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Ata Reunião Ordinária 23 de agosto de 2010.......Ata 37 

  
 
 
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 23 de agosto de 2010. Convido o Senhor Vereador 
Elbio Esteve 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 16 de agosto de 2010. Está em 
discussão a ata da reunião ordinária do dia 16 de agosto de 2010. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos os 
presentes. Convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da 
presente reunião. Secretário Vereador Élbio Esteve: Expediente 23 de agosto de 
2010: Ofício 186/2010 do Executivo Municipal, em resposta OP 162/2010; Ofício 
184/2010 do Executivo Municipal, em resposta OP 160/2010; Ofício 185/2010 do 
Executivo Municipal, em resposta OP 161/2010; Convite a presidência desta Casa, 
do Grupo de Orientadoras Educacionais e Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, para participar do II Encontro Municipal de Adolescentes, a realizar-se dia 
31 de agosto; Convite do Executivo Municipal, para o sorteio dos lotes de 68 casas 
no bairro Planalto, a realizar-se no dia 20 de agosto; Convite da ASCAMAJA, para a 
Sessão Ordinária a realizar-se dia 20 de agosto; Ofício 09/2010 do Colégio La Salle, 
solicitando a autorização desta Casa, para os alunos do 1° ano do Curso Normal 
visitem a Câmara; Ofício 1453/2010 da Câmara dos Deputados, em resposta as 
ODs 1526/2010 e 1531/2010; Ofício 046/2010 do DAER, em resposta a OD 
1.283/2010; Ofício 765/2010 do Ministério Público, em resposta a OD 1.445/2010; 
Ofício 1.006/2010 da Câmara dos Deputados, informando empenho de Emenda 
Parlamentar no valor de R$ 200.000,00 – Infraestrutura Turística – Ministério do 
Turismo; Convite do Hospital, para a presidência da Casa, para a palestra “Doação 
de Órgãos e Transplantes”, a realizar-se no dia 31 de agosto; Projeto de Lei de 
autoria do Vereador Marcos Soares, o qual Obriga os Supermercados, no âmbito 
do Município de Carazinho a disponibilizar aos idosos, gestantes e deficientes caixa 
prioritário para atendimento; Convite para o Coquetel de Lançamento da Semana 
Espetacular, a se realizar dia 26 de agosto, com a palestra: “Brasil Atual no 
Contexto Econômico”; Ofício 182/2010 do Executivo Municipal, encaminhando 
Projeto de Lei n° 111/2010, o qual Autoriza contratação emergencial de instrutores 
para Fundação Educacional e Tecnológica de Carazinho - FUNDETEC; Ofício 
187/2010 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei n° 113/2010, o qual 
Autoriza doação de área ao SESC e revoga a Lei Municipal n° 7.180/2010; Ofício 
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188/2010 do Executivo Municipal, encaminhando resposta ao ofício AC 029/2010 – 
Comissão de Justiça e Finanças; Ofício 189/2010 do Executivo Municipal, 
encaminhando Projeto de Lei n° 114/2010, o qual Autoriza a contratação de 
profissionais das áreas de Pedagogia, Educação Especial Bilíngüe e Educação 
Física adaptada para alunos especiais; Ofício 190/2010 do Executivo Municipal, 
encaminhando Projeto de Lei n° 1154/2010, o qual Autoriza doação de área à 
empresa Mekal Empreendimentos Ltda e revoga a Lei Municipal n° 6.892/2008. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos agora para a leitura das indicações, 
requerimentos e moções pelo Senhor Secretário. Secretário Vereador Élbio 
Esteve: I – 1.632/990/10, Indicação n° 01. 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 municipal de limpeza urbana realize a retirada dos 
diversos galhos verdes depositados na Rua Rio Branco, no bairro Glória; I – 
1.633/991/10, Indicação n° 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 a Secretaria Municipal de Obras providencie operação de tapa buracos na Rua 
Clemente Pinto, no Bairro Santo Antônio, em virtude de que a mesma apresenta 
diversos buracos necessitando tal melhoria; I – 1.634/992/10, Indicação n° 03,  
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 municipal de 
limpeza urbana realize a retirada dos entulhos verdes depositados na Rua Pedro 
Rehn, no bairro Ouro Preto, nas proximidades da Praça de Lazer, eis que local 
seguidamente serve como depósito de diversos tipos de entulhos; I – 1.635/993/10, 
Indicação n° 04, 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 responsável 
providencie o cascalhamento e compactação da Rua Ernesto de Quadros, no Bairro 
Fábio, eis que fomos procurados pelos moradores que solicitaram tais melhorias; I – 
1.636/994/10, Indicação n° 05, Vereador Felipe Sálvia. Solicitando mais uma vez, 
que sejam tomadas providências urgentes quanto à construção de banheiros junto 
ao Terminal Rodoviário e Praça lron Louro Baldo Albuquerque; I - 1.637/995/10, 
Indicação n° 06, Vereador Felipe Sálvia. Encaminhando solicitação ao Executivo 
Municipal para que determine ao órgão responsável estudos no sentido de 
organizar a realização do campeonato municipal de futebol de várzea para o 
próximo ano, pois não há justificativas plausíveis que impeçam a realização deste 
evento que além de proporcionar a prática de um esporte saudável e competitivo, 
pode ainda fazer surgir grandes atletas; I – 1.638/996/10, Indicação n° 07, Vereador 
Rudinei Brombilla. Solicita ao setor competente para que realize os trabalhos de 
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melhorias a Rua Hilário Ribeiro no Bairro Laranjal; I – 1.639/997/10, Indicação n° 
08, Vereador Rudinei Brombilla. Solicita ao Executivo para que determine ao Setor 
Competente a limpeza das valas da Rua Assis Chateaubreandt na Vila Rica; I – 
1.640/998/10, Indicação n° 09, Vereador Rudinei Brombilla. Solicita ao Executivo 
para que determine ao Setor Competente melhorias urgentes no calçamento da 
Rua Alberto Loeff no Bairro Ouro Preto; I – 1.641/999/10, Indicação n° 10, Vereador 
Estevão de Loreno. Para que determine a Secretaria de Obras que seja repintado o 
ponto de referência quebra molas, situado na Rua Polidoro Albuquerque; I – 
1.642/1.000/10, Indicação n° 11, Vereador Estevão de Loreno. Para que determine 
a Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos na Rua Setembrino 
Ramos; I – 1.643/1.001/10, Indicação n° 12, Vereador Estevão de Loreno. Para que 
determine a Secretaria de Obras que seja feito o patrolamento e o cascalhamento 
da Rua Caçapava; I – 1.644/1.002/10, Indicação n° 13, Vereador Estevão de 
Loreno. Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa 
Buracos na Rua Vitória; I – 1.645/1.003/10, Indicação n° 14, Vereadora Sandra 
Citolin. Solicita ao Executivo Municipal com urgência, que determine ao setor 
competente trabalhos de operação tapa buraco, cascalhamento e compactação de 
todas as ruas e travessas do Bairro Cantares, pois as mesmas estão no mais 
completo abandono. Solicitação dos moradores; I – 1.646/1.004/10, Indicação n° 
15, Vereador Elbio. Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente para que realize melhorias urgentes na Rua Pinheiro Machado, Bairro 
Oriental, a referida rua encontra-se em péssimo estado de conservação, I – 
1.647/1.005/10, Indicação n° 16, Vereador Elbio. Solicitando ao Executivo Municipal 
que determine ao setor competente que seja efetuada a confecção de um redutor 
de velocidade na metade da quadra da Rua 1° de Maio, por tratar-se de uma via de 
intenso tráfego de veículos e pedestres; I – 1.648/1.006/10, Indicação Projeto de Lei 
n° 17, Vereador Eugenio Grandó. Institui no Município de Carazinho o programa 
Terceira Idade em Movimento. R – 1.649/268/10, Requerimento nº 01, Vereadores 
Eugenio Grandó e Gilnei Jarré. Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na 
forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores 
Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Departamento 
Nacional de Auditoria do SUS na pessoa do Sr. Francisco Ribeiro Telles, solicitando 
uma auditoria para verificar possíveis irregularidades na Secretaria de Saúde, em 
relação ao atendimento do Programa de Estratégia da Saúde da Família - ESF. A 
saúde pública em nosso município freqüentemente é matéria da mídia local. 
Lamentavelmente as notícias veiculadas não são motivos de orgulho para a 
população. Ao contrário, envergonhamo-nos profundamente. A população sofre 
com a desorganização administrativa e com suspeitas de desvio de dinheiro 
público, que ocasionam problemas já bastante conhecidos de quem é usuário do 
Sistema Único de Saúde. Faltam médicos, equipamentos hospitalares e 
profissionais de saúde. Os Serviços prestados a população estão cada vez mais 
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precários, evidenciando a desídia administrativa e a sobreposição do interesse 
particular sobre o interesse público. Recentemente o Executivo Municipal 
determinou que os 12 ESFs existentes, reduza na equipe para 07 médicos e 07 
enfermeiros e fazer somente 04 horas diárias; O que vem contrariar a Portaria 648 
de 28 de Março de 2006, conforme Capítulo II, 2 - Das Responsabilidades de Cada 
Nível de Governo, no artigo IV - "assegurar o cumprimento de horário integral - 
jornada de 40 horas semanais - de todos os profissionais nas equipes de saúde da 
família, de saúde bucal e de agentes comunitários", bem como o funcionamento de 
acordo com o disposto na Portaria n° 648, onde fica estabelecido que o PSF é a 
estratégia prioritária do Ministério da Saúde para organizar a atenção básica, que 
tem como um dos seus fundamentos possibilitar o acesso universal e contínuo a 
serviços de saúde de qualidade. Ressaltamos que o presente requerimento busca 
uma auditoria isenta, que investigue profundamente o assunto em tela, no estrito 
caminho da legalidade; R – 1.650/269/10, Requerimento nº 02, Vereador Gilnei 
Jarré. O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental, para que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício ao Sr. Everton Giongo 
Borges, gerente da EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de 
Carazinho, solicitando para que os carteiros do município efetuem a passagem nas 
ruas do Bairro Sandri, especialmente na Rua José Augusto Sandri. Salientamos ser 
uma reivindicação de moradores do bairro; R – 1.651/270/10, Requerimento nº 03, 
Vereador Gilnei Jarré a Empresa Conesul. O Vereador abaixo assinado requer na 
forma regimental, para que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício à Empresa Conesul, ao Gerente Aldori Flores da Silva, solicitando 
para que sejam recolhidos os lixos no Bairro Sandri, especialmente na Rua José 
Augusto Sandri. Salientamos ser uma reivindicação de moradores do bairro; R – 
1.652/271/10, Requerimento nº 04, a Eletrocar, Vereador Gilnei Jarré. O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que logo após submetido ao plenário, 
seja enviado ofício ao Sr. Albano Kaiser, Diretor Presidente da Eletrocar de nosso 
município, reiterando a solicitação para que estude a possibilidade de retomar a 
colocação das placas indicativas  com os nomes de ruas, junto aos postes de 
iluminação pública. Tal solicitação se faz necessária, no sentido de proporcionar as 
empresas, as tele-entregas, ao Correio, condições de encontrar os endereços com 
maior facilidade; R – 1.653/272/10, Requerimento nº 05 Pedido de Informação 
Vereador Gilnei Jarré. O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, 
que depois de lido em Plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o 
seguinte pedido de informações: 1° – Relação de todos os funcionários públicos 
municipais concursados, cargos de confiança e contratados que recebam horas 
extras no período de 1º de janeiro de 2010 até 31 de agosto de 2010; A Relação 
deverá ser fornecida por secretaria e setor, em documento assinado pelo chefe do 
Departamento de Pessoal do Município. Justificativa: Averiguar denúncias de 
possíveis irregularidades na contratação e no pagamento de horas extraordinárias, 
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conforme já noticiado, inclusive, pela imprensa local que há poucos dias noticiou o 
pagamento de dez mil reais de horas extras para um funcionário da Secretaria 
Municipal da Saúde; R – 1.654/273/10, Requerimento nº 06 Pedido de Informações, 
Vereador Gilnei Jarré. O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, 
seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte pedido de informações 
sobre a situação da Sra. Maria Ivonete Alves referente ao Programa Bolsa Família: 
1° Informar se a Sra. Maria Ivonete Alves está recebendo o auxílio benefício Bolsa 
Família? 2° Caso não esteja recebendo, informar cópia do documento ou motivo do 
não pagamento, bem como documento que comprove a data do cancelamento. 
