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Ata Reunião Ordinária 04 de outubro de 2010.......Ata 43 

  
 
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 04 de outubro de 2010. Convido o Vereador Marcos 
Soares para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e que todos se posicionem 
em pé; (leitura da Bíblia). Presidente Vereador Gilnei Jarré: Coloco em 
apreciação a ata da reunião ordinária do dia 21 de setembro de 2010. Está em 
discussão a ata da reunião ordinária do dia 21 de setembro 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. Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 27 de setembro 
de 2010. Está em discussão a ata da reunião ordinária do dia 27 de setembro 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 04 de outubro 
de 2010: Emendas números 12 a 24 referente a LDO de autoria do Vereador Felipe 
Sálvia; Emenda n° 25 a LDO de autoria da Vereadora Sandra Citolin; Of. 23/10 de 
autoria do Executivo Municipal, solicitando reformulação do Pedido de Informação 
referente a FUNDETEC; Convite a Presidência da casa, para participar da 
cerimônia de abertura da JERGS – Modalidade Basquete – Fase Final, a realizar-se 
07 de outubro; Of. 237/10 do Ministério Público, convidando para participar da 
reunião sobre a futura licitação para o transporte coletivo,  realizada em 1° de 
outubro; Comunicado do Ministério da educação, informando a liberação de recurso 
financeiro no valor de R$ 76.250,99; Ofício Orçamento da União, informando 
recursos para o município de Carazinho no valor de R$ 15.455.371,85; Convite da 
ULBRA para a abertura oficial do 1º Fórum em Gestão, a realizar-se dia 04 de 
outubro; Convite da SESCOOP, para participar do Seminário das FRENCOOPs 
municipais gaúchos, a realizar-se dia 14 e 15 de outubro; Of. 1852/10 informando a 
liberação de R$ 100.000,00 relativo a convenio celebrado com o Ministério do 
turismo em 08 de abril com vigência até 27 de setembro, para a realização do 
projeto festa na querência; Of. 123/10 do Previcarazinho, solicitando anexar 
documentos ao Projeto de Lei complementar 004/10; Of. 08/10 do Departamento 
Municipal de Meio Ambiente, solicitando o uso das dependências desta Casa para 
realização curso, no dia 06 de outubro; Of. 09/10 do Departamento Municipal de 
Meio Ambiente, solicitando alterar a data do uso das dependências desta Casa para 
realização curso, do dia 06 para o dia 19 de outubro; Convite a presidência da 
Casa, para participar da festa em comemoração aos 80 anos do Colégio Notre 
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Dame Aparecida, a realizar-se dia 16 de outubro; Of. 019/10 do Vereador Rudinei 
Brombilla, solicitando a retirada da emenda n° 06 a LDO; Emenda n° 26 a LDO de 
autoria do Vereador Rudinei Brombilla; Of. solicitando cópia de documentos do 
período de 02 a 20 de janeiro de 2006; Of. do Sr. Geraldo Zibetti, solicitando 
documentos; Of. 307/10 solicitando documentos sobre inquérito 020/10-700012/A; 
32/10 do Tribunal de Contas, passando informações de funcionamento; Of. 013/10 
da UVERGS, informando que passará a ser adotadas as instruções do tribunal de 
Contas em relação as diárias dos nobres parlamentares; Emenda nº 27 de autoria 
do Vereador Estevão de Loreno; Emenda nº 28 de autoria do Vereador Gilnei Jarré; 
Emenda nº 29 de autoria da Mesa Diretora; Of. 220/10 de autoria do Executivo 
Municipal, em resposta OP 220/10, referente PL 122/10; Of. 221/10 de autoria do 
Executivo Municipal, em resposta OP 221/10, referente PLC 004/10; Of. 225/10 de 
autoria do Executivo Municipal, emenda modificativa ao PL 122/10; Of. da 
Associação dos Moradores da Medianeira, em agradecimento a aprovação do 
projeto referente a creche, e também manifestando inconformidade com matéria 
publicada em jornal, onde não foi citado o nome dos representantes de bairros; 
Convite da Igreja Assembléia de Deus, para inauguração da nova Capela, com 
cultos a serem realizados de 5 a 10 de outubro; Of. 701/10 do Tribunal Regional do 
Trabalho 4º Região, solicitando sessão extraordinário, a ser realizada dia 30 de 
novembro, em comemoração aos 30 anos da instalação da justiça do trabalho no 
município; Projeto de Lei de autoria do Vereador Gilnei Jarré, o qual dá 
denominação a estrada geral que liga RS 142 ao Bairro Santa Terezinha. Projeto de 
Lei autor Gilnei Jarré, Eugenio Grandó, Sandra Citolin, Elbio Esteve, Erlei Vieira, 
Leandro Adams e Rudinei Brombilla. Ementa: Altera o artigo 5º da Lei Municipal nº 
6.159 de 28 de dezembro de 2004; Projeto de Lei autor mesa Diretora. Ementa: fica 
autorizado a Câmara Municipal de Vereadores de carazinho a realizar termo de 
compromisso de estagio com a Universidade Luterana – ULBRA. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Passamos agora para a leitura das indicações, 
requerimentos e moções pelo Senhor Secretário. Secretário Vereador Élbio 
Esteve: I – 1872/1124/10, Indicação 01, Vereador Marcos Soares. O Vereador 
abaixo assinado solicita que após lido em plenário e deferido na forma regimental 
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao senhor Prefeito Municipal, 
solicitando que estude a possibilidade de viabilizar trabalhos de calçamento na Rua 
Riachuelo, no bairro Aurora, entre as ruas Viscode de Pelotas e rua Tijuca, eis que 
recebemos solicitação dos moradores desta via pública que necessita receber 
melhorias e infra-estrutura, para solucionar problemas como poeira e barro; I – 
1873/1125/10, Indicação 02, Vereador Marcos Soares. Retirada dos entulhos 
verdes depositados na Rua Tamandaré, no bairro Aurora; I – 1874/1126/10, 
Indicação 03, Vereador Marcos Soares. Solicita aquisição de equipamentos para 
servidores que trabalham com pavimentação; I – 1875/1127/10, Indicação 04, 
Vereadora Sandra Citolin. Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor 



 

A.P.V Página 3 4/11/2010  

competente, trabalhos de recolhimento de entulhos, galhos, sobras de construção e 
de móveis velhos, que estão depositados ao lado do posto de saúde do bairro 
