso para essa gurizada que faz um trabalho tão bom por Carazinho, o Everson, 
que é campeão gaúcho e campeão, tanta coisa, e também merece. Nós cansamos 
de votar aqui recursos para o Anselmo Souza. Não pode ser diferente. Nós temos 
que ajudar vocês também. Também agradecer, em nome da Comissão de Justiça, 
Doutor Élbio e o Eugenio Grandó, e também a área jurídica desta Casa, na pessoa 
do Doutor Michael, do Doutor Vedana, que também nos auxiliaram nos projetos, e 
sem eles a gente não pode apressar o andamento dos projetos, e tudo funciona 
quando as coisas que, quem trabalha, quem gosta de fazer as coisas, como nós, né 
Leandro, viemos aqui, e a coisa vai funcionar, vamos aprovar dez projetos, doze 
projetos na noite de hoje e muito bem aprovados, porque realmente são projetos 
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que vêm a beneficiar a nossa comunidade. Obrigado. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré: Está em discussão os projetos. Peço à Vereadora Sandra para assumir os 
trabalhos da Mesa, para pronunciamento. Presidente Vereadora Sandra Citolin: 
Com a palavra o Vereador Gilnei Jarré. Vereador Gilnei Jarré: Senhora 
Presidente, senhores vereadores, público, estamos na noite de hoje aprovando um 
projeto de minha autoria, no qual estamos fazendo uma homenagem, acredito que 
é uma pequena homenagem a um cidadão carazinhense, um reconhecimento 
destacado de atuação na nossa comunidade, Bacharel em Ciências Políticas, 
Econômicas e em Direito, professor, atuante em todos os clubes sociais e 
esportivos de nosso município, empresário, tenho a certeza de que foi um pai 
exemplar de uma numerosa família. Esse projeto está nominando a rótula aonde 
essa família de Gilberto Vargas Matiotti, hoje representada pela nossa arquiteta 
carazinhense, a Ieda. Falecido em 4 de outubro de 1972. Essa rótula está dentro da 
área que pertenceu a essa família, e entendemos, e com o consentimento da 
própria família, de que poderíamos fazer essa homenagem merecida e justa. 
Também queremos deixar registrado que as palavras do Vereador Felipe, acredito 
que apenas uma modéstia dele, mas não estamos com o objetivo, na Presidência, 
de trancar projetos. Mas não pense que não estou com vontade de trancar tudo que 
é projeto que passa nesta Casa. O Prefeito Municipal começar a atender os pedidos 
dos vereadores. Não interessa da cor, não interessa do partido. Não se 
surpreendam que nos próximos dias não iremos fazer isso para com que a 
comunidade carazinhense seja atendida pela manutenção básica que o município 
tenha que apresentar para a população. Queremos também deixar registrado o 
trabalho, exemplar trabalho, do Deputado Márcio Biolchi, que, quando secretário de 
desenvolvimento do Estado, trabalhou juntamente com o município de Carazinho, 
hoje esteve explanando suas grandes obras para Carazinho, e hoje estamos 
aprovando uma liberação de um recurso que aonde ele prometeu e também temos 
que registrar que só prometeu porque o governo Yeda realmente tem dinheiro para 
investir. Fosse outro governo, não sei se ele iria prometer. O governo Yeda tem 
recurso, o Deputado Márcio Biolchi prometeu, o governo Yeda cumpriu. Trezentos e 
setenta mil reais para investimento em nosso distrito industrial. Vamos fazer mais 
uma rua das inúmeras ruas que ainda estão sem infra-estrutura. Também temos um 
recurso de 450 mil liberado pelo Governo do Estado, para os postos de saúde, 
enfim, para Unidade Básica Familiar, que foi elencado dentro dos programas 
estruturantes do Governo do Estado. Governo que tem dinheiro, governo que 
investe. E esse governo realmente investiu em nosso município, acreditou que 
Carazinho merecia, e não importou qual foi o deputado que fez a reivindicação e 
qual deputado que fez a sua promessa. Também estaremos aprovando um projeto 
que o Prefeito infelizmente está transferindo a sua responsabilidade mais uma vez 
para a Câmara de Vereadores. Não cabe a nós, vereadores, autorizar a construção 
de projetos de edificações. Cabe, sim, ao Executivo Municipal fazer isso. Caso 
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omisso, cabe ao Conselho Municipal, tanto da cidade como do distrito, a fazer a 
devida autorização. Nós estamos autorizando uma obra de apenas oitenta metros, 
para a empresa Nestlé, e julgamos nós vereadores que é de extrema importância 
esse investimento em nosso município. Temos que agradecer e tenho a certeza de 
que com as duas mãos pela Nestlé ter vindo a Carazinho, ter investido em 
Carazinho. E também não podemos deixar de mencionar esse projeto que, acredito 
que o Papaxão não tem um local adequado, enfim, adequado deve de ter, porque é 
na casa de um ou do outro, enfim, que eles se reúnem, mas um local, uma sede 
própria. E através deste pequeno terreno, porque é um pequeno terreno, vocês 
poderão fazer a sua sede, poderão fazer as suas reuniões, poder também, traçar o 
desenvolvimento turístico que Carazinho necessita e que ao longo dos anos, 
através de, agora fugiu a palavra, através dos eventos, grandes eventos que vocês 
realizam, que vocês retribuem com as suas visitas, nós poderemos ter o retorno 
turístico desejado e necessário para o nosso município. Seria isso, senhora 
presidente, senhores vereadores. Presidente Vereadora Sandra Citolin: Com 
apalavra o presidente, Gilnei Jarré. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em 
discussão os projetos. Não havendo mais vereador que queira discutir, coloco em 
votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários se 
manifestem. Aprovado por todos. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura 
do projeto de emenda à lei orgânica, dos Vereadores Eugenio, Gilnei, Élbio e Erlei. 