Justificativa: Averiguar denúncia de que foi a administração passada que bloqueou 
o pagamento. M – 1.655/218/10, Moção n° 01, Vereadores Sandra Citolin, Gilnei 
Jarré, Rudinei Brombilla e Erlei Vieira. 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 Associação Comercial e 
Industrial de Carazinho -  ACIC, na pessoa do Sr. Jocélio Cunha – Presidente,  bem 
como a  todos os membros da nova Diretoria e do Conselho Fiscal. O Sr. Jocélio 
Cunha, eleito por aclamação, e que permanecerá à frente da entidade até 2012, é 
um exemplo de garra e determinação, e a seriedade e responsabilidade com que 
sempre tratou os assuntos relevantes ao desenvolvimento de Carazinho e da 
região, culminando com a sua trajetória à frente da ACIC, sempre visando o 
fortalecimento das entidades, certamente contribuíram para esta eleição por 
aclamação. Receba os cumprimentos do Legislativo Municipal; M – 1.656/219/10, 
Moção n° 02, Vereadores Estevão de Loreno, Sandra Citolin, Gilnei Jarré e Rudinei 
Brombilla. 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 loja Maçônica Honra e Trabalho, na 
pessoa do Sr. Luciano Feldmann – Venerável Mestre, a loja Maçônica Peregrinos 
da Fraternidade, na pessoa do Sr. José Carlos Grando – Venerável Mestre e a loja 
Maçônica Estrela da Fraternidade, na pessoa do Sr. Vilmar Daris – Venerável 
Mestre, pelas comemorações do dia do Maçon, comemorada em todo o país dia 20 
de agosto. A maçonaria sempre desempenhou um papel fundamental na história 
brasileira, estando presente na Proclamação da República, na Abolição da 
Escravatura, na Revolução Farroupilha, entre outras. A maçonaria é uma sociedade 
discreta que visa principalmente a Construção de uma sociedade melhor, a Justiça 
Social, o Aclassismo, o Aperfeiçoamento Intelectual, a Fraternidade, a Democracia, 
a Igualdade, e as Oficinas. A loja maçônica Honra e Trabalho está completando 112 
anos de idade, sendo uma das mais antigas e tradicionais do nosso estado, sendo 
mais antiga que o próprio município, e sempre esteve presente nos momentos mais 
importantes da história de Carazinho. Recebam as homenagens do Legislativo 
Municipal; M – 1.657/220/10, Moção n° 03, Vereadores Marcos Soares, Elbio 
Esteve, Rudinei Brombilla e Gilnei Jarré. Os Vereadores abaixo assinados solicitam 
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na forma regimental, que depois de submetido ao plenário para o conhecimento e 
votação, ofício de cumprimento ao Presidente do Sport Club Internacional de Porto 
Alegre, o senhor Vitório Carlos Costi Piffero e ao Vice-Presidente de Futebol senhor 
Fernando Chagas Carvalho Neto, manifestando os cumprimentos desta Casa pela 
conquista do Bi Campeonato pela Taça Libertadores da América, obtido na última 
quarta-feira dia 18 de agosto, em uma vitória magistral, heróica e histórica. Não são 
poucos os elogios, talvez até não existam palavras suficientes para definir o que 
hoje representa a equipe do Internacional depois de mais esta nova conquista. Os 
colorados estão em festa mais uma vez, e não é uma festa qualquer, é mais uma 
grande festa que vem premiar a competência e a dedicação de toda uma equipe. O 
crescimento do Inter em competições internacionais proporciona marcas 
impressionantes, e é responsável por todos os últimos cinco títulos internacionais 
importantes conquistados pelo futebol brasileiro. Ao Bi Campeão da Libertadores 
2010, o time que nasceu de um sonho de três irmãos paulistas em 1909 que 
queriam jogar futebol e o criaram para brasileiros e estrangeiros, sem discriminação 
e que ao longo deste centenário tornou-se este time que embriaga seus torcedores 
de alegria e satisfação, tudo fruto de um trabalho árduo e ao contrário do que 
muitos pensam, imensamente cansativo, mas recompensante, nossos sinceros e 
emocionados cumprimentos; M – 1.658/221/10, Moção n° 04 de aplauso, 
Vereadores Eugenio Grandó, Sandra Citolin, Marcos Soares e Erlei Vieira. Os 
Vereadores abaixo assinados solicitam que depois de ouvido o plenário seja 
enviado ofício de aplauso do Poder Legislativo de Carazinho a toda equipe do 
Programa Yacamim em especial para sua coordenadora e idealizadora professora 
Vera Suckau, parabenizando a todos pelo aniversário de três anos de atuação. O 
Yacamim atende crianças em situação de risco, oferecendo as "estrelas", oficinas 
nas mais diversas áreas com uma equipe multidisciplinar que acompanha todas as 
atividades. A equipe do Yacamim além desempenhar suas funções profissionais 
oferece de forma intensa a todas as estrelas muito amor e carinho, o que vem a 
abrilhantar as atividades desenvolvidas. Temos a certeza que o Programa irá 
perdurar por muitos anos, pois o Yacamim possui uma base forte de apoiadores, e 
com certeza irão crescer a cada ano. Atualmente o programa é subsidiado com a 
parceria de pessoas físicas e empresas. Com toda certeza outros virão a se somar 
neste quarto ano de atuação, dentre os apoiadores com certeza o poder público 
municipal irá somar a esse nobre programa prestando alguma subvenção. M – 
1.659/222/10, Moção n° 05, Vereadores Marcos Soares, Rudinei Brombilla, Erlei 
Vieira 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 OAB – Subseção Carazinho, na 
pessoa do Sr. Luciano Feldmann - Presidente, e Daiana da Silva Canfild -  
Advogada e Coordenadora da Programa OAB Vai À Escola, pela brilhante iniciativa 
deste projeto. O programa segue as diretrizes do projeto em nível estadual, porém, 
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com adaptações à realidade local e cujo objetivo principal é mostrar aos jovens que 
eles tem direito, mas também obrigações e deveres, e que toda a ação provoca 
uma conseqüência, pois tudo o que eles fizerem hoje irá refletir no futuro. O 
programa vai incentivar o crescimento, o progresso e a excelência da escola, dos 
alunos e da família, construindo uma comunidade que incentivará o 
desenvolvimento integral dos indivíduos, construindo pessoas mais solidárias, 
autênticas e felizes, preocupados com todos os passos percorridos e como trilham 
seus caminhos, respeitando à família, colegas, professores e a sociedade de um 
modo geral, pois toda mudança comportamental e cultural passa pela educação. 
Nossos parabéns a toda Diretoria da OAB – Subseção Carazinho, aos apoiadores e 
demais colaboradores desta valorosa campanha em nosso município. M – 
1.660/223/10, Moção n° 06, Vereadores Rudinei Brombilla, Felipe Sálvia, Sandra 
Citolin e Marcos Soares. Os Vereadores abaixo assinados solicitam que, depois de 
ouvido o Plenário, seja enviado ofício a Diretoria do Sindicato dos Bancários e a 
cada uma das agencias Bancarias de nosso município, cumprimentando-os pelo 
Dia do Bancário, que será comemorado no próximo sábado, dia 28 de Agosto. 
Parabéns a todos os bancários que nos atendem, sempre simpáticos com um largo 
sorriso, mesmo sabendo que podemos não estar em um dia bom, mas ainda sim 
com toda a educação e paciência. Sabemos que não e um trabalho fácil como a 
grande maioria das pessoas pensam, pois requer muito profissionalismo, 
principalmente no que diz respeito ao atendimento aos clientes que sempre 
esperam um tratamento personalizado, diferenciado, atencioso. Amigos Bancários, 
recebam o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal, que muito orgulha-se 
em poder homenageá-los neste dia; M – 1.661/224/10, Moção n° 07, dos 
Vereadores Marcos Soares, Rudinei Brombilla, Sandra Citolin e Felipe Sálvia. Os 
Vereadores abaixo subscritos solicitam que, depois de ouvido o Plenário, seja 
enviado ofício a cada uma das Imobiliárias de nosso município, cumprimentando-os 
pelo Dia do Corretor de Imóveis, que ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 27 de 
Agosto. Está e uma atividade que tem significativa importância para o 
desenvolvimento de uma cidade e vai muito além de uma simples negociação, pois 
acima de tudo envolve confiança, ética e responsabilidade. A compra de um imóvel 
e o sonho de todo cidadão brasileiro e o corretor de imóveis é a pessoa mais apta a 
tornar este sonho uma realidade, ele busca, procura formas para tornar mais 
acessível a realização  do negócio, negocia, apresenta propostas e na maioria das 
vezes tem a satisfação de ter contribuído para uma grande conquista, fazendo 
realmente um trabalho significante e satisfatório para ambas as partes o que é mais 
importante. É um orgulho poder homenagear uma categoria de trabalhadores que 
tanto trabalha pelo crescimento e desenvolvimento de nossa cidade; M – 
1.662/225/10, Moção n° 08, Vereadores Eugenio Grandó, Sandra Citolin, Erlei 
Vieira e Rudinei Brombilla. Os Vereadores abaixo assinados solicitam na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do 
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Poder Legislativo de Carazinho, a Liga Municipal de Carnaval, na pessoa do Sr. 
Clovis Nascimento, Presidente,  parabenizando pelas comemorações de 08 anos de 
fundação da Liga, e também pela Vigília do Carnaval, que está sendo realizada pela 
Diretoria em todas os recantos de Carazinho. São ações como esta, que visam 
divulgar a cultura popular, promovendo eventos em nossa cidade é que demonstra 
que a atual diretoria está engajada e atuante no que diz respeito a cultura 
carazinhense. Recebam as homenagens do Legislativo e o reconhecimento de toda 
a comunidade; M – 1.663/226/10, Moção n° 09, Vereadores Sandra Citolin, Elbio 
Esteve, Gilnei Jarré e Eugenio Grandó. Os Vereadores abaixo assinados, solicitam 
na forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado 
ofício de cumprimentos aos formandos do curso de Tecnólogo em Gestão 
Ambiental da Universidade do Norte do Paraná - UNOPAR que estiveram colando 
grau no dia 20 de agosto do corrente. Desejamos aos formados uma caminhada 
repleta de conquistas e vitórias. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos 
agora para o intervalo regimental e convoco o senhores vereadores para uma 
reunião breve na sala de reuniões. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos 
agora para Grande Expediente. Conforme a ordem de inscrição passamos a palavra 
para o Vereador Leandro. Vereador Leandro Adams: Senhor Presidente, 
Vereadora Sandra Citolin, colegas Vereadores, a imprensa, meu parente Quadros, 
meu companheiro de partido seu Rubens, seu Silveira, presidente da Liga, eu quero 
falar, o meu gabinete criou o jornal 13, do gabinete do Vereador Leandro Adams 
que fala um pouco dos meus projetos, o que eu fiz nesse um ano e meio de 
mandato, e na última página eu tinha um tópico que dizia assim: Fatos que 
Lamentamos, mas a luta continua, em 30 de setembro foi isso, tá fazendo 
praticamente um ano hoje, aonde eu dizia no meu jornal: O Executivo Municipal até 
30 de Setembro criou 257 cargos além dos 100 cargos deixados pelo governo 
anterior, esses 100 cargos seriam secretários primeiro escalão e segundo escalão, 
e mais aproximadamente 250 cargos de confiança do CMPP, isso eu dizia no meu 
jornal em 30 de setembro. Na quarta-feira 18 de agosto de 2010, e muita gente me 
dizia, O Leandro quer matar o Aylton, o Leandro é oposição, na verdade eu queria 
ajudar o Aylton, e no dia 18 de agosto de 2010 o Diário da Manhã: Administração, 
Prefeito anuncia demissões e mudanças, Magalhães afirma que Carazinho poderá 
economizar um milhão. A saúde não está bem graças ao CMPP e a burocracia que 
levou a justiça e nos deu uma despesa de um milhão e tivemos que suplementar 
recursos, outros recursos. A conta é fácil, 250 cargos criados, isso eu era 
presidente eu anotei um por um, isso até setembro, mais 250 do CMPP que tinha 
250 do Alexandre, ele demitiu 80 pegou 90, então nós estamos falando em 500, se 
cada um ganha 500 pila, salário mínimo, mais os direitos isso da 600 mil por mês e 
dai manda um especialista na saúde em fazer um relatório, eu sei onde ta o 
problema da saúde, o que eu denunciava ta aqui e agora foi reconhecido pelo 
Executivo. E me diziam o Leandro que matar o Aylton, mas não é verdade, agora foi 
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reconhecido, as demissões estão acontecendo. Então senhor presidente, eu 
também já falei nessa tribuna que era pra sentar com os funcionários do CMPP e 
tentar um acordo, porque o melhor acordo, o pior acordo é melhor que ir para a 
justiça. Nós temos 350 funcionários segundo tava aqui antes o diretor do CMPP, 
dizendo que estão entrando na justiça e ta dando em torno de 30 mil reais cada 
ação, primeiro que isso é só em Carazinho, você demitir, você demitir 200, 300 
pessoas dar o salário do mês e dizer tchau. Os direitos do trabalhador não tem 
como ser diferente, isso a prefeitura vai pagar, tenho certeza disso, então eu já, eu 
já registrei aqui que tinha que sentar o Ministério do Trabalho, tinha que sentar 
essas pessoas, pediria a sua compreensão senhor presidente mais alguns minutos 
para mim concluir, teria que sentar o Executivo o Ministério do Trabalho, e essas 
pessoas que foram demitidas e tentar formar um acordo, parcelar esse pagamento 
e evitar essa justiça, porque cada um vai ter perícia médica, vai ter perícia contábil, 
cada perícia custa R$ 200,00, R$ 300,00 reais, então, fazendo uma conta rápida 
segundo o Bernardi, essas pessoas, praticamente todas, vão entrar na justiça 
segundo ele nos falou a pouco, 300 ações a trinta mil que ele fala que a menor é 
trinta mil, isso ai daria  dez milhões e meio. O município de Carazinho não vai ter 
condições de administrar, porque o juiz, o juiz vai bloquear o recurso na conta da 
prefeitura, o juiz vai penhorar a patrola da prefeitura, então fica aqui o meu registro 
para que o Executivo consiga, tente sentar com o Ministério do Trabalho, faça um 
acordo com essas pessoas, que isso é melhor para o município. Seria isso senhor 
presidente, muito obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos a 
palavra para a Vereadora Sandra. Vereadora Sandra Citolin: Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, a imprensa, público que está nos assistindo, quero fazer um 
agradecimento a sociedade Carazinhense pelo sucesso da Audiência Pública, 
ocorrida na última sexta-feira, onde mais de trezentas pessoas compareceram na 
UPF para participar a tarde toda e debater um assunto que vem polemizando que é 
a questão do Bullyng. Audiência teve a presença do professor Ginez Campos, teve 
a presença do Vereador de Porto Alegre, Mauro Zacher, e do acadêmico de direito 
Rodrigo Graeff, que cada um na sua especificidade colocou a relação social e de 
violência e a questão da segurança que existe hoje no nosso município. Isso tudo 
para regulamentarmos a Lei de minha autoria, que trata de políticas públicas 
AntiBulling. Então quero novamente agradecer a própria imprensa que durante a 
semana esteve voltada a esse assunto. Também gostaria de colocar Senhor 
Presidente, colegas Vereadores que semana passada estive eu mais o Vereador 
Rudi conversando com o novo secretario da Saúde, o seu Nelson Loeff, bem como 
com a sua equipe técnica para ver qual a veracidade das declarações do Executivo 
Municipal de que estaria contratando seis ou sete médicos, nomeando seis ou sete 
médicos para a saúde. E ele nos colocaram que o programa realmente ele exige 
que doze médicos sejam contratados, sejam nomeados. Então nós ouvimos e quero 
colocar aqui em alto e bom som que nós ouvimos da nova equipe que a saúde terá 
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respeito ao programa que está já a algum tempo no município. Nós fomos junto ao 
secretario, ao seu Nelson verificar então se essas declarações iriam realmente 
proceder ou se é o estudo que estava sendo feito era de que o programa não fosse 
mantido, porque a nossa informação e o nosso conhecimento é que esse programa 
precisa ser mantido tal como a legislação preconiza. Nem um posto vai ser fechado, 
embora nos tenha postos como o posto de saúde do bairro Floresta sem assistência 
médica, o médico esta indo eventualmente com um horário assim alternativo para 
atender a comunidade. O bairro Floresta sente-se assim, abandonado, excluído de 
ações públicas voltadas à saúde, e no bairro Floresta realmente tem três 
vereadores, a própria comunidade diz isso, lá no bairro Floresta moram a Vereadora 
Sandra Citolin, o Vereador Elbio Esteve, o Vereador Marcos Soares, então 
realmente nos buscamos junto ao Executivo Municipal, junto a secretaria melhorias 
para o bairro e no momento os bairros que estão, o bairro que está com grande 
problema é no posto de saúde e na infra-estrutura, pois não Vereador Marcos. 