Sassi; I – 1876/1128/10, Indicação 05, Vereadora Sandra Citolin. Reitera ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente, trabalhos de melhorias, 
cascalhamento e compactação, ao alongo da rua Caldas Junior, Bairro Vila Rica; I – 
1877/1129/10, Indicação 06, Vereador Erlei Vieira. Encaminha ao Executivo 
Municipal, o projeto técnico para implantação do CAPS Álcool e Drogas no 
município. Esse projeto vem a fortalecer a estrutura de atendimento aos 
dependentes químicos. Solicito que seja repassado ao Secretário da Saúde para 
que realize adaptações e encaminhe a 6° Coordenadoria de Saúde para dar 
andamento à implantação desse serviço. Em anexo Projeto e instruções para envio 
do projeto; I – 1878/1130/10, Indicação 07, Vereador Erlei Vieira. Solicitando ao 
Executivo Municipal, que ao setor competente que seja realizado melhorias na 
sinaleira localizada próximo a loja Triunfante; I – 1879/1131/10, Indicação 08, 
Vereador Erlei Vieira. Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente, a execução de serviço de limpeza e recolhimento de entulhos verdes 
de fronte ao imóvel 76 na Rua Fernando Abott, Bairro São Pedro; I – 1880/1132/10, 
Indicação 09, Vereador Erlei Vieira. Solicita ao Executivo Municipal, que determine 
ao setor competente, a execução de serviço de limpeza e recolhimento de entulhos 
verdes na Avenida Flores da Cunha, entre a empresa Silenauto e a Borracharia do 
João, Bairro Centro; I – 1881/1133/10, Indicação 10, Vereador Erlei Vieira. Solicita 
com urgência ao Executivo Municipal que determine ao setor competente a 
instalação de redutor de velocidade tipo quebras molas, na Rua Silveira Martins, 
número 727, em frente à EMEI Carolina Dal Castel, bairro Santo Antônio; I – 
1882/1134/10, Indicação 11, Vereador Estevão de Loreno. Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja refeita a pintura do ponto de referência quebra molas, 
situado na Rua Diamantino C. Tombini; I – 1883/1135/10, Indicação 12, Vereador 
Estevão de Loreno. Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita 
Operação Tapa Buracos na Rua Flávio A. Gobbi, em frente a residência de nº 49 e 
em frente ao depósito do Super Mercado Boa Vista; I – 1884/1136/10, Indicação 13, 
Vereador Estevão de Loreno. Para que determine a Secretaria de Obras que seja 
feita Operação Tapa Buracos na Rua Padre Luis Guanella; I – 1885/1137/10, 
Indicação 14, Vereador Estevão de Loreno. Para que determine a Secretaria de 
Obras que seja feito o patrolamento e o cascalhamento da Rua Arthur J. Arnold; I – 
1886/1138/10, Indicação 15, Vereador Estevão de Loreno. Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos na Rua Diamantino C. 
Tombini, principalmente junto aos trilhos de trem; I – 1887/1139/10, Indicação 16, 
Vereador Felipe Sálvia. Solicitamos ao Executivo Municipal, que desde já 
disponibilize uma equipe responsável pela captação de recursos estaduais e 
federais a partir do próximo ano para serem investidos no esporte, de nosso 
município; I – 1888/1140/10, Indicação 17, Vereador Felipe Sálvia. A exemplo do 
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pedido que fizemos na semana passada, com relação à Rua Bernardo Paz, 
solicitamos que as mesmas providencias sejam tomadas com relação a Rua Silva 
Jardim no trecho compreendido entre as Ruas Ceará e Osvaldo Cruz, no Bairro 
Oriental; I – 1889/1141/10, Indicação 18, Vereador Leandro Adams. Solicita para 
que o Executivo Municipal determine ao setor competente a limpeza, roçamento e 
capina, da praça localizada no bairro Sassi; I – 1890/1142/10, Indicação 19, 
Vereador Leandro Adams. Solicita, para que o Executivo Municipal determine ao 
setor competente que providencie a troca das paradas de ônibus da Rua 
Tupiniquins, no Bairro Alvorada, pois as mesmas encontram-se em precárias 
condições de uso; I – 1891/1143/10, Indicação 20, Vereador Elbio. Solicita ao 
Executivo Municipal para que determine ao setor competente que efetue melhorias 
urgentes na Rua Monte Alegre, Bairro Floresta a mesma encontra-se intrafegável; I 
– 1892/1144/10, Indicação 21, Vereador Elbio. Solicita ao Executivo Municipal para 
que determine ao setor competente que efetue melhorias urgentes na Rua Antonio 
Severo de Almeida Bairro Ouro Preto; I – 1893/1145/10, Indicação 22, Vereador 
Rudinei Brombilla. Solicita ao Executivo Municipal para determinar ao setor 
competente para que realize melhorias no Distrito de São Bento, tais como 
sinalização, quebra mola, abrigos de ônibus, limpeza e pintura da praça; I – 
1894/1146/10, Indicação 23, Vereador Rudinei Brombilla. Solicita ao Executivo que 
determine ao setor competente para que faça a restauração do meio-fio na Rua 
Carlos Gomes em frente ao nº 411. R – 1895/311/10. Requerimento 01, Vereador 
Marcos Soares. O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e 
apreciada na forma regimental, seja enviado oficio ao Secretário de Estado de 
Segurança Pública, Edson Goularte e ao Superintendente dos Serviços 
Penitenciários, Mario Santa Maria Junior, manifestando novamente a solicitação 
deste Município com referência a retirada do Presídio Municipal localizado no bairro 
Santo Antônio, uma vez que como representantes dos munícipes diversas vezes 
somos cobrados para buscar resolver o transtorno que a permanência do PECAR 
causa aos moradores das proximidades e adjacências, visto o perigo que estão 
expostos os cidadãos de bem, com as constantes fugas dos detentos que 
amedrontam e aterrorizam a vizinhança, mais uma vez solicitamos especial atenção 
por parte deste órgão; R – 1896/312/10. Requerimento de Pesar 02, Vereador 
Marcos Soares. O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
lido em plenário e deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos 
familiares votos de condolências em nome do Poder Legislativo de Carazinho, pelo 
falecimento da Senhora Vera Lúcia Batista da Silva, transcorrido no último dia 30 de 
setembro do corrente; R – 1897/313/10. Requerimento 03, Vereadora Sandra 
Citolin. A Vereadora abaixo assinado requer na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor do Poder 
Legislativo de Carazinho, a Câmara dos Deputados na pessoa do Exmo. Sr. 