Secretário Vereador Élbio Esteve: P - 1189/130/10 Projeto de emenda à Lei 
Orgânica. Autores: Vereador Eugenio Grandó, Vereador Gilnei Jarré, Vereador 
Élbio Esteve e Vereador Erlei Vieira. Ementa: Inclui o parágrafo único no artigo 37 
da Lei Orgânica do Município de Carazinho, permitindo a subscrição eletrônica de 
projetos de iniciativa popular por meio da internet. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré: Peço ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças. Secretário Vereador Élbio Esteve: Parecer. O presente 
projeto de emenda à lei orgânica é viável, conforme pareceres do Instituto Sollo e 
do Jurídico da Casa, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. 
Assinam o Vereador Felipe Sálvia, relator e secretário, Vereador Eugenio Grandó, 
Presidente e Vereador Élbio, membro. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está 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 e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao 
senhor secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Ordem 
Econômica e Social. Secretário Vereador Élbio Esteve: Parecer. O presente 
projeto de emenda à lei orgânica está apto a ser incluído da ordem do dia. Assinam 
Vereador Erlei Vieira, Relator e membro, Vereadora Sandra Citolin, Presidente e 
Vereador Rudinei Brombilla, Secretário. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está 
em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam 
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permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está em 
discussão o projeto com os pareceres já aprovados. Não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam como 
estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao senhor secretário 
que proceda à leitura do Projeto de Lei 092. Secretário Vereador Élbio Esteve: P - 
1354/145/10 - Projeto de Lei nº 092, de 12 de julho de 2010. Autoriza o Município 
aprovar projeto de construção da Empresa Nestlé Brasil Ltda. Presidente Vereador 
Gilnei Jarré: Peço ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças da emenda. Secretário Vereador Élbio Esteve: 
Parecer. A presente emenda aditiva é viável, conforme parecer do Jurídico da Casa, 
e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Assinam o Vereador 
Felipe Sálvia, relator e secretário e Vereador Élbio, membro. Presidente Vereador 
Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por todos. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao senhor secretário que proceda à leitura 
do parecer da Comissão de Justiça e Finanças do projeto. Secretário Vereador 
Élbio Esteve: O presente projeto de lei com a emenda aditiva é viável, conforme 
parecer do Jurídico da Casa, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e 
financeiro. Assinam o Vereador Felipe Sálvia, relator e secretário e Vereador Élbio, 
membro. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está 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 e 
contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao senhor secretário que 
proceda à leitura da emenda. Secretário Vereador Élbio Esteve: Emenda aditiva. 
Parágrafo único. Esta Lei suspende temporariamente e para fim específico a 
aplicação do artigo 20, inciso II da Lei Municipal n.º 4.356/92, Código de Obras do 
Município de Carazinho. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão a 
emenda. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores 
que concordam permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social. Secretário Vereador Élbio Esteve: O presente projeto 
de lei com emenda aditiva está apto a ser incluído da ordem do dia. Assinam 
Vereador Rudinei Brombilla, relator e Secretário, Vereadora Sandra Citolin, 
Presidente e Vereador Erlei Vieira, membro. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Está 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 e contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Está em discussão o projeto com emenda e pareceres já aprovados. Não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores que 
concordam permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por 
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todos. Queremos registrar também a presença do ex-vereador desta Casa, Leodi 
Altmann. E nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada 
a presente reunião, e convoco os Senhores Vereadores para a próxima Reunião 
Ordinária, a ser realizada no dia 02 de agosto, às 18h45min. 
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