Vereador Marcos Soares: Vereadora Sandra, só para auxiliar, o trabalho que a 
médica, a doutora Leila, vinha fazendo lá, teve várias pessoas que me procuraram e 
falar sobre o trabalho que ela tava fazendo muito bem feito, não sei por que motivo, 
fiz até uma moção parabenizando ela pelo trabalho. Vereadora Sandra Citolin: 
Fizemos. Vereador Marcos Soares: fizemos juntos pelo trabalho que ela estava 
fazendo no bairro e de repente a médica sumiu do bairro, tiraram de lá, então eu 
acho que nós temos que cobrar a saúde realmente ta deixando a desejar e acho 
que a Comissão de Saúde da Câmara tem que começar a funcionar, vocês tem 
que, a Comissão de Saúde da Câmara tem que começar a fiscalizar ir lá, fazer 
reunião com o Diretor, para resolver o problema, porque do jeito que ta não da para 
deixar, o bairro Floresta é um bairro populoso, um bairro que necessita do 
atendimento médico então acho que ta na hora de parar de brincar de fazer saúde e 
fazer saúde, obrigado. Vereadora Sandra Citolin: É a nossa opinião Vereador 
Marcos e só quero lhe colocar que a Comissão de Saúde ela está semanalmente no 
hospital no próprio Centro de Saúde Administrativo onde funciona a questão 
administrativa verificando os postos de saúde, a medicação, mas infelizmente 
Vereador nós não temos a caneta na mão e se nós não temos a caneta na mão nós 
vamos continuar fiscalizando, mas o nosso poder realmente fica reduzido, 
ocupamos essa tribuna várias vezes, fizemos várias indicações acompanhamos o 
trabalho sistemático que a saúde vem realizando no município demos o tempo que 
o município precisa e nos pediu, e continuamos trabalhando e vendo se há uma 
solução para o problema, estávamos conversando hoje à tarde quando nos 
reunimos a Comissão de Saúde pediu um agendamento com o líder do governo 
junto ao Prefeito Municipal, para de uma vez por todas definirmos o que é prioridade 
e o que não é prioridade e certamente devemos fazer essas ações conjuntamente 
priorizando as necessidades, entre elas o posto do bairro Floresta que atende cinco 
bairros, a população é uma população carente e o posto está lá porque precisa, 
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então tem que ter atendimento e não dizer que o posto vai fechar, não tem como o 
posto fechar, qualquer posto de saúde que fechar o município perde o programa da 
saúde. Vereador Estevão de Loreno: Um aparte colega, até hoje estive reunido 
com prefeito e o secretário da saúde e sugiro até se for todos concordarem nos 
irmos até lá e agendarmos uma reunião, não só pra Comissão de Saúde, mas todos 
os Vereadores que quiserem estar presentes lá, para nos esclarecermos isso e 
enfim, todos ajudarmos. Vereadora Sandra Citolin: A gente conversou sobre isso 
sim De Loreno e acho que é importante e justamente isso que o Vereador Marcos 
colocou, que nós colocamos, Vereador Elbio, a Vereadora Sandra, nós temos um 
trabalho como Câmara de Vereadores, como Comissão, intenso, mas as coisas 
demoram a acontecer então acho que realmente ta na hora de nós partirmos para 
outros caminhos para lidarmos de outro jeito, assim se da o prazo, se concede tudo 
o que é pedido, se vota a favor e não de vê o resultado, há que se ter um resultado 
imediato na saúde, imediato, obrigada. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Solicito 
a primeira vice-presidente Vereadora Sandra para assumir os trabalhos da mesa 
para pronunciamento. Vereadora Sandra Citolin: Com a palavra Vereador Gilnei. 
Vereador Gilnei Jarré: Senhora Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, 
público que nos prestigia na noite de hoje, ouvintes da rádio gazeta, infelizmente 
não podemos nos furtar de também dar nosso pitaco, a nossa contribuição, a nossa 
indignação em relação à área da saúde. Seu Prefeito Municipal anunciou, 
infelizmente ele colocou o nome dele no dia 16 de agosto, aonde estaria realizando 
uma estrutura temporária na saúde, então o que nós estamos vendo com isso, e 
quero que a população fique muito atenta a essa atitude do senhor prefeito, que ele 
estará oferecendo a população carazinhense uma saúde temporária, uma saúde 
precária e uma saúde que não foi eu que prometi em campanha, não foi eu que 
prometi que ia trazer o Deus da saúde como secretario da saúde de Carazinho, Sr. 
Pedro Sant’Ana de Moraes, que por a pessoa tão habilitada para lidar com a saúde 
que hoje está trabalhando na área de Assistência Social. Infelizmente são ações 
que acredito que a população não entenda e de repente não vai entender nunca, 
existe um ditado que diz que promessas foram feitas para não serem cumpridas e 
realmente essas promessas de campanha, graças a Deus não faço promessa que 
não posso cumprir, mas estão brincando com a saúde da população, então no 
momento que alguém se deparar com alguma necessidade e procurar um ESF na 
parte da tarde, eles vão dizer: o senhor espera amanhã de manhã o médico vem 
atender amanhã de manhã que hoje ele ta atendendo na parte da tarde sei lá aonde 
sei lá que hora, sei lá qual é o horário que esses médicos estão realmente fazendo 
em nosso município. Porque nós não temos nem da administração passada muito 
menos dessa o horário previsto das quarenta horas determinado pela Portaria 648 
do Ministério da Saúde e que determina que o ESF tenha as pessoas, enfermeiros, 
médicos enfim toda a equipe disponibilizada quarenta horas semanais, então eu 
não falo só dessa administração, porque a administração passada também tinha 
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problemas com médicos, e nós queremos sim a solução, a administração passada 
não conseguiu solucionar, mas essa administração prometeu que iria solucionar e 
que iria dar uma nova saúde a população carazinhense. O que nós nos deparamos 
realmente e a Câmara de Vereadores esta sendo parceira, disse bem o Vereador 
Leandro, no momento que essa Casa vem aprovando projetos, dando oportunidade 
com que essa administração possa realmente mostrar e dar aquilo que realmente à 
população precisa, mas deixamos mais uma vez o alerta que nem o Vereador 
Eugenio tem o costume de dizer, e o Vereador Leandro também esta pegando esse 
jeito, nós vamos deixar um alerta, que nós Câmara de Vereadores não vamos ser 
culpados no momento que o Ministério da Saúde cortar setenta e sete mil reais que 
mandado todo mês rigorosamente a área de saúde pelo Governo Federal, então 
isso é um alerta que esta sendo deixado ao novo administrador, seu Nelson Loeff 
que esta junto com a equipe, que nós aprovamos e que não temos tendo muito 
resultado, porque nos justificam que sem dinheiro não tem como fazer ação, então 
não criassem cargos, não tivessem pagando pessoas para diagnosticar saúde em 
Carazinho. Diagnóstico quem da é médico, receita quem da é médico, mas remédio 
quem da é a saúde. Então é isso que nós queremos que realmente tenha uma ação 
imediata que a população espera. Também outro assunto que nos causa uma 
estranheza muito grande, que em 04 de maio deste ano tivemos uma pressão e foi 
numa sexta- feira à tarde, onde o Vereador Felipe, Senhora Presidente eu vou me 
alongar um pouquinho porque acho que é de estrema importância e toda segunda-
feira venho dizendo isso, não pra me alongar no tempo, mas a população tem que 
saber realmente de como esta sendo administrado alguns itens e até para saber o 
que os Vereadores estão fazendo na Casa Legislativa. Vereador Felipe me fez uma 
solicitação num momento para que naquele momento, naquela sexta-feira fosse 
feita uma extraordinária para colocação, apreciação imediata, urgente na 
contratação emergencial de servidores para a Secretaria Municipal de Educação, 04 
de maio, eu apenas disse para o Vereador que não iria compactuar com essa 
urgência sem nós vermos a legalidade dos projeto, enfim e a necessidade. 