Presidente Michel Temer, ao Senado Federal na pessoa do Exmo. Sr. Presidente 
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José Sarney e ao Presidente da República na pessoa do Exmo. Sr. Luiz Inácio Lula 
da Silva, e ao Deputado Federal Osmar Terra, PMDB RS, manifestando o nosso 
total apoio para que seja aprovado o Projeto de Lei do Deputado Federal Osmar 
Terra, que torna obrigatório a classificação das drogas, introduz circunstancias 
qualificadoras dos crimes relacionados ao tráfico de drogas e define as condições 
de atenção aos usuários ou dependentes de drogas. Esta proposta altera a Lei 
Antidrogas 11.346/2006, e entre outras mudanças, ela estabelece que a 
classificação das drogas deve levar em conta seus mecanismos de ação, de 
administração e sua capacidade de causar dependência. A proposta também faz 
alterações no que se refere à repressão e a diferenciação entre os crimes 
relacionados às drogas de maior poder de causar dependência. E foi incluída na 
mesma categoria de qualificadora a prática da mistura de drogas com a finalidade 
de aumentar o poder de causar dependência, como a introdução do pó de crack em 
cigarros de maconha. Consideramos de grande importância esta proposta de 
alteração da Lei Antidrogas, pois a partir desta nova redação, o traficante de crack, 
por exemplo, terá a sua pena aumentada de um sexto a dois terços, dispensando 
mais rigor aos delitos que envolvem drogas mais pesadas; R – 1898/314/10. 
Requerimento de Pesar 04, Vereador Erlei Vieira. O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado 
ofício externando pêsames aos familiares do Senhor Hermes Redin. O Sr. Hermes 
cidadão carazinhense que prestou sua contribuição à comunidade local. Empresário 
de sucesso e bom pai. Aos Familiares recebam os mais sinceros sentimentos deste 
vereador. Moção. M – 1899/262/10. Moção 01, Vereador Marcos Soares, subscrita 
pelos Vereadores Gilnei Jarré, Estevão de Loreno e Sandra Citolin. O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental que após lida e deliberada em plenário 
seja enviado Oficio ao cônsul do Internacional em nossa cidade, Dr. Anderson 
Amaral, cumprimentando a iniciativa do consulado local em proporcionar ao 
torcedor Claudemir Martins da Silva, popular "cyborg", conhecido torcedor colorado 
de nossa cidade e que está sempre comemorando junto aos demais torcedores no 
centro da cidade as grandes conquistas do seu time do coração animando a todos 
com sua empolgação e com seus passos de mestre sala, a oportunidade de poder 
visitar o estádio Beira Rio, onde assistiu a partida entre Internacional e Corinthians 
pelo Campeonato Brasileiro, em que o Inter saiu vencedor, comprovando que além 
de torcedor fanático é também pé quente. Hoje em dia é tão difícil encontrar 
pessoas dispostas a realizar o sonho de outras, por mais simples que este sonho 
seja, e por isso, cabe a nós também ressaltar esta atitude que para muitos pode 
parecer pouco, mas para quem recebe é muito, como é o caso do nosso amigo 
"cyborg", que viveu uma emoção inesquecível proporcionada pela sensibilidade de 
pessoas que em um esforço conjunto disponibilizaram a realização deste sonho. 
Esperamos que esta iniciativa sirva de exemplo para que outras pessoas carentes 
de nosso município possam ter seu sonho realizado, pois com certeza é muito 
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gratificante ver o sorriso de satisfação, de alegria quando se consegue alcançar 
algo que jamais seria disponibilizado não fosse um gesto como esse. Recebam 
mais uma vez, os cumprimentos desta Casa, que se estende também ao agraciado 
com esta oportunidade, o irreverente e coloradissimo cyborg; M – 1900/263/10. 