Passamos mais uma semana, fizemos a aprovação, fizemos algumas alterações eu 
e o Vereador Eugenio, com a aprovação dos demais Vereadores e muito bem foi 
aprovado lá, professores de artes, ciências, educação física, língua estrangeira, 
portuguesa, mas eu me deparei numa segunda-feira no dia da aprovação, e tenha a 
certeza a comunidade e principalmente moradores do bairro Conceição, eu não 
coloquei aquele projeto naquele dia por medo de pressão, nós já tivemos a Casa 
cheia pressionada, enfim e não é para isso que nos somos eleitos, a Escola Piero 
Sassi estava fazendo uma manifestação e quero que a escola entenda que a gente 
sabe que não é diretor, enfim, algumas orientações foram passadas a alunos e pais 
aonde estariam, estariam não, já estavam confeccionados cartazes e a mobilização 
para com que crianças e pais viessem a Câmara Municipal, sei lá fazer o que, 
pressionar Vereador, desaforar o Jarré, enfim, eu tinha me comprometido que iria 
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colocar em votação e coloquei, certo e estive na escola para averiguar os fatos, 
realmente havia uma necessidade de professor, professor de educação física, foi 
aprovado. Eu tenho uma denúncia, não sei se é verdade mas se for verdade eu 
quero que o diretor da escola com a comunidade escolar, com os alunos, com pais 
venham mas não a Câmara de Vereadores, venham reivindicar ao senhor prefeito 
municipal, ou secretário de educação a falta de professor de língua portuguesa e 
língua estrangeira que hoje não tem na escola e como que a escola não fechou 
hoje, porque queriam pressionar o presidente, não, eu não corro de pressão, eu 
quero fazer a coisa certa e a população tem que entender que a Câmara não é um 
circo, que o Executivo Municipal acha que é certo e coloca os projetos em votação a 
hora que querem e que hoje nós estamos fazendo novamente isso, e que é pro 
bem da comunidade quando nos entendemos que é pro bem da comunidade, que 
não tem problemas dentro do projeto nós somos favoráveis e não é o presidente 
são os dez vereadores, é isso que eu quero deixar bem claro, então eu to 
esperando a Escola Piero Sassi fechar, para ver a atitude que a escola vai fechar, 
porque lá hoje não tem professor, é a denúncia que pais me fizeram, porque viram o 
fato acontecido no passado. Mas como se não bastasse, felizmente os assuntos 
são muitos, nos deparamos novamente com o anúncio do senhor prefeito e nós, 
principalmente eu Vereador Jarré, eu me preocupo com o recurso investido no 
município, recurso esbanjado, que realmente nós queremos que seja investido em 
ações, em áreas que realmente tem necessidade, nos temos a presença do Senhor 
Erselino que muito nos gratifica de estar presente na noite de hoje, presidente do 
CDL, que acompanha por muitos anos, do Sindicato do Comércio Varejista, perdão 
Sr. Erselino, que acompanha por muitos anos a falta de qualificação profissional no 
município de Carazinho e desde 2007, não foi a administração Alexandre e Sérgio 
que fizeram isso, foi a Secretaria de Desenvolvimento, Vereador Jarré no momento 
era Secretário de Desenvolvimento, achou forma de aglutina entidades, sistema “S” 
para oportunizar a comunidade Carazinhense numa qualificação devida. Em 2008 
Rosane Repp Ma deu segmento ao belo projeto que nós tínhamos investido oitenta 
mil reais em 2007, investimos cento e vinte mil reais em 2008 e eu não sei quanto 
foi investido em 2009, porque resultado não tivemos nenhum. Para surpresa da 
população carazinhense que não tem emprego, que necessita uma qualificação pra 
inserção no mercado, nós temos como dotação inicial do programa de qualificação 
do município, uma redução drástica e chegamos ao momento de ter cento e 
sessenta mil e reduziram para cento e quatro mil reais em 2010. Tivemos o 
SEBRAE indo embora de Carazinho, ficando apenas um braço aqui, ou um dedo, 
sei lá o que se chama, nada, temos o SENAI, eu acho que já embarcou, só não 
devolveu a área ainda e os empresários carazinhenses, o comércio local 
necessitando, porque nós vimos no programa do Diário da Manhã, uma empresa 
dizendo que ta fazendo um curso porque as empresas estão pedindo, parabéns a 
essa empresa que consegue buscar, só Carazinho que parece que o Executivo 
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Municipal parece que não consegue oportunizar a fazer uma parceria com o 
sistema “S”, não deixar um SEBRAE, um SENAI ir embora, nós realmente 
investimos 2007,2008, depois da recuperação financeira que os município fez, o 
que nos queremos é oportuniza a essas pessoas um emprego digno, que possam 
dizer assim: “Eu tenho uma qualificação, eu quero ser inserido no mercado de 
trabalho” não ter que ser preciso se sujeitar e pegar um ônibus e não digo isso que 
é feio, mas a necessidade obriga a pegar um ônibus todo santo dia e ir pra um 
frigorífico lá em Nova Araçá, em Sarandi, ir a Não-Me-Toque, no setor metal 
mecânico, e os nossos contribuintes de impostos de Carazinho dizendo que nós 
não temos pessoas qualificadas em no município, ai nos deparamos com o pro-
jovem que é investigado no Brasil inteiro e quero que deixem dito, não to dizendo 
que tem coisa errada, eu to dizendo que o pro-jovem tem investigação no Brasil 
inteiro e o município investiu porque devia investir, e eu acho que ta certo investiu 
vinte mil e setecentos. Agora eu vou fazer uma mea-culpa junto com os senhores 
vereadores do dia 15 de dezembro de 2009 e isso foi mais uma lei e eu quero que 
vocês entendam, essas leis que entram as cinco horas da tarde pressionadas por 
colegas vereadores, pressionadas pelo executivo, pressionadas por entidades, 
universidades, enfim, nos aprovamos e não nos atemos aos valores, nós 
autorizamos a firmação de um convênio junto a ULBRA através de uma empresa de 
Consultoria de Desenvolvimento, a empresa Iconi, que se passou um ano 
praticamente e eu não vi nada, nem prestação de contas para a comunidade muito 
menos para vereador nenhum, nós não pedimos, mas nós autorizamos um 
convenio de sessenta e quatro mil reais para a consultoria, diagnóstico da área 
urbana e da área rural, o município vai pagar trinta e dois mil esse ano e trinta e 
dois mil o ano que vem, para apenas fazer um diagnóstico, só que ai nós depois de 
aprovado não podemos chorar o leite derramado, mas eu estou chorando, eu tenho 
a minha mea-culpa, eu aprovei isso e não li no momento por pressão política, tanto 
os empreendedores urbanos quanto os empreendedores rurais que entenderem 
que o diagnostico apresentado for viáveis a um bar, a um mercado, a um agricultor 
de fundo de quintal que produz um leitinho para a Nestlé ou Parmalat seja pra quem 
for, ele terá que pagar para ter assessoria desta empresa, vejam só o que nós 
vereadores aprovamos. Eu gostaria de que os vereadores juntamente com a 
Presidência da Casa se atessem aos projetos no momento de sua aprovação. Nós 
temos projetos aprovados hoje, que serão aprovados, eu tenho certeza que é por 
unanimidade que nos causam estranheza e dúvidas, mas nós vamos aprovar, 
porque a necessidade esta lá batendo a porta do Executivo Municipal. Isso é um 
apelo que eu faço a todos os vereadores, vamos fazer valer o que o povo nos 
determinou, é a fiscalização, é a aprovação de boas leis para o município, é isso 
que nós precisamos fazer, tem que ser aprovado no mesmo dia nos vamos aprovar, 
mas que o Executivo tenha consideração de pelo menos mandar até o meio dia, 
não de mandar as cinco horas da tarde quando não tem mais nenhuma comissão 
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reunida para fazer uma pequena avaliação, muito menos um jurídico na Casa para 
dar a questão de legalidade, então nós pedimos apenas o bom senso do Senhor 
Prefeito, que tem leis que agente fica escutando murmúrios, que vai pra casa e o 
pessoal nos ligando, ta ai a lei, vão aprovar a lei, e a lei nem esta na Casa, e nós 
soubemos que que lei vem, mas quando vem não soubemos, mas sabemos que o 
horário de chegar alei na Câmara Municipal é as 17 horas, ou 16:30. Senhora 
Presidente, Senhores Vereadores, eu sei que me alonguei demais, mas 
infelizmente o nosso tempo é curto e nós temos que colocar à população o que 
realmente esta acontecendo e que nós não somos os palhaços do circo do 
Executivo Municipal, nós queremos sim fazer parte das boas ações que o município 
deve oferecer a população. Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhores 
Vereadores e uma boa noite aos ouvintes. Vereadora Sandra Citolin: Devolvo a 
palavra ao Presidente Vereador Gilnei Jarré. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Passamos a palavra para o Vereador Elbio. Vereador Elbio Esteve: Boa noite 
Senhor Presidente, colega Vereadora Sandra, colegas, e a população que aqui esta 
assistindo essa sessão e aos assessores também. Hoje também vou falar um 
pouquinho a respeito do que na semana passada, na última terça-feira, o prefeito 
fez um pronunciamento em que ele iria tomar algumas atitudes, algumas 
modificações no seu secretariado, algumas demissões foram tomadas e isso 
causou uma preocupação que já foi levantada pelo Vereador Gilnei como pelos 
outros colegas também, mas assim, não se faz saúde fazendo contenção de 
despesas, a saúde tem que ser um investimento e você não pode cortar 
atendimento em posto de saúde, atenção básica, atenção primaria é a prioridade do 
município, o município é o responsável, a gestão é plena, ele é responsável por 
tudo que acontece a nível de posto de saúde, quando se fez um convenio em que 
se tem doze ESFs, se fez um contrato, um convenio através de uma Portaria que foi 
aprovado em 28 de março de 2006, é um Projeto de Lei, perdão não é uma Lei, é 
uma Portaria, perdão é uma Portaria 648, em que ela trata da Política Nacional de 
Atenção Básica e essa política prevê algumas coisas que são de responsabilidade 
Federal como a grande parte do financiamento dos recursos que vem para esse 
programa de saúde da família é da responsabilidade das prefeituras, ou seja das 
secretarias municipais, e uma delas é exatamente esta, é fazer o município tem que 
fiscalizar o cumprimento de quarenta horas dentro do posto de saúde de cada 
profissional, então, um exemplo o médico ele é contratados para quarenta horas 
dentro do posto e ele não pode estar fazendo rodízio, quatro horas num postinho, 
quatro horas no outro porque na verdade assim, o programa prevê que ocorra uma 
interação, uma integridade entre o médico, com a população, com agente de saúde, 
porque o médico é responsável por três, dois mil habitantes daquela população, ele 
conhece o que, quatro mil, o que prevê a lei no mínimo quatro, ele é responsável 
pelo conhecimento das famílias por isso é estratégia da saúde da família, ele é 
responsável, ele conhece como que esta funcionando agente de saúde, agente 
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comunitária sabe onde tem alguns problemas que vai levar pro médico, vai levar pra 
enfermeira, para que as coisas sejam resolvidas, então assim, isso quebra 
completamente essa relação médico com a comunidade, então assim, o que faz, o 
governo não libera verba, porque a finalidade da fiscalização das quarenta horas é 
do  município, e se o município não ta cumprindo isso não tem dinheiro, então não 
adianta dizer que vão botar seis médicos, porque ele não vai ter dinheiro para pagar 
seis médicos, não vai vir dinheiro, vai ser mais oneroso ainda para o município, 
então assim, ele tem que rever a política de saúde que ele ta fazendo, ele anuncia 
essa mudança semana passada ao mesmo tempo que ele faz uma troca de 
secretários e hoje nós tivemos conversando com o Vereador De Loreno, diz que a 
intenção é voltar aos doze PSFs, não fechar o ambulatório, Vereador Estevão de 
Loreno: um aparte colega, ate uma das preocupações minha era essa e 
convocamos essa reunião lá e ele repensou e vai ser recontratado os doze 
médicos, não vai ser nem fechado o Posto da São Bento, nenhum Posto vai fechar, 
então por isso que eu sugiro que todos os colegas, nos marcamos uma reunião pra 
esclarecer tudo isso ate amanha os diretores estão indo a imprensa divulgar essa 
decisão de hoje, mas para nós ficarmos por dentro do assunto, irmos até lá  e 
conversarmos com o secretario da saúde e com o diretores para que todos ficamos 
por dentro do assunto. Vereador Elbio Esteve: bom, pegando então o gancho do 
colega também, só que isso preocupa por que o seguinte, semana passada ele faz 
uma declaração, volta atrás, quem que tá assessorando se ele troca os secretários 
me parece que ele tá meio perdido, então assim, isso não pode, em saúde pessoal 
não se brinca, a gente tem que fazer é levar a coisa a séria, além do que acarreta o 
atendimento no hospital quem por acaso passou esse final de semana no hospital, 
espero que ninguém tenha passado, mas eu passei quarenta e oito horas dentro da 
CTI trabalhando, ajudando o pessoal que tava na emergência, assim, é muito sobre 
carga, então gente assim, mais uma vez eu insisto em saúde não existe contenção 
de despesa, a gente tem que investir para melhorar a qualidade, Vereador Marcos 
Soares: Me da um aparte Vereador. Vereador Elbio Esteve: Sim. Vereador 
Marcos Soares: Só para colaborar, não seria o caso da Câmara de repente 
convidar o secretario o novo secretario de saúde a vir para nós por tirar algumas 
dúvidas que estão acontecendo, de repente ele vir e poder esclarecer algumas 
coisas para nós aqui. Vereador Elbio Esteve: Fica o convite. Vereador Marcos 
Soares: Obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos a palavra para o 
Vereador Grandó. Vereador Eugenio Grandó: Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, Senhora Vereadora, ouvintes da Rádio Gazeta, senhores e senhoras 
presentes aqui no plenário. Como eu sou chamado de guru e acusado pelo Prefeito 
de judicializar tudo e levar tudo para o Ministério Público e entrar com ação disso e 
ação daquilo, não fugindo a regra e em conjunto com o Vereador Jarré, encaminhei 
um pedido de auditoria especial ao Ministério da Saúde, porque a questão é bem 
mais ampla do que nós pensamos, não basta manter a porta do posto de saúde 
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aberta, lá tem um posto de saúde, que bonito ta lá pintadinho de verde aberto o 
posto de saúde não tem o atendimento mínimo não cumpre as regras que o 
ministério da saúde determina, não faz a abrangência do bairro que são de três mil 
a quatro mil pessoas mensais e médico que tem que cumprir as quarenta horas não 
cumpre, os odontólogos que esta lá trabalhando estão só para bater o ponto porque 
não existe qualquer material pra pessoa fazer qualquer reparação dentária, então 
por isso o pedido de auditoria. E a questão da saúde é bem mais complexa do que 
a gente pensa, por que foi acabaram em Carazinho com a saúde mental, por 
exemplo, que hoje é coisa que não existe mais. Teste de AIDS é uma coisa que não 
existe mais em Carazinho, a questão da São Bento é uma coisa que realmente me 
impressiona, hoje um Vereador disse que acho mesmo que tem que ir mesmo todo 
mundo para o hospital. Vereador Elbio Esteve: Um aparte vereador, AIDS. 
Vereador Eugenio Grandó: É hoje não tem, não, existe lá, mas não existe o 
trabalho de redução de danos que existia antes, toda essa questão das pessoas 
fazerem a campanha, iam nas casas de prostituição levar a camisinha, levar a 
educação sexual enfim nas escolas, não existe mais nada. Então o que me parece 
é que não é um governo progressista, e sim um governo que vem trazendo 
retrocesso em Carazinho. E cito mais, vou mais além da saúde, vou na questão do 
meio ambiente, nos tínhamos aterro sanitário, hoje em Carazinho não temos mais 
aterro sanitário, nunca ouve na história de Carazinho a reclamação de que não 
tinha material de limpeza e merenda nas escolas, e hoje essa reclamação existe. 