Moção 02, Vereador Elbio, subscrita pelos Vereadores Gilnei Jarré, Rudinei 
Brombilla e Felipe Sálvia. O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que após aprovado em plenário seja enviado oficio ao 3° Batalhão de Operações 
Especiais de Passo Fundo na pessoa do Comandante Major André Luis Ottonelli 
Pithan, parabenizando o Sargento Vilson da Silva Mattos por sua determinação e 
bravura quando se deparou com o acidente ocorrido no dia 30 do 09 de 2010 na BR 
285, teve uma atuação rápida, mesmo colocando em risco sua própria vida não 
hesitou em salvar as vitimas do acidente, que pelo seu desempenho evitou que 
mais vidas fossem ceifadas e provavelmente teríamos assistido uma tragédia maior, 
sendo o Sargento um dos primeiros a chegar no local do acidente. Desta forma 
recebam os cumprimentos do poder legislativo extensivo a toda a corporação, nos 
sentimos orgulhosos porque diante de um mundo mergulhado no individualismo e 
no capital, ficamos felizes em saber que existem homens, servidores de qualidade, 
que vão além do profissionalismo nos seus ímpetos de servir, em favor da vida; M – 
1901/264/10. Moção 03, Vereador Felipe Sálvia, subscrita pelos Vereadores 
Eugenio Grandó, Rudinei Brombilla e Sandra Citolin. O Vereador abaixo assinado, 
solicita na forma regimental, que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado 
ofício aos Deputados eleitos do Partido Democrático Trabalhista – PDT para a 
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, Sra. Juliana Brizola, Sr. Gilmar 
Sossella, Sr. Gerson Burmann, Sr. Adroaldo Loureiro, Sr. Alceu Barbosa Velho, Dr. 
Diógenes Luiz Basegio, Sr. Ciro Simoni cumprimentando-lhes pela eleição 
conquistada  em 03 de outubro de 2010. Todos sabemos do desgaste de um pleito 
eleitoral, por isso nada mais justo que cumprimentá-los por esta conquista, afinal o 
trabalho é árduo, cansativo, mas compensa chegar ao final dele e ver que o objetivo 
proposto foi alcançado. Esperamos que possam fazer um trabalho excelente 
durante os quatro anos da legislatura que se inicia no próximo ano, que possam 
assim corresponder às expectativas dos milhares de cidadãos que lhes confiaram o 
voto, mais que isso, depositaram em vocês a esperança de um Rio Grande melhor. 
Recebam todos, os sinceros cumprimentos do Poder Legislativo Municipal de 
Carazinho, que muito orgulha-se em poder hoje, estar cumprimentando-lhes por 
esta importante e significativa vitória, não só para vocês mas para todos aqueles 
que trabalharam incansavelmente para que o objetivo fosse alcançado; M – 
1902/265/10. Moção 04, Vereador Felipe Sálvia, subscrita pelos Vereadores 
Eugenio Grandó, Rudinei Brombilla e Sandra Citolin. O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado 
ofício ao Cartório Eleitoral e ao Ministério Público de nossa cidade, 
cumprimentando-os pela condução dos trabalhos durante o transcurso do pleito 
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eleitoral que ocorreu dentro da mais absoluta normalidade, exatamente como o 
planejado, como declarou o comandante da Brigada Militar, sem que nenhuma 
ocorrência de crime eleitoral fosse registrada. O voto é um ato de cidadania, por 
isso o eleitor deve votar valorizando a sua condição de cidadão, comprometendo-se 
com o desenvolvimento do município e com o bem estar da população e para isso 
precisa estar protegido através de um trabalho eficiente destes órgãos que tem 
papel de fundamental importância durante os trabalhos de uma eleição, garantindo 
que o cidadão possa exercer a sua cidadania com tranqüilidade. Vivemos um 
momento de inversão de valores na sociedade, de banalização de conceitos e de 
falta de ética e corrupção na política, como frutos do individualismo, da falta de 
caráter, do "toma lá dá cá", do "salve-se quem puder", por isso cabe a nós valorizar 
este trabalho, cumprimentando-lhes pela contribuição que dão para o exercício 
consciente da cidadania e participação responsável na política; M – 1903/266/10. 
Moção 05, Vereador Felipe Sálvia, subscrita pelos Vereadores Eugenio Grandó, 
Rudinei Brombilla e Sandra Citolin. O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de ouvido o plenário, seja enviado ofício ao Senador Paulo 
Paim, cumprimentando-lhes pela eleição transcorrida ontem, 03 de outubro de 
2010. Ilustríssimo Senador, é com imensa satisfação que venho cumprimentá-lo por 
ter sido eleito nosso Senador, mais que isso, por ter sido eleito o senador mais 
votado, prova do reconhecimento do povo gaúcho ao trabalho sério e competente 
que vem desenvolvendo ao longo de seu mandato atual. Quando vossa Excelência 
manteve contato com a minha pessoa através de um telefonema em meu gabinete 
há alguns dias atrás, dispus-me a trabalhar incansavelmente para que este 
propósito fosse alcançado, afinal um homem que não mede esforços para beneficiar 
aqueles que mais precisam como a classe dos trabalhadores, merece estar sempre 
representado o nosso povo. Esperamos que possa dar continuidade ao excelente 
trabalho que vem desenvolvendo, que possa alcançar seus objetivos principalmente 
no que diz respeito ao fator previdenciário uma bandeira sua e que tem o apoio e a 
luta de todo o país. Receba Senador Paulo Paim, os sinceros cumprimentos do 
Poder Legislativo Municipal de Carazinho, que muito orgulha-se em poder hoje, 
estar cumprimentando-lhe por esta importante e significativa vitória, não é só para 
Vossa Excelência mas para todos aqueles que trabalharam incansavelmente para 
que o objetivo fosse alcançado; M – 1904/267/10. Moção 06, Vereador Felipe 
Sálvia, subscrita pelos Vereadores Rudinei Brombilla, Sandra Citolin e Eugenio 
Grandó. O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
ouvido o plenário, seja enviado ofício aos Deputados eleitos do Partido Democrático 
Trabalhista – PDT para a Câmara dos Deputados, Sr. Giovani Cherini, Sr. Enio 
Bacci e Sr. Vieira da Cunha, cumprimentando-lhes pela eleição conquistada  ontem, 
03 de outubro de 2010. Todos sabemos do desgaste de um pleito eleitoral, por isso 
nada mais justo que cumprimentá-los por esta conquista, afinal o trabalho é árduo, 
cansativo, mas compensa chegar ao final dele e ver que o objetivo proposto foi 
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alcançado. Esperamos que possam fazer um trabalho excelente durante os quatro 
anos da legislatura que se inicia no próximo ano, que possam assim corresponder 
às expectativas dos milhares de cidadãos que lhes confiaram o voto, mais que isso, 
depositaram em vocês a esperança de um Rio Grande, de um país melhor e mais 
justo, sem tanta desigualdade e injustiças sociais. Recebam todos, os sinceros 
cumprimentos do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, que muito orgulha-se 
em poder hoje, estar cumprimentando-lhes por esta importante e significativa vitória, 
não é só para vocês mas para todos aqueles que trabalharam incansavelmente 
para que o objetivo fosse alcançado; M – 1905/268/10. Moção 07, Vereador 
Eugenio Grandó, subscrita pelos Vereadores Felipe Sálvia, Gilnei Jarré e Erlei 
Vieira. O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido ao plenário para aprovação dos senhores Edis seja enviado ofício de 
aplausos e reconhecimento a Ronaldo Nogueira de Oliveira, pela excelente votação 
na eleição do dia 03 de Outubro, alcançando a marca de 59.376 votos, obtendo a 
vaga de 2° suplente a Câmara Federal. A experiência e conduta deste homem 
público, que já foi quatro vezes Vereador, sempre entre os mais votados, Presidente 
do Legislativo, Secretário Municipal de Habitação, Diretor do Departamento de 
Transportes do Estado, Diretor Presidente da FGTAS - Fundação Gaúcha Trabalho 
e Ação Social, certamente contribuem para a função honrosa que irá desempenhar. 
Expresso meus votos e confirmo o orgulho que tenho de ter a amizade e 
consideração deste homem, que é exemplo de serenidade, idoneidade, convicto de 
seus princípios ideológicos, o que faz ser um líder nas fileiras do Partido Trabalhista 
Brasileiro- PTB. Por meio deste, nosso reconhecimento e desejo de muito sucesso; 
M – 1906/269/10. Moção 08, Vereador Marcos Soares, subscrita pelos vereadores 
Eugenio Grandó, Estevão de Loreno. O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após lida e deliberada em plenário seja enviado oficio em nome do 
Poder Legislativo de Carazinho manifestando nossos cumprimentos aos 
vencedores da Taça Rodeio de Carazinho, evento realizado em nosso Município de 
23 à 26 de setembro, passado, sendo eles: Laço em Dupla: Gilson e Fábio dos 
Santos e Ademir e Ademar de Lima; Laço Piá: Arthur Oliveira; Laço Guri: Guilherme 
Salvador; Laço Prenda: Kátia Secchi; Laço Pai e Filha: Fabiano & Letícia Pontes; 
Laço Pai e Filho: Vanderlei Aynes e Clebinho; Laço Veterano: João Monteno; Laço 
Vaqueano: Atanagildo Martins; Gineteada: Edson Nascimento; Parabéns pelos 
resultados alcançados nas provas campeiras; M – 1907/270/10. Moção 09, 
Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores Erlei Vieira, Gilnei Jarré, 
Eugenio Grandó e Leandro Adams. A Vereadora abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando o Deputado Estadual Márcio Biolchi 
PMDB – RS, pela  vitoriosa Reeleição a Deputado Estadual, conquistada em 03 de 
outubro de 2010.  Foram 63.932 mil votos em todo o estado. Esta expressiva 
votação só vem premiar a brilhante carreira política de Márcio Biolchi. Seu inicio 
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político foi em Carazinho, quando conquistou a vaga de vereador, sendo o mais 
votado na época. Márcio ainda fez um valoroso trabalho à frente da Secretaria 
Estadual do Desenvolvimento, onde buscou vários investimentos para o nosso 
município e região. A reeleição do Deputado Estadual Márcio Biolchi, foi uma vitória 
a nível municipal e estadual, conseguindo mais de 70 por cento dos votos da nossa 
comunidade, contabilizando 15.687 votos, sem dúvida uma marca histórica. Márcio, 
tua caminhada é de compromisso, responsabilidade, ética e dedicação com a 
população de Carazinho. Receba as homenagens desta casa Legislativa; M – 
1908/271/10. Moção 10 Vereador Marcos Soares, subscrita pelos Vereadores 
Sandra Citolin, Eugenio Grandó e Estevão de Loreno. O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que após lida e deliberada em plenário seja enviado 
oficio em nome do Poder Legislativo de Carazinho, manifestando os cumprimentos 
ao Deputado Federal Luiz Carlos Busato, que foi reconduzido para representar o 
Rio Grande do Sul na esfera federal. Receba em nome da comunidade 
carazinhense nossos agradecimentos pela contribuição que tem dado em favor do 
Município de Carazinho; M – 1909/272/10. Moção 11 Vereador Marcos Soares, 
subscrita pelos Vereadores Sandra Citolin, Eugenio Grandó e Estevão de Loreno. O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após lida e deliberada 
em plenário seja enviado ofício em nome do Poder Legislativo de Carazinho, 
manifestando os cumprimentos ao Senhor Ronaldo Santini eleito deputado estadual 
no pleito de 03 de outubro passado para representar os gaúchos na Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul; M – 1910/273/10. Moção 12 Vereador 
Estevão de Loreno, subscrita pelos Vereadores Sandra Citolin, Gilnei Jarré e 
Marcos Soares, Leandro Adams, perdão. O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que seja enviado oficio parabenizando ao Deputado Federal 
Jerônimo Goergen, eleito para o mandato 2011 – 2014. É com grande satisfação 
que o vereador subscrito cumprimenta por esta grande conquista, desejando os 
mais sinceros votos de sucesso nessa sua nova caminhada; M – 1911/274/10. 