Eu hoje me contaram uma que eu não consigo acreditar, que leiloaram uma 
máquina da Prefeitura, num leilão que foi feito, uma empresa adquiriu essa máquina 
e hoje essa mesma máquina que a prefeitura vendeu porque disse que não 
prestava que era sucata, ta prestando serviço pra prefeitura. Como que agora a 
máquina ta prestando se antes a máquina não prestava. Então são coisas difíceis 
de entender, são coisas difíceis de engolir. Eu na primeira manifestação que eu fiz 
quando assumi como vereador, me perguntaram o que eu esperava do governo, do 
governo Aylton, o que eu disse: que eu esperava morder a língua, que esperava 
que no final dos quatro anos eu dissesse: eu estava errado, eu fui um precipitado, 
eu falei demais porque ele fez um bom governo, mas cada vez mais eu tenho 
certeza de que vai ser pior que a outra vez e isso eu venho dizendo a um bom 
tempo, na várzea acabou com o futebol amador, na questão por exemplo, ta o 
pessoal do ciclismo hoje aqui, não existe incentivo, o Vereador Felipe esses dias 
conseguiu por intermédio dele que doasse uma verba para um ciclista através da 
FUNDESCAR, mas nós temos projetos, eu apresentei o projeto bolsa atleta que 
poderia beneficiar várias modalidades, nós temos várias questões, vários trabalhos 
apresentados por todos nós vereadores aqui, mas o Prefeito não escuta ninguém, o 
Prefeito faz o que vai pela cabeça dele, e eu acho e quero dizer para a população 
que o prefeito disse que ia reduzir os médicos, que iriam ter só sete médicos, agora 
o fulano de tal disse que não o ciclano disse que não, não, quero ver o prefeito vir 
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para a imprensa e dizer que não, vai ficar aberto o da São Bento, vão ficar os doze 
médicos trabalhando nos Postos, não adianta vim o segundo escalão, ou um 
vereador dizer, o prefeito tem que vir dizer, porque na hora que ele fez a declaração 
que a coisa ia mudar foi o Prefeito, cabe a ele vir se retratar publicamente, e saúde 
não da lucro gente, nunca deu e nunca vai dar, a arte de ser secretario da saúde é 
a arte de administrar dívida, o lucro da saúde é a satisfação do usuário é a 
satisfação das pessoas, esse é o lucro da saúde, então quero dizer para aqueles 
que não acreditavam que a coisa poderia piorar, piorou, e quero dizer mais tem uns 
vereadores que estão indo dar entrevista em uma emissora de Carazinho e estão 
dando nata para o Prefeito, cada um de a nota que quiser, eu já quero adiantar a 
minha nota, a minha nota é dois porque ele ainda ta pagando o salário dos 
funcionários, até quando a gente não sabe, então só quero deixar, como já foi 
colocado pelo Vereador Gilnei Jarré, que eu gosto de alertar, eu estou alertando, 
estamos no segundo ano, que a situação vai ser pior do que a outra vez e cabe a 
nós cada um dos vereadores cuidar quando aprova um cargo novo, cuidar quando 
suplementa uma verba para o Executivo, e cobrar efetivamente, fazer a cobrança, 
se tiver que levar para o Ministério Público e judicializar a questão tem que ser feita, 
porque quem vai pagar é todos nós, a próxima administração seja quem for o 
prefeito, vai ter que administrar mais quatro anos de dívidas, mais quatro anos de 
penúria e assim Carazinho nunca vai evoluir, hoje eu me deparei com Passo Fundo 
discutindo para ser sub-sede da Copa do Mundo, com instalação de hotéis, 
instalação de centro esportivo, previsão da seleção italiana vir para Passo Fundo, 
mais de cinco mil jornalistas só da Itália, Passo Fundo discutindo para ser sub-sede 
da Copa e em Carazinho a gente pensando em fazer um tunelzinho, é difícil, é 
difícil, obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos a palavra para o 
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, ouvindo atentamente os meus colegas vereadores e vendo, 
cada um vem e cita os problemas e esses problemas existem, existem mesmo e eu 
ouvindo e pensando gente e pensando, o PSDB passou o governo, o governo 
Alexandre, o último e teve problemas e problemas seríssimos, ta o PP hoje, já no 
tempo de deslanchar, não deslanchou a saúde realmente ta um caos, eu vejo nos 
bairros o pessoal reclamar e chorar que pra marcas exame é uma aberração, pra 
conseguir remédio é difícil, e eu meditando ali eu fico pensando ta na hora de 
mudar mesmo e nós estamos preparando seu Silveira, velho PDT de guerra para as 
próximas eleições, ta na hora de o PDT voltar a governar essa cidade. Mas dizer 
para o Senhor Presidente, Senhores Vereadores, o que me, me entristece muito me 
entristece de verdade Senhores Vereadores, é que a gente faz um projeto de lei, 
faz um projeto de lei pra ajudar, ajudar a comunidade a tapar os buracos Vereador 
Leandro, projeto de lei que obriga as concessionárias que abrem esses buracos tipo 
Corsan, companhia de gás, até companhia de energia elétrica que abrem na frente 
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dos prédios esses buracos que depois não tapam eu fiz uma lei obrigando essas 
concessionários a tapar os buracos e fiquei muito contente Senhores Vereadores, 
no dia que passou o projeto de lei e fiquei estarrecido, abismado, triste essa 
semana quando o Prefeito veta o meu projeto de lei que é pra ajudar a cidade 
Senhores Vereadores, vetou meu projeto de lei, eu quero ajudar, eu quero ajudar 
gente e pasme os ouvintes, o prefeito acho que ta perdido mesmo, não sei quem 
disse isso, ta perdido, porque vetou um projeto desta natureza que obriga as 
concessionárias a tapar o buraco doutor, então eu não entendo mais nada, eu não 
entendo e espero senhores vereadores que nós derrubamos esse veto, que esse 
veto não é para mim, esse veto é pro povo, vamos derrubar esse veto para que as 
concessionárias arreguem, arrumem os buracos, na Pátria, se vocês passarem na 
Pátria é um buraco em cima do outro, pessoal abre ali e depois não fecha. Outro 
assunto que o Vereador Eugenio falou, é sobre o esporte, e de esporte gente eu 
entendo, eu militei muito na área do esporte e o Chico sabe disso, Chico ta aqui, fui 
campeão com Glorinha, fui vice-campeão com Brasil, foi campeão com 
Carazinhense na segunda divisão e me entristece muito que não tem mais esporte 
em Carazinho, nem primeira divisão, nem segunda divisão, nem sub-17, não existe 
mais nada e o que tem o povo hoje o povo só que um futebol, um esporte aos 
domingos que tem gente que não pode ir no aquático nem pagar um comercial, 
então ele tem aquele lazer, e eu via aquelas famílias iam inteira pro campo de 
futebol com chimarrão, com filhos, ver seu irmão, o marido jogar, as suas esposas e 
hoje não tem mais nada, então cada vez que eu vejo isto ai, me entristece e eu to 
cobrando do Prefeito, cobrando para que o ano que vem ele se prepare já com 
verbas, se prepara com verbas não deixe esse povo, e eu quero dizer para vocês, 
voltando a frisar, no tempo da PDT, no tempo do governo Espanhol, se eu não me 
engano, foi feito o campo do Glorinha, foi feito o campo do Brasil, foi feito o Campo 
do Alvorada, foi reformado o campo do Floresta e me corrijam se eu tiver enganado, 
depois daquilo não foi feito mais nada para a várzea em Carazinho e esse povo, 
esse povo eles querem um esporte e esporte é lazer Vereador Leandro, esporte tira 
a criança, o jovem da droga e nós falamos muito em droga aqui Vereador Erlei, 
então nós temos que lutar para que o Prefeito volte de novo a ter esses 
campeonatos tão bons como era antigamente, e também gostaria de frisar, que aqui 
ta o pessoal do ciclismo aqui, nos encaminhamos um projeto, um projeto não uma 
reivindicação, o pessoal do ciclismo pediu um recurso onde assinaram os dez 
vereadores, até agora eu não consegui uma resposta gente, essa semana Vereador 
De Loreno, e tu não tem culpa, excelente Vereador, eu tentei marcar uma audiência 
com o Prefeito, pra saber da várzea, tio Pisca, pra saber como que ta, o que ele iria 
fazer pela várzea o que ele ia fazer como meu pedido, um pedido nosso dos 
vereadores com relação ao ciclismos, porque eu não acho justo ajudar o Anselmo 
Souza, tem que ajudar, que ganha prêmios e leva o nome da cidade, mas o ciclismo 
também trás gente, ajuda. Então o seguinte ta acontecendo umas coisas nessa 
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administração que a gente quer ajudar, eu tento ajudar, que eu voto aqui de acordo 
com a minha consciência, o PDT não ta nesse governo, mas quero ajudar, agora eu 
tento chegar, mas a gente não é ouvido, eu vi vários vereadores aqui que tentando 
conversar com o Prefeito para ajudar e essa Casa tem ajudado, essa Casa tem 
ajudado desde o tempo que o Vereador Leandro era Presidente, hoje é o Vereador 
Jarré, os projeto chegam aqui como disse o Vereador Jarré, chegam, não precisam 
chegar as cinco da tarde, as seis da tarde ou as sete da noite, não precisa se tem 
uma administração confiável e boa, com pessoa boa e competente o projeto pode 
chegar aqui uma e meia mas nós não, nós damos parecer nos projetos Vereador 
Eugenio, Vereador Elbio a Comissão de Justiça, depois a outra Comissão despacha 
também pra ajudar o município, agora é errado gente, é errado, os projetos tem que 
chegar numa hora certa nós temos que estudar os projetos de lei, para não cai em 
erro como o Vereador Jarré disse, nós caímos em erro aqui, as vezes, que a gente 
mesmo fica abismado, não porque a gente erra, porque nós temos a área jurídica, 
que nos instrui, mas nós não queremos deixar o povo mal sem as coisas que o 
povo precisa, voltando Senhor Presidente só para encerrar, nós estamos votando 
hoje a noite esse veto e eu gostaria de pedir o apoio de todos os Vereadores para 
nós derrubar esse veto, não é para mim Senhores Vereadores, mas é para a cidade 
é para ajudar a tapar os buracos dessa cidade, era isto. Presidente Vereador 
Gilnei Jarré: Eu queria deixar registrado Vereador Felipe e concordar com a sua 
manifestação em relação ao esporte, mas antes da Câmara tomar qualquer atitude 
Vereador, nós fizemos um pedido de informação referente ao esporte de Carazinho, 
no primeiro momento o que nós queremos saber eu e o Vereador Grandó é aonde 
foi investido o recurso do esporte em Carazinho, porque até então nos tivemos um 
campeonato de futsal feminino e um masculino, não da terceira idade mas dos 
veteranos que esta em andamento, então o que nós tivemos no esporte hoje via 
prefeitura municipal foi apenas essas três modalidades. Então primeiro nós 
estaremos investigando realmente aonde foi investido recurso se foi retirado recurso 
desta dotação orçamentária, para dai após e quero que com a permissão de todos 
os vereadores nós possamos juntos, os dez vereadores, oportunizar a comunidade 
carazinhense, a primeira e segunda divisão, os esportistas que disputam esses 
campeonatos, de repente um campeonato financiado pela Câmara de Vereadores, 
que essa Câmara sim é enxuta e é modelo do Rio Grande do Sul, ela pode gastar 
um pouco em diárias mas os retornos para o nosso prefeito municipal investir no 
município esta sendo investido e isso sim é através da Câmara de Vereadores, e 
pra deixar bem claro e os Vereadores sabem disso, não é o nosso papel, mas nós 
entendemos que nós temos que cobrar as nossas lideranças estaduais e federais 
então o nosso investimento da Câmara é muito pequeno em relação ao beneficio 
que nós trouxemos a nossa comunidade carazinhense, então nós vamos deixar 
registrado juntamente com os dez vereadores que a Câmara Municipal vai realizar o 
campeonato da primeira e segunda divisão, mas após a investigação dos recursos 



 

P.S. Página 21 14/9/2010  

gastos pelo departamento de esportes. Dando continuidade. Vereador Felipe 
Sálvia: questão de ordem Senhor Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
pois não Vereador Felipe. Vereador Felipe Sálvia: questão de ordem Senhor 
Presidente, gostaria de fazer um requerimento verbal para que fossem votados os 
requerimentos e moções em bloco como também os projetos menos aquele que é 
inviável, aquele projeto que é inviável e o veto. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Coloco em apreciação a solicitação verbal do Vereador Felipe, para ser colocado, 
para ser apreciado em bloco requerimentos, moções, projetos exceto, projeto 
inviável e veto. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. 
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. 
Aprovado por todos o requerimento verbal do Vereador Felipe Sálvia. Passamos 
agora para a apreciação e votação dos requerimentos e moções. Convido o Senhor 
Secretário para fazer a leitura do número e autor dos requerimentos e moções. 
Secretário Vereador Élbio Esteve: Requerimento nº 01, Vereadores Eugenio 
Grandó e Gilnei Jarré; Requerimento nº 02, Vereador Gilnei Jarré; Requerimento nº 
03, Vereador Gilnei Jarré; Requerimento nº 04, Vereador Gilnei Jarré; Moções. 