Moção 13 Vereador Leandro Adams subscrita pelos Vereadores Sandra Citolin, 
Estevão de Loreno e Marcos Soares. O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, 
seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho cumprimentando o Exmo. Sr. 
Tarso Genro por sua expressiva votação nas Eleições 2010, que o consagraram 
como novo Governador do Estado do Rio Grande do Sul. Na região de abrangência 
da 15º Zona Eleitoral, com 38.347 votos, Tarso Genro foi eleito Governador do 
Estado. Pela sua conquista, que demanda acima de tudo a luta por seus ideais, sua 
ética e aceitação da população riograndense o parabenizamos; M – 1912/275/10. 
Moção 14 Vereador Rudinei Brombilla, subscrita pelos vereadores Marcos Soares, 
Snadra Citolin e Estevão de Loreno. O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado 
oficio de cumprimentos ao Deputado Federal José Otávio Germano, pela sua 
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reeleição no pleito eleitoral de 2010. Filho de Otávio Germano é formado em Direito 
pela PUC Rio Grande do Sul. Estabeleceu-se profissionalmente em Cachoeira do 
Sul como advogado e professor universitário, após ter sido chefe de gabinete do pai 
na presidência da Caixa Econômica Estadual. Eleito vereador mais votado em 
Cachoeira do Sul, em 1988, foi depois eleito deputado estadual em 1990, aos 28 
anos. Em 1994 conquistou o segundo mandato na Assembléia Legislativa do Rio 
Grande do Sul, chegando a ser líder do PDS e presidente mais jovem da Casa. No 
governo do Estado do Rio Grande do Sul ocupou as secretarias do Transportes 
1997-1998 e da Justiça e da Segurança Pública de 2003 a 2006. Em 1998 foi 
escolhido candidato a Vice-governador na chama Rio Grande Vencedor - que unia 
o PPB ao PMDB do então governador Antônio Britto. Em 1999 assumiu a diretoria 
de Gestão Financeira e Administrativa da Eletrosul. No outro ano, em 2000, José 
Otávio assumiu como Ministro-adjunto de Esportes e Turismo e Secretário-Nacional 
do Esporte. Foi vice-presidente de Futebol do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, em 
2001 e 2002 quando conquistou o tetracampeonato da Copa do Brasil. Em 6 de 
outubro de 2002, José Otávio elegeu-se deputado federal, pelo Partido Progressista 
Brasileiro, com 176.568 votos, tornando-se o terceiro mais votado da bancada 
gaúcha na Câmara e o quarto do partido no Brasil. Em 2006, reelege-se deputado 
federal com 195.522 votos e assume a presidência da Comissão de Minas e 
Energia da Câmara dos Deputados e novamente reeleito nas eleições de 2010. 
Buscando os anseios, captando os sonhos, ouvindo os desejos, conhecendo as 
necessidades, procurando entender um pouco mais do que o Rio Grande precisa 
para ingressar definitivamente na era do desenvolvimento, assumindo 
compromissos e realçamos a disposição para lutar pelos gaúchos e pelo Rio 
Grande, parabéns por mais esta grande conquista que é sua e compartilhada com 
todos nos Gaúchos; M – 1913/276/10. Moção 15 Vereador Rudinei Brombilla, 
subscrita pelos vereadores Estevão de Loreno, Marcos Soares, Sandra Citolin e 
Leandro Adams. O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
cumprimentos para a Senadora Ana Amélia Lemos pelo vitória no pleito eleitoral de 
2010. Depois de três décadas trabalhando no jornalismo e com uma carreira 
consolidada em numa das maiores empresas de comunicação do país, a jornalista 
Ana Amélia Lemos tomou uma decisão ousada aceitando o convite do PP, Partido 
Progressista, e assim sendo concorrer como a candidata a uma das às três vagas 
de Senador pelo Rio Grande do Sul, para o eleitor escolher uma pessoa que tenha 
visibilidade, na mídia, porque o pessoal já sabe o que se fez e o serviço prestado. A 
relação próxima com o PP motivou a escolha do partido. A gaúcha Ana Amélia 
Lemos tem mais de 40 anos de jornalismo. Ela trabalhou na rádio Guaíba e no 
Jornal do Comércio, após atuou 33 anos nos veículos da RBS, 31 deles no 
escritório do grupo, em Brasília e debruçada sobre mais de 3,4 milhões de votos 
ocupando uma cadeira no Senado Federal, a jornalista Ana Amélia Lemos garantiu 
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que irá lutar pela recuperação da credibilidade do Senado. Parabéns Senadora, foi 
uma vitória merecida, com esforço de muito trabalho e dedicação, fazendo por onde 
merecer esta brilhante vitória nas eleições; M – 1914/277/10. Moção 16 Vereadora 
Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores Gilnei Jarré, Eugenio Grandó, Rudinei 
Brombilla e Erlei Vieira. A Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho, parabenizando o Deputado Federal Osmar Terra PMDB – 
RS, pela  vitoriosa Reeleição a Deputado Federal, conquistada em 03 de outubro de 
2010.  Certamente esta vitória, é o reconhecimento por sua carreira política, onde 
sempre primou pela ética e respeito à comunidade que acreditou em seu trabalho. 
Sua atuação à frente da Secretaria Estadual da Saúde, foi marcada por desafios, 
que com competência e sabedoria foram galgados e administrados pelo bem da 
saúde do povo Riograndense.   Osmar, tua caminhada é de responsabilidade, ética, 
dedicação e seriedade com a população de Carazinho, que acredita e confia em 
seu trabalho. Receba as homenagens desta casa Legislativa; M – 1915/278/10. 
Moção 17 Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores Eugenio Grandó, 
Erlei Vieira, Gilnei Jarré e Rudinei Brombilla. A Vereadora abaixo assinado solicita 
na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício do Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando os deputados Federais   
Darcisio Perondi, Mendes Ribeiro Filho e Alceu Moreira – PMDB/RS, pela conquista  
da  reeleição para a Câmara Federal em 03 de outubro de 2010.  Certamente esta 
reeleição é o reconhecimento pelo trabalho incansável realizado na Câmara 
Federal, onde primaram pelo respeito aos cidadãos, pela ética e responsabilidade 
para construir projetos que venham de encontro aos interesses do povo. A 
caminhada foi árdua, mas vocês souberam honrar seus compromissos com a 
população, e isso certamente foi o fator determinante para esta vitória. Nossos 
parabéns, recebam as homenagens desta casa Legislativa. Presidente Vereador 
Gilnei Jarré: Passamos agora para o intervalo regimental pelo período de dez 
minutos e convido os senhores Vereadores para passarem na sala de reuniões. 
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 as moções e os requerimentos fossem votados em bloco. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Conforme acordo das bancadas, não haverá o grande 
expediente, então passaremos diretamente para apreciação e votação dos 
requerimentos e moções. Coloco em apreciação dos Senhores Vereadores, a 
solicitação verbal do Vereador Felipe para que sejam apreciadas as moções e os 
requerimentos em bloco, não havendo Vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se 
manifestem, aprovada a solicitação verbal do vereador Felipe para apreciação dos 
requerimentos e moções em bloco. Convido o Senhor Secretário para fazer a leitura 
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do n° e autor dos requerimentos e moções. Secretário Vereador Élbio Esteve: 
Requerimento de n° 01 do Vereador Marcos Soares; Requerimento de n° 03 da 
Vereadora Sandra Citolin. Moção de n° 01 do Vereador Marcos Soares, subscrita 
pelos Vereadores Leandro Adams, Estevão de Loreno e Sandra Citolin; Moção n° 
02 do Vereador Elbio, subscrita pelos Vereadores Gilnei Jarré, Rudinei Brombilla e 
Felipe Sálvia; Moção n° 03 do Vereador Felipe Sálvia, subscrita pelos Vereadores 
Eugenio Grandó, Rudinei Brombilla e Sandra Citolin; Moção n° 04 do Vereador 
Felipe Sálvia, subscrita pelos Vereadores Eugenio Grandó, Rudinei Brombilla e 
Sandra Citolin; Moção n° 05 do Vereador Felipe Sálvia, subscrita pelos Vereadores 
Eugenio Grandó, Rudinei Brombilla e Sandra Citolin; Moção n° 06 do Vereador 
Felipe Sálvia, subscrita pelos Vereadores Eugenio Grandó, Rudinei Brombilla e 
Sandra Citolin; Moção n° 07 do Vereador Eugenio Grandó, subscrita pelos 
Vereadores, Gilnei Jarré, Erlei Vieira, Elbio Esteve e Felipe Sálvia; Moção n° 08 do 
Vereador Marcos Soares, subscrita pelos Vereadores, Eugenio Grandó, Erlei Vieira 
e Estevão de Loreno; Moção n° 09 da Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos 
Vereadores, Eugenio Grandó, Gilnei Jarré, Leandro Adams e Erlei Vieira; Moção n° 
10 do Vereador Marcos Soares, subscrita pelos Vereadores, Eugenio Grandó, 
Estevão de Loreno e Sandra Citolin; Moção n° 11 do Vereador Marcos Soares, 
subscrita pelos Vereadores, Eugenio Grandó, Estevão de Loreno e Sandra Citolin; 
Moção n° 12 do Vereador Estevão de Loreno, subscrita pelos Vereadores Marcos 
Soares, Leandro Adams e Sandra Citolin; Moção n° 13 do Vereador Leandro 
Adams, subscrita pelos Vereadores, Marcos Soares, Estevão de Loreno e Sandra 
Citolin; Moção n° 14 do Vereador Rudinei Brombilla, subscrita pelos Vereadores, 
Marcos Soares, Sandra Citolin e Erlei Vieira; Moção n° 15 do Vereador Rudinei 
Brombilla, subscrita pelos Vereadores Estevão de Loreno, Marcos Soares, Sandra 
Citolin e Leandro Adams; Moção n° 16 da Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos 
Vereadores Gilnei Jarré, Eugenio Grandó, Erlei Vieira e Rudinei Brombilla; Moção 
n° 17 da Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores Gilnei Jarré, 
Eugenio Grandó, Erlei Vieira e Rudinei Brombilla. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré: Está em discussão os requerimentos e moções, Vereador Eugenio Grandó. 