Moções nº 01, da Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores Erlei Vieira, 
Gilnei Jarré e Rudinei Brombilla; Moção nº 02, da Vereadora Sandra Citolin, 
subscrita pelos Vereadores Gilnei Jarré, Estevão de Loreno e Rudinei Brombilla; 
Moção nº 03, do Vereador Marcos Soares, subscrita pelos Vereadores Gilnei, Elbio 
e Rudinei Brombilla; Moção nº 04, do Vereador Erlei Vieira, subscrita pelos 
Vereadores Eugenio Grandó, Sandra Citolin e Marcos Soares; Moção nº 05, da 
Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores Marcos Soares, Rudinei 
Brombilla e Erlei Vieira; Moção nº 06, do Vereador Felipe Sálvia, subscrita pelos 
Vereadores Marcos Soares, Sandra Citolin e Rudinei Brombilla; Moção nº 07, do 
Vereador Felipe Sálvia, subscrita pelos Vereadores Marcos Soares, Sandra Citolin e 
Rudinei Brombilla; Moção nº 08, da Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos 
Vereadores Eugenio Grandó, Erlei Vieira e Rudinei Brombilla; Moção nº 09, do 
Vereador Gilnei Jarré, subscrita pelos Vereadores Eugenio Grandó, Elbio Esteve e 
Sandra Citolin. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os 
requerimentos e moções. Solicito a Vereadora Sandra, primeira vice-presidente, 
que assuma os trabalhos da mesa, para pronunciamento. Vereadora Sandra 
Citolin: com a palavra Vereador Gilnei Jarré. Vereador Gilnei Jarré: Senhora 
Presidente, Senhores Vereadores, público presente, imprensa, fizemos mais um 
pedido de informação a essa administração municipal, e quero deixar bem claro, 
sou favorável a horas extras, horas extras trabalhadas, horas extras manipuladas 
sou completamente contra e isso através de uma denúncia da própria secretaria de 
educação e quero eu que não seja verdade o que me denunciaram muito menos a 
divulgação e quero que a imprensa esteja completamente errada no momento que 
noticiou que houve um pagamento de dez mil reais de horas extras para um 
funcionário da secretaria de saúde. Então estamos mais uma vez fazendo nosso 
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papel, senhor prefeito, secretários, enfim podem não gostar, mas acredito que a 
população tem que sabe aonde é investido esse recurso do nosso município que 
por muitas vezes ele foge entre nossos dedos, entre os dedos do Executivo 
Municipal, são recursos de dez mil reais, fora o resto que de repente tenha de 
irregularidades de horas extras não trabalhadas e pagas com que se deixa de 
investir na área de saúde, na área de educação, enfim na área de esporte de 
Carazinho, são pequenos recursos, sabemos que o esporte precisa de apenas de 
dezoito a vinte, vinte e um mil reais para realizar o campeonato tão esperado todo 
ano pelos esportistas Carazinhenses. Então digamos que seja verdade, são dez mil 
mais alguma irregularidade, ta aqui o nosso campeonato desperdiçado pelo 
Executivo Municipal, nós queremos realmente que tenham atenção no gasto, e não 
venho aqui dizer que é somente  a administração do Aylton Magalhães, do prefeito 
Aylton, que faz desperdício ou fez desperdício, nós queremos lembrar que num 
passado tão próximo de oito anos atrás ou dez anos atrás, nós tivemos um 
endividamento total, quase que uma inviabilidade total do nosso município por 
causa de gastos não pagos. Tivemos empresas, mercados fechando, tivemos 
funcionários sem receber seus salário em dia e nós não queremos que isso venha a 
acontecer novamente. Tivemos com certeza na administração passada algum 
desperdício de dinheiro público, mas de repente esse desperdiço de dinheiro 
público nas duas administrações passadas, Iron/Alexandre e Alexandre/Sérgio, 
eram tão insignificantes que não foi notado pelos senhores vereadores que estavam 
aqui ou que saíram daqui, porque acho que se fosse tão escandaloso como está 
sendo hoje as denúncias, eu tenho certeza que vereador nenhum ia se omitir de 
tocar pra frente muito menos nós que éramos vereadores da situação. Então isso é 
um registro que a gente ta fazendo, estou fazendo um exceto para a secretaria de 
obras, que nós soubemos do pulso firme que esta tendo o Secretário, aqueles 
funcionários estão fazendo as suas horas extras e estão recebendo eu não sei 
como eram administradas as outras horas extras, mas enfim, nós soubemos que 
esta tendo manifestação dos recursos públicos, eu sei que muitos funcionários da 
secretaria de obras estão descontentes que foi cortada a hora extra, enfim eu quero 
que esses funcionários entendam um pouquinho e não sei se é o pensamento do 
secretário de obras que de repente este corte venha ajudar lá em outubro, 
novembro para com que eles  mesmo possam receber os seus salários em dia e 
que tenha até o final de ano seus compromissos assumidos no comércio de 
Carazinho com suas famílias possam honrar os seus compromissos então é a isso 
que a gente se apega e a gente esta fazendo um pedido para realmente detectar 
mas para que vocês entendam secretaria da educação, ouve denúncia de 
professores que ganham hora extra mas infelizmente eles atuam na área do 
Estado, na área do município, trabalham sessenta horas e conseguem fazer hora 
extras no município. Então esse é o fundamento do pedido de informação, não é 
criar um caso com aquele que realmente trabalhou, com aqueles motoristas da 
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saúde que hoje estão colocando, escutem bem, nós temos o nosso presidente dos 
funcionários, o Chico, que assim é chamado não é Chico, preocupado com o risco 
de vida dos motoristas das ambulâncias, mas não só com o risco de vida dos 
motoristas, com o risco de vida que estão correndo os pacientes que estão sendo 
levados para os municípios. Por que risco de vida? Primeiro que nós temos uma 
constatação, e eu quero que os vereadores vão lá olhar, tem uma placa, uma 
escrita num carro, o astra da saúde, agora me fugiu o nome que ta escrito, mas o 
astra e a besta, que é um veículo que transporta mais do que uma pessoa, esta lá 
interditado, lembrei a palavra, pra mim interditado é porque alguém interditou, mas 
não é interditado porque alguém interditou, porque não tem recurso para concertar 
e nós nos deparamos, um momento Vereador Eugenio, nós nos deparamos com 
também a precariedade que sem encontra alguns veículos que estão rodando, com 
problemas de freios, com problemas de nível de óleo, que um litro de óleo é cinco, 
seis reais, mas um motor é cinco, seis mil reais, ai o que se chama isso, isso é má 
gestão do dinheiro público, então a nossa preocupação realmente é em função de 
como esta sendo gerido o recurso público, e a preocupação do Chico em relação 
aos funcionários é o risco que essas pessoas estão correndo nas nossas estrada. 
Vereador Eugenio tenha a bondade. Vereador Eugenio Grandó: tem coisas que 
cada vez me causam mais repulsa, que vem acontecendo, me deparei com uma 
notícia no Zero Hora, a Câmara de Vereadores de Palmares do Sul aprovou o 
impeachment no prefeito Ernesto Comacho, foram sete votos a dois, motivos são 
irregularidades administrativas como a falta de licitações e contratação indevida de 
funcionários, o nosso prefeito não tem recurso para manter os doze postos de 
saúde funcionando, mas ele teve recurso para auto aumentar o salário dele de doze 
mil reais para dezoito mil reais de forma completamente irregular, então eu acho 
que a Câmara, acho não tenho certeza que cada Vereador quando deitar no 
travesseiro, tem que fazer uma analise do que ta acontecendo, nós vamos deixar 
Carazinho chegar mais uma vez ao ponto que chegou na administração desse 
mesmo cidadão. Nós vamos deixar Carazinho quebrado de novo, nós vamos ter 
que trabalhar mais dez anos para por as contas de Carazinho em dia e não ter 
progresso efetivo nenhum. Sem conseguir uma indústria de porte, porque ninguém 
quer se instalar em Carazinho. Carazinho agora tem mais um título, a cidade mais 
gaudéria do Estado, por que tu só consegue andar se for a galope na rua, que 
atrativo nós temos em Carazinho para trazer grandes empresas, nós não temos 
estrutura básica no município. Nós não temos ruas dignas, nós não temos plano de 
saúde, saúde não existe no município, tudo isso é analisado quando uma empresa 
vem se instalar, ai um Vereador Felipe faz um projeto de lei que vai obrigar quem 
fez o buraco, não o município, a Corsan, a telefonia, uma série de empresas que 
fazem buraco e lavam trinta dias para fechar e tenta regrar isso de uma forma mais 
rápida e o prefeito veta, a questão dos veículos, esse filme nós já vimos Vereador 
Gilnei, quando nós recebemos a administração desse mesmo cidadão tinha meia 
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dúzia de carro lá na saúde no cepo, as ambulâncias estavam no cepo, não tinham 
pneu, não tinham motor não tinham nada, então o filme esta se repetindo, o que eu 
peço aos colegas vereadores é que esqueçam acordos políticos partidários, que 
esqueçam alguns cargos que possuem na administração e pensem no 
coletivamente, pensem que Carazinho vocês querem, não adianta nos últimos seis 
meses todo mundo ser oposição, eu sou oposição desde o primeiro dia, não quero 
que todos sigam a minha posição, mas raciocinem, vejam se o filme não é o 
mesmo, vejam se as coisas não estão se repetindo, e nós vamos deixar chegar ao 
mesmo ponto, nós vamos ser cobrados pelos cidadãos, vão cobrar, lá tinham dez 
pessoas, o nosso dever número um é fiscalização, esse é o dever número um que a 
Constituição nos dá, é o único hoje praticamente que o Vereador tem que exercer é 
fiscalização, então eu peço acompanhando o raciocínio do colega, que cada 
Vereador pense em casa, converse com sua família, se nós vamos permitir que 
Carazinho regrida novamente. Obrigado. Vereador Gilnei Jarré: Já concluiremos 
Senhora Presidente, até para deixar registrado, pronunciamento do Vereador 
Felipe, que o Vereador Felipe não disse umas belas palavras vereador, você teve 
coragem de fazer o projeto de tentar dar uma forma de regramento ao nosso 
município. Diferente do Executivo, que não tem coragem de peitar o cidadão, que 
não tem coragem de peitar essas empresas, que estão aqui vindo explorar o 
Carazinho, e citamos muito bem claro, Corsan de Carazinho, que muito bem 
renovar a concessão no nosso município, sou favorável, quero que entendam, mas 
desde que cumpram com as proposições que nós esperamos que venham ao 
encontro da comunidade. Para deixar relatado mais uma vez e que não fui eu que 
assinei sozinho, apenas tive o comprometimento como Aero Clube, e que tive a 
assinatura dos dez vereadores e que bastava em apenas cinco minutos resolver o 
problema do Aero Clube de Carazinho, solicitando para que decrete uma ampliação 
no itinerário das linhas do coletivo urbano do bairro Santa Teresinha até o Aero 
Clube, isso basta um telefonema de cinco minutos e a empresa tem que cumprir é o 
senhor prefeito municipal que manda, que tem a caneta, mas infelizmente eu acho 
que aquelas pessoas tem que realmente sofrer mesmo, principalmente esses que 
vem de fora, que estão lá fazendo seu curso, que tem que vim fazer sua 
capacitação curricular aqui no Rui Barbosa, tem que se deparar na madrugada, 
pelas onze e meia da noite apezito até o Aero Clube, eu não acredito que essas 
pessoas mereçam isso, um telefonema de cinco minutos. Muito obrigado senhora 
presidente, senhores vereadores. Vereadora Sandra Citolin: Devolvo a palavra ao 
Presidente Gilnei Jarré. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Esta em discussão os 
requerimentos e moções. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se 
manifestem. Aprovado por todos os requerimentos e moções. Peço ao Senhor 
Secretário que proceda à leitura dos Projetos sem emendas que serão colocados 
em votação em bloco. Secretário Vereador Élbio Esteve: P - 1580/169/2010 - PL 
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008/2010. Relatório de Execução Orçamentária e conciliação bancária do mês de 
julho de 2010. Pelo presente dirigimo-nos a Vossa Excelência com a finalidade de 
encaminhar os relatórios de Execução Orçamentária, balancete contábil, e o 
balancete da despesa, bem como conciliação bancária relativo ao mês de julho de 
2010, conforme estabelecido no Regimento Interno desta Casa, para 
encaminhamento a Comissão para parecer e Votação. Sendo o que se apresenta, 
atenciosamente Luciana Inês Lampert de Souza, Contadora. P - 1583/172/2010 - 
PL 110/10, 13 de agosto de 2010. Autoriza abertura de crédito suplementar no 
orçamento de 2010. Art. 1° Autoriza o Poder Executivo abrir um Crédito 
Suplementar no Orçamento do corrente exercício, no valor total de R$ 213.553,87 
(duzentos e treze mil, quinhentos e cinqüenta e três reais e oitenta e sete centavos), 
com a seguinte classificação: Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Servirá 
de recurso para a cobertura do Crédito Suplementar, autorizado pelo artigo anterior, 
será usado o Superavit Financeiro Recurso 1004 FNDE/Salário Educação. P - 
1628/178/2010 - PL 113/10, Autoriza doação de área ao SESC e revoga a Lei 
Municipal nº 7.180/10. P - 1629/179/2010 - PL 114/10. Autoriza a contratação de 
profissionais das áreas de Pedagogia Educação Especial Bilíngue e Educação 
Física adaptada para alunos especiais. Art. 1° Declara a situação de emergência 
para atendimento da necessidade temporária de excepcional interesse público, 
representado pela contratação dos profissionais das áreas de Pedagogia Ed. 
Especial Bilíngüe, Professor Educação Física adaptada para alunos especiais, para 
atuar na rede municipal de ensino. Art. 2° Autoriza o Poder Executivo a contratar 
profissionais para atuar na rede municipal de ensino, com base na Lei 
Complementar n° 07/1990, conforme segue o quadro abaixo. 01 cargo Professor 
Pedagogia Ed. Especial Bilíngüe, nível 06, 40 horas, Escola Municipal Ensino 
Fundamental Professor Francelino Dornelles. Cargo, Professor Educação Física 
adaptada para alunos especiais, quantidade 01, padrão nível 06 CEME, 40 horas. 
Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 20 
de agosto de 2010, assina Aylton Magalhães, Prefeito. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré: Peço ao Senhor Secretário que proceda à leitura dos pareceres da Comissão 
de Justiças e Finanças, referentes aos projetos. Secretário Vereador Élbio 
Esteve: pareceres da Comissão de Justiça e Finanças, Voto de todos os projetos 
sem emenda: Os presentes projetos de lei são viáveis conforme os pareceres do 
Instituto Sollo e do jurídico da Casa, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. Sala de Reuniões, 23 de agosto, assina Vereador Felipe 
Sálvia, Vereador Eugenio Grandó, presidente e Vereador Elbio Esteve, membro. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças dos projetos. Não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se 
manifestem. Aprovado por todos o parecer da Comissão de Justiça e Finanças. 
Peço ao senhor secretário que proceda à leitura dos pareceres da Comissão de 
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Ordem Econômica e Social dos projetos. Secretário Vereador Élbio Esteve: 
Parecer: Os presentes projetos de lei estão aptos a serem incluídos na ordem do 
dia. Sala de Reuniões, 23 de agosto de 2010. Vereador Erlei Vieira, Vereadora 
Sandra Citolin e Rudinei Brombilla, assinam. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Está em discussão os pareceres da Comissão de Ordem Econômica e Social dos 
projetos. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores 
favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Está em discussão os projetos 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. Apenas, 
apenas quero fazer um registro, e até pra preocupação do Sr. Erselino Zottis e da 
Giane, em relação ao projeto do SESC, que entrou na Casa cinco horas da tarde, 
não foi possível uma avaliação do projeto, mas nós sabíamos das alterações, uma 
preocupação que se é correto tudo bem, uma alteração do artigo 3º, ele diz o 
seguinte: a empresa, no caso o SESC, terá prazo mínimo, mínimo de dois anos, a 
contar da promulgação da referida lei para iniciar as obras da construção, então 
isso é um registro que a gente ta fazendo devido o que, nunca se registrou um 
prazo mínimo, então o que quer dizer que pode daqui a dois anos começar o seu 
investimento, e soubemos do interesse do SESC que é urgente, imediato, então 
acredito que deva de ter um erro ou isso é só por necessidade do próprio SESC, 
mas é uma preocupação que nos temos, porque não tivemos tempo de fazer 
avaliação, mas estamos nos os vereadores, realizando o que realmente a 
comunidade necessita. Pois não Vereador Marcos. Vereador Marcos Soares: me 
concede um aparte, eu estive falando com o Senhor Erselino antes, e ele me 
repassou e na reunião que nós tivemos junto ao prefeito, que o inicio das obras 
será agora, assim que for aprovado e que o termino dessa obra é para o dia 24 de 
janeiro de 2012, isso o Senhor Erselino junto com a Giana me repassou, então acho 
que nós temos que dar o voto a eles que 24 de janeiro de 2012 nós estaremos 
inaugurando essa obra. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Com certeza Vereador 
Marcos, foi só uma ressalva que nós estamos fazendo, por de repente um mal 
entendimento até nosso. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura do Veto. 
Secretário Vereador Élbio Esteve: – Veto parcial ao PLC nº 02/2010. Senhor 
Presidente, no uso das prerrogativas que me confere o parágrafo 1º, do art. 35 da 
Lei Orgânica do Município, venho apor veto ao § 10 do artigo 1° e ao artigo 2°, 
contido no ofício OP/169/2010, oriundo desse Legislativo, o qual versa sobre o 
Código de Posturas do Município de Carazinho, pelas razões expostas a seguir: 
Através do projeto de iniciativa do Legislativo não podem ser determinadas ações 
de competência exclusiva do Poder Executivo. As normas podem ser 
implementadas e aprofundadas como foi a caso específico do Projeto de Lei 
Complementar número 002/2010, aprovado, que alterou a artigo 19 do Código de 
Posturas do Município de Carazinho. Trata-se de matéria de competência do Poder 
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Legislativo e são pertinentes as normas instituídas nos parágrafos que sofreram 
alterações e nos parágrafos adicionados (§§1° ao 9°). Cumpre, no entanto, lembrar 
aos ilustres legisladores que o que foi estabelecido no parágrafo 10 e no artigo 2° 
da alteração, e uma intromissão em seara exclusiva do Poder Executivo que 
determina a Secretaria a responsabilidade pela inspeção e fiscalização das obras, 
além de exigir regulamentação da lei em prazo exíguo. As normas, tal como foram 
elaboradas na lei, estão suficientemente detalhadas e são auto-aplicaveis, sem 
necessidade de regulamentação. Atenciosamente, Aylton Magalhães, prefeito. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao Senhor Secretário que proceda à 
leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente ao veto. Secretário 
Vereador Élbio Esteve: Relatório: O Executivo Municipal encaminhou à Câmara 
Municipal veto parcial ao Projeto de Lei Complementar nº 002/10, de autoria do 
Vereador Felipe Sálvia, o qual altera e acrescenta parágrafos ao artigo 19 º do 
código de posturas do município de Carazinho. Voto: O presente veto parcial 
apresentado pelo Executivo Municipal é inviável. Assina Vereador Élbio Esteve, 
Vereador Eugenio Grandó e Vereador Felipe Sálvia. 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 que 
concordam permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Esta em discussão o Veto com o perecer já aprovado. Não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam com o veto 
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Rejeitado o veto do Senhor 
Prefeito por unanimidade. Peço ao Senhor Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei número 112/2010. Secretário Vereador Élbio Esteve: P - 
1583/173/2010 – Projeto de Lei n° 112 de 13 de agosto de 2010. Autoriza o Poder 
Executivo a firmar convênio com a Sociedade Beneficente CMPP de Carazinho e 
autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2010. Art. 1º Autoriza o 
Poder Executivo a repassar recurso mediante convenio a Sociedade Beneficente 
CMPP de Carazinho, qualificado como organização social conforme Decreto de Lei 
número 050 de 05 de junho de 2003, destinado a manutenção da entidade. Art. 2º, 
Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no Orçamento do corrente 
exercício no valor de quarenta e oito mil reais com a seguinte classificação. Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 13 de agosto de 
2010. Assina Aylton Magalhães. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao 
Senhor Secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças. Secretário Vereador Élbio Esteve: Relatório: O Executivo Municipal 
propõe Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a 
Sociedade Beneficente CMPP de Carazinho e autoriza abertura de Crédito Especial 
no Orçamento de 2010. Voto: O presente projeto de lei é inviável, conforme 
pareceres do Instituto Sollo e do Jurídico da Casa. Assinam Vereadores Élbio 
Esteve e Eugenio Grandó. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o 
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parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Vereador Eugenio. Vereador Eugenio 
Grandó: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, gostaria 
de justificar a inviabilidade do projeto e dizer para aqueles que estão magoados que 
estão brabos, que não é nada pessoal, mas as coisas demonstram a veracidade 
das afirmativas, aqui por exemplo, eles estão retirando, para manter a estrutura do 
CMPP, vinte seis mil reais do CAPS, quando eu falei que tão acabando com a 
saúde mental, não, não tão acabando com a saúde mental, ta aqui a prova mais 
uma prova que tão acabando com a saúde mental, o parecer é bastante longo do 
Instituto Sollo, é um parecer de seis laudas, apontando todas as irregularidades que 
tem na aprovação desse projeto, sei que o projeto vai passar, vai ter votação 
favorável, alguns vereadores vão votar contra, so quero alertar mais uma vez que 
quando recebemos desse mesmo cidadão a prefeitura, o mesmo ocorrido agora 
tinha ocorrido com a Codecar, que fizemos, fizemos uma lei municipal, onde o 
Executivo Municipal assumia todo o ativo e todo passivo da Codecar, gerando 
economia, e por que gerando economia, porque hoje a estrutura pra manter esse 
pessoal, manter advogado, contador, secretaria, aluguel, água, luz e telefone do 
CAPSEM, se não me foge, quarenta e oito mil, é , quarenta e oito mil reais, em 
fazendo a lei municipal, onde que o município assume o ativo e o passivo, toda 
essa despesa ia sumir, porque toda essa burocracia, a questão dos advogados 
seria absorvida pelo próprio município de Carazinho, que ao final vai ser o pagador 
das despesas que terão com as trabalhistas, porque o CMPP não possui 
patrimônio, tão pouco renda e quando se fez o contrato de gestão, o garantidor foi o 
Executivo, então vou votar contra com base em argumentos jurídicos, e deixando 
desde já que repensem, porque essa questão aqui é pra cobrir despesas por seis 
meses, o advogado naturalmente vai trabalhar mais que seis meses, porque esse 
processo vai para o segundo grau é um serviço de três a cinco anos, então deixo a 
sugestão para o Executivo Municipal depois mandar uma lei para Câmara para 
assumir o ativo e o passivo do CMPP, que ao final quem é que vai pagar toda a 
despesa é o município mesmo. Obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Vereador Leandro. Vereador Leandro Adams: Senhor Presidente, colegas 
Vereadores, está na tribuna o líder do governo, eu penso um pouco diferente do 
colega Grandó, respeito muito o conhecimento jurídico dele, respeito, admiro o 
trabalho dele, mas ta na hora de nós pensar o seguinte, se a saúde ir mal, pro 
Aylton não vai mudar nada, ele legalmente ganha doze, parece que ta ganhando 
dezoito, pra ele não vai mudar nada, agora pro cidadão vai mudar, e este projeto 
aqui, é típico de nós ter que resolver isso daqui, a Comissão deu que era inviável, 
inviável senhor presidente é o município de Carazinho ter que pagar doze milhões 
de reais de ações trabalhistas que vai perder por revelia, porque ele ta pedindo aqui 
um contador, ele ta pedindo aqui um advogado, quem é que vai defender um 
CMPP, quem é que vai defender a prefeitura, é esse advogado tem juntar os 
papeis, o fulano pagou tanto para ele, pagou isso, pagou aquilo, senão isso ai vai 
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cair em revelia e vai ficar uma bola de neve que nem o Vereador Felipe falou, um 
partido não deu, outro partido não deu, e o velho PDT ta ai e tem mais partido na 
fila viu Felipe, e nós não podemos deixar acontecer isso, esses quarenta e oito mil 
que eu peço aos meus colegas vereadores que derrubem essa, que derrubem esse 
da comissão de finanças, esse relatório, que derrubem isso, por que isso vai ficar 
barato para Carazinho, esses quarenta e oito mil reais, isso ai vai dar em uma ação 
trabalhista que perder por revelia, porque não apresentaram os documentos e o juiz 
não vai ter o que fazer, a não ser entrar no computador dele e fazer um bloqueio da 
conta da prefeitura. Vereador Eugenio Grandó: Me permite Vereador, só um 
aparte rapidinho, só pra dizer que eu não sou contra defesa, eu acho que tem que 
haver a defesa, eu só sou contra a forma de contratação desse profissional, jamais 
me pronunciei dizendo que o CMPP tem que ser revel na ação, não é isso, só para 
deixar bem claro e pontuar bem essa situação, o que eu to discutindo é a forma de 
contratação desse profissional que poderia ser mais econômica, somente isso. 
Vereador Leandro Adams: Mas viu vereador, no momento que dá que é inviável o 
projeto, nós temos que pensar em Carazinho, nós temos que pensar aqui na frente, 
então isso é um projeto típico que nós temos que ajudar o prefeito, nós querendo ou 
não, por mais dois ano e meio ele é o nosso prefeito e as pessoas me ligam, 
Leandro liga lá pro hospital pra saber se a ambulância vai vim, eles não tem 
dinheiro nem pra ligar para o hospital, eles não tem dinheiro pro ônibus, ai chegam 
no plantão, o plantão diz que é na São Bento, a São Bento diz que é no Posto de 
Saúde, e tu com febre pra cima e pra baixo a pé, então nós temos problemas, e 
esse projeto colegas vereadores eu solicito a vocês vamos derrubar, essa 
inviabilidade, porque se nós não votar e não aprovar esse projeto hoje, quem vai ser 
inviabilizado vai ser o município de Carazinho. Muito Obrigado Senhor Presidente. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Com a palavra Vereador Erlei. Vereador Erlei 
Vieira: Queria cumprimentar Senhor Presidente, Senhores Vereadores e todos que 
encontram-se nesta Casa. Bom meu voto é contra, porque eu acho errado tu tirar o 
dinheiro desses setores tipo o COMEM, o COMEM acabou, porque tinha trinta mil 
hoje baixaram pra doze, pra usar o dinheiro em outra coisa, não tem prevenção não 
tem nada em Carazinho. Semana passada o Senhor Prefeito se manifestou na radio 
que ele não vai mais fazer convenio com clinica e não vai fazer mais nenhuma 
compulsória, por que? Porque ele disse que não é obrigação do município, é 
obrigação do município sim, e agora vocês sabem o que é o CAPSEM que ele vai 
tirar vinte e seis mil reais, o CAPSEM tem quarenta e cinco doentes mentais que 
são tratados lá que vocês não vêem na rua, e de agora em diante vocês vão 
começar a ver então. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereadora Sandra. 
Vereadora Sandra Citolin: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, público que 
esta nos prestigiando hoje, eu quero fazer a justificativa do meu voto contrario não 
quero pensar no que foi, porque foi, não quero pensar no interesse dos que vem por 
ai, com o prefeito, com assim por diante, eu me atenho a pensar no que nós 
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estamos fazendo hoje, agora, em primeiro lugar este projeto, não é este projeto que 
vai inviabilizar Carazinho, na verdade a um ano e oito meses quase, nós estamos 
votando projetos que vem errados, que faltam que sobram, que vem as cinco da 
tarde, que vai não sei pra onde, que volta não sei de onde, eu com toda sinceridade 
tenho vergonha de estar aqui representando uma população e dizer que estou 
sendo pressionada a votar um projeto, me sinto envergonhada, porque quando eu 
coloquei meu nome a disposição da população de Carazinho, todos nós colocamos 
e inclusive o Prefeito para buscar qualidade de serviço prestado aos munícipes, ao 
cidadão Carazinhense, e a gente se depara com uma bandalheira de erros e que 
vai e que vem e com toda a sinceridade eu que ouvi desde que assumi que tenho o 
PMDB numa secretaria, tenho algumas pessoas do PMDB ocupando a secretaria 
de educação, que tem cargo, que tem isso, que tem aquilo, novamente vou ser 
responsabilizada digamos assim se não votar esse projeto, primeiro lugar esse 
projeto não precisava ter vindo para a Câmara, porque convenio não somos nós 
que aprovamos se o projeto não precisa vir para Câmara por que veio? Para jogar a 
responsabilidade em cima do Poder Legislativo, pra jogar a responsabilidade em 
cima de líder de governo de presidente do poder e de outros vereadores, isso foi 
dito pelo jurídico da Casa que não esta aqui por acaso, esta aqui prestando um 
serviço a nós vereadores e a comunidade carazinhense. Veio, foi dito que não 
precisava ter vindo, mas em todo o caso que botar nas costas do vereador coloque, 
apresente o convenio, o que diz o convenio, mas gente isso subestimar a nossa , 
capacidade de ler, não é nem de pensar é de ler, com toda a sinceridade eu 
acompanho três doentes da assistência mental atendidos, que moram no bairro 
Floresta e eles vem a pé, pela Avenida Pátria, toda a manhã porque não tem 
dinheiro para o transporte, com toda a sinceridade gente, pode quem sabe tirar de 
alguma outra rubrica que seja administrativa e não que lide com a vida das pessoas 
de novo nem um momento, não ouvi nenhum vereador, dos dez vereadores dizer 
que não esta a favor de que tenha esses encargos trabalhistas que vão ter que ser 
julgado pelo jurídico, que vão ter que ser auditados pelo contabilista, pelo contador, 
enfim, ninguém esta contra o pessoal que vai dar condições de trabalho para que 
essas reclamatórias sejam sim executadas, que sejam sim trazidas ao jurídico e ao 
que precisa ser feito, como eu falei antes, fui ate o secretario juntamente com o 
Vereador Rudi e questionamos como diz os nossos jovens, na boa, na boa, será 
que agora que o CMPP não tem mais toda aquela estrutura que precisava ter da 
saúde, estrutura física não é humana, não lida com pessoas, não lida com dinheiro 
será que esse jurídico esse contador, um tempo a mais senhor presidente, será que 
essas pessoas não poderiam ocupar uma sala na secretaria da saúde e fazer o seu 
trabalho, próximo ate com os dados de computador, com as informações da saúde 
que estão ali nesse espaço e novamente nós ouvimos dizer com certeza é uma boa 
idéia, também estamos pensando nisso, só que como nós chegamos ontem ainda 
não tivemos oportunidade de discutir isso porque com toda a sinceridade, água, luz, 
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telefone, e papel de uma estrutura que era viabilizada para uma função não tendo 
essa função vai manter porque, mas o dinheiro é pouco, é pouco, é pouco nesse 
projeto, é pouco no outro, é dois três pra lá é quatro, cinco pra cá, e assim nós 
vamos indo, não, precisamos votar, precisamos votar, vamos somar isso cada 
centavo de dinheiro público é muito porque tiram diariamente através dos impostos 
e dos tributos e esse recurso ele não tem que ser tirado ele tem que ser aplicado, ai 
tira o que vamos suplementar, dinheiro da em árvore, não da pra agir com esse 
tanto vamos suplementar, da em árvore, suplementa, pega lá, pega da onde, pega 
do CAPS, do CAPS, o CAPS já tem uma estrutura deficitária, COMEM já tem uma 
estrutura deficitária, e não é contra pessoal que precisa receber seus provimentos 
pelo trabalho que realizam, que é o jurídico, contador, se tiver uma secretária pra 
auxiliar, tudo bem e aquele dia Rudi, nós fomos lá conversar por que, porque 
tivemos uma idéia que eles também tiveram de reduzir um custo pequeno que seja 
um centavo é serviço ai eu tiro de um serviço de atendimento a saúde mental e boto 
num prédio pagando aluguel, pra que isso gente, não mais tem que votar esse 
projeto, claro concordo que tem que votar e eu disse e o Rudi também, por que ai 
nos perguntaram como é que fica, o pessoal precisa receber, precisa então faz o 
seguinte, retirem o projeto façam um projeto que contemple aquilo que precisa e 
pronto o projeto é votado, então isso vai inviabilizar o município, com certeza não, o 
que inviabiliza o município é a falta de respeito com a aplicação do recurso em 
serviço público e isso eu to vendo desde que eu assumi, e eu venho dizendo até 
quando vou me calar, essa não sou eu, com toda sinceridade e eu acho que eu vim 
aqui pra fazer a diferença sim, quando necessário, botar dinheiro em pessoal 
quando precisa, votamos, votamos as cinco da tarde as seis da noite, porque já 
chegou projeto, esse projeto não chegou as cinco, tem projeto que nos votamos do 
SESC, ele não chegou as cinco era seis e pouco quando ele chegou, isso gente é 
importante, agora falta de respeito com aplicação do dinheiro público em prestação 
de serviço, com toda sinceridade, desculpa De Loreno, mas eu não voto mais, não 
voto mesmo, porque fui lá, dei a minha idéia, dei a minha sugestão fiz a minha 
prestação de serviço pelo respeito que eu tenho pelas pessoas que estão la e 
principalmente ao respeito que eu tenho a minha comunidade  não é isso que eu to 
vendo. Obrigada Senhor Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Não 
havendo Vereador, Vereador Marcos Soares. Vereador Marcos Soares: Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, demais pessoas que se encontram na Casa, é 
uma noite polemica hoje, projetos estão pegando fogo, então Senhor Presidente 
gostaria de justificar meu voto favorável porque uma das coisas que não pode 
acontecer é o projeto chegar aqui e já ser votado, isso eu já tenho falado varias 
vezes, fiz um curso sobre projetos no IGAM, no qual mostrou-me que qualquer 
projeto que entrar na Casa tem que ser discutido e ultimamente os projetos tem 
entrado na Casa e tem sido votado assim, e nós aqui temos que votar ou sim ou 
não, então nessa forma Senhor Presidente, um projeto como esses que podem 
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inviabilizar o município, porque cada trabalhador deste entrou na justiça, daqui a 
pouco vai faltar dinheiro pros funcionários e eu não quero ser culpado de que os 
funcionários não receberam por causa que o pessoal do CMPP botou na justiça 
então meu voto é favorável e gostaria que a partir de agora os projetos que 
entrassem tivessem a tramitação maior, um tempo maior, porque da forma que ta 
sendo feito ta sendo corrido, pois não Vereadora. Vereadora Sandra Citolin: um 
aparte Vereador. Vereador Marcos Soares: pois não. Vereadora Sandra Citolin: 
sabe quando, sabe onde tava o erro, onde tava no momento das demissões que daí 
o funcionário busca na justiça os seus direitos esse é o momento errado, isso é falta 
de seriedade, qualquer trabalhador quando demitido ele tem direitos e é nesse 
momento. Vereador Marcos Soares: Com certeza. Vereadora Sandra Citolin:     
ele não precisa buscar na justiça os seus direitos, então não é isso, não é o buscar 
na justiça que vai inviabilizar, não é isso. Vereador Marcos Soares: Isso vai gerar 
uma grande despesa para o município, quem vai pagar, o município, da onde vai 
tirar, porque a hora que o juiz decretar ele vai simplesmente pegar o dinheiro da 
conta dos funcionários e vai tirar dos funcionários e ai sim vai faltar o pagamento 
dos funcionários, então dessa forma do jeito que entrou, se o líder do governo não 
retirar o projeto eu vou votar favorável, porque eu acho o seguinte que nós não 
podemos deixar o salário dos funcionários atrasar. Vereador Leandro Adams: um 
aparte Vereador, colega. Vereador Marcos Soares: pois não. Vereador Leandro 
Adams: só quero fazer um registro, esse projeto polêmico, ele não entrou hoje, ele 
entrou no dia treze de agosto na Casa, ele não entrou hoje, hoje é vinte e três, 
então esse aqui teve tempo para estudar e a respeito de justiça do trabalho eu 
quero dizer pros colegas que eu na minha vida eu assinei muitas carteiras de 
trabalho e eu sei como funciona a justiça do trabalho, isso não é brincadeira a 
defesa tem que ser feita, senão vai inviabiliza o município, tenho certeza que isso 
vai acontecer e vamos deixar o tempo passar, daqui dois três anos nós vamos 
conversar do assunto de novo, daqui dois três anos quando o juiz começar a 
bloquear a conta da prefeitura que daí não importa se o recurso é da doença 
mental, da creche das crianças ou se é do salário do servidor o juiz lá do gabinete 
dele bloqueia a conta e não tem o que fazer, então colegas a coisa é polêmica mas 
eu to votando consciente que nós precisamos, precisamos, derrubar essa 
inviabilidade e tentar ajudar o prefeito municipal e torcer muito pelo novo secretário 
que resolva o problema da saúde de Carazinho. Vereador Marcos Soares: Com 
certeza Vereador, também concordo com o senhor e por isso estarei votando junto 
com vocês. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Não havendo mais vereador que 
queira discutir, coloco em votação o parecer da Comissão de Justiça e Finanças. 
Vereadores que concordam com o parecer permaneçam como estão e os contrários 
se manifestem. Derrubado o parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Eu quero 
fazer um parênteses aqui e que me permitam senhores vereadores, mas se vocês 
querem realmente que os projetos sejam colocados a risca em votação eu coloco, 
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já concluo já lhe dou a parte, que não adianta chegar na segunda-feira, eu não 
tenho pressão de fora eu tenho pressão interna, primeira pressão interna e 
analisando os projetos a gente acaba cedendo, nesse caso esse projeto que foi 
derrubado o parecer da Comissão de Justiça e Finanças ele teria que sair da ordem 
do dia nesse momento voltar a Comissão de Ordem Econômica e Social e retornar 
na segunda-feira que vem a votação, então eu quero que vocês entendam bem o 
que nós estamos fazendo e eu to sendo tolerável e estou fazendo, não é a primeira 
vez que estou fazendo isso. Pois não Vereador Marcos. Vereador Marcos Soares: 
Eu tenho pedido várias vezes senhor presidente que seja feito o que a Câmara tem 
que fazer de o prazo regimental que seja feito como manda a lei e nos estamos 
atropelando, estamos votando projeto atropelado e eu acho que tem que decorrer 
os prazos. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Ta Ok. Esta em discussão o projeto 
com o parecer aprovado, perdão parecer rejeitado. Não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam como 
estão e os contrários se manifestem. Aprovado por cinco a quatro o projeto. Mais 
um minutinho Senhores Vereadores, até porque eu acho que nos engrandece ter a 
presença na noite de hoje do senhor Erselino, presidente do Sindicato do Comércio 
Varejista da Giana, nossa gerente do SESC local, enfim o Chico do sindicato, se 
escondeu Chico do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, dos 
representantes dos bairros, olhem que pra nós é uma surpresa, temos 
representante do bairro Winckler, do bairro Alvorada, do bairro Medianeira, enfim 
nós temos representantes também da área de ciclismo, dos aposentados, temos o 
presidente da liga então pra nós, funcionário público municipal, então pra nós é um 
prazer e fica, nós temos também um empresário da área de lanches, de 
restaurante,  enfim pra nós é uma satisfação poder ter a presença de todos vocês e 
que retornem novamente a Casa, que é a Casa do povo. Eu gostaria também de 
lembrar os senhores vereadores e ao público presente que na quinta feira dia 26 de 
agosto as 15hrs nós temos uma audiência pública que irá tratar sobre a concessão 
do fornecimento de água e tratamento de esgoto de Carazinho. Nós queremos uma 
opinião das entidades, da população carazinhense porque a responsabilidade dos 
vereadores é muito grande, no momento em que nós estaremos autorizando ou 
aprovando qualquer atitude em relação a esta área. 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 dia 30 de 
agosto, às 18h45min. 
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