Vereador Eugenio Grandó: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora 
Vereadora, Senhores e Senhoras presentes na casa do povo, gostaria de me 
manifestar quanto uma moção que eu fiz, com a assinatura também dos colegas, do 
Vereador Felipe, do Vereador Gilnei Jarré e do Vereador Élbio, para o Ronaldo 
Nogueira que concorreu a Deputado Federal, atingiu a marca histórica de mais de 
59 mil votos, dizia ontem, logo depois da abertura, do encerramento das urnas, me 
posicionei para os partidários que se faziam presentes junto ao comitê de 
campanha do Ronaldo, enaltecia, porque quando se combate o bom combate não 
existe derrota, o Ronaldo sem dúvida nenhuma é um vencedor, com essa votação 
histórica que ele fez, dizia mais, que o pleito municipal daqui dois anos passa 
indubitavelmente pela decisão, pela opinião e pelo crivo do Ronaldo, o Ronaldo se 
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qualificou para ser candidato a Prefeito e para assumir o PTB como maior líder que 
nós temos hoje em Carazinho no PTB, tenho muito orgulho de ter participado da 
campanha, fui o único Vereador do partido que trabalhou para o Ronaldo, não me 
arrependo, quero continuar nessa luta com ele e tenho certeza, que o PTB saiu 
forte, saiu qualificado, qualquer composição que se fizer necessária para 
alcançarmos o Executivo daqui dois anos, vai passar pela decisão do Ronaldo, o 
irmão do Ronaldo se faz presente, o Bugre, quero deixar também meus parabéns 
aos Bugre, ao Nata, a toda família que trabalharam praticamente sozinhos e sem 
quase nada de recurso para fazer a campanha do Ronaldo aqui no Município, fez 
mais votos, bem mais votos fora do que aqui, nós esperávamos uma votação um 
pouco melhor em Carazinho, mas assim mesmo ele foi o candidato a Deputado 
Federal da cidade mais votado, com mais de 6 mil votos, quero dizer que tenho 
orgulho de ter ficado ao lado dele e que vou continuar caminhando sempre ao lado 
dele, porque pessoas boas se aninham com pessoas boas e sem dúvida nenhuma 
o Ronaldo Nogueira é uma pessoa boa e trouxe uma expressão impar para o PTB 
de Carazinho, sem dúvida nenhuma é maior liderança que nós temos hoje no PTB 
do nosso Município. Gostaria de, utilizando porque não vai ter o grande expediente, 
de me manifestar a cerca da reunião que nós tivemos agora, há poucos minutos na 
sala de reuniões da casa, onde um grupo de mães nos procurou e fez uma 
pergunta bem simples, o que vocês vão fazer com o caos que está na saúde? Não 
existe atendimento nos postos, hoje de tarde me deparei com um médico, com uma 
receita de um médico, num posto de saúde, escrita num papel de caderno, não tem 
mais nem receituário nos postos de saúde, não tem nenhum dentista funcionando 
em posto de saúde, não tem medicamento, não tem seringa, não tem algodão, as 
pessoas estão passando álcool pra dar injeção com papel higiênico, o caos está 
instalado, dizia que não vai demorar muito, estamos com uma CPI em andamento 
da educação, não vai demorar muito, os Vereadores vão perder a paciência, os 
Vereadores vão ter que enfrentar o problema, e sem dúvida nenhuma um dos 
caminhos para solução do problema é indicar os culpados do caos que foi instalado 
e para se indicar os culpados do caos que foi instalado, só através de um 
investigação e essa investigação só pode ser feita, através de uma CPI, não estou 
pedindo abertura de CPI agora, nesse momento, a Comissão de Saúde vai 
participar de uma reunião esta semana com o hospital e com o representante da 
Secretaria da Saúde, mas quero dizer para vocês que não vai tardar e a CPI vai 
acabar sendo aberta, porque quando a bola de neve começa a descer a montanha, 
tu não ataca mais, tem coisas sendo empenhadas do ano passado, recém sendo 
empenhadas, então quer dizer, o déficit vem lá de 2009, 2009 vai gerar o déficit de 
2010 e como dizia um amigo meu, político de Carazinho, o tatu está mais para 
frente, a tendência na sua saúde do município, é só piorar e eu fique envergonhado 
na sala de reunião, acho que os colegas também se sentiram, no mínimo 
fragilizados, quando um cidadão de Carazinho diz: Nós viemos procurar ajuda de 
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vocês, o que vocês vão fazer por nós e o silêncio se fez presente, vamos fazer uma 
reunião, vamos lá ouvir eles, dinheiro gente, nós já demos, o Leandro quando 
Presidente desta casa, destinou o maior recurso da história para ser aplicado na 
saúde, que o poder legislativo já disponibilizou, recurso, quando sobra da câmara, 
nós passamos, para o hospital, nós repassamos para a saúde, como eu disse na 
sala de reuniões e repito, o problema na saúde de Carazinho é a gestão, falta 
gestão na saúde de Carazinho, assim como dizia o colega Vereador Leandro, que a 
cidade está cheia de buracos, a saúde não funciona, a educação tem um déficit de 
3 milhões, o que está funcionando em Carazinho gente, não tem nada funcionando 
em Carazinho, espero que o povo daqui uns dias não diga que o Poder Legislativo 
de Carazinho também não está funcionado, está na hora de nós nos posicionarmos, 
não a bem de um partido ou de um Prefeito ou de uma administração, mas a bem 
daqueles que nos elegeram que é o povo, que é a população de Carazinho, muito 
obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereadora Sandra. Vereadora 
Sandra Citolin: Senhor Presidente, colegas Vereadores, a imprensa, público que 
está aqui nos assistindo, também quero parabenizar e fazer referencia a votação 
que o deputado do meu partido Márcio Biolchi fez em Carazinho, com 15.687 votos 
na cidade, realmente ele também se qualificou politicamente no nosso município e 
na nossa região com um total de 63.932 votos, o qualificou então e fez com que ele 
retornasse para o próximo mandato de quatro anos para a assembléia legislativa a 
partir de hoje o Deputado Marcio Biolchi também assume a Executiva a nível 
estadual do meu partido, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro na 
executiva estadual porque o Senador Simon abriu mão da sua presidência, ficando 
então como líder maior do partido no estado o Deputado Marcio Biolchi. Em relação 
às questões envolvendo a saúde, realmente a gente não sabe o que fazer e quando 
nos perguntam e nos perguntaram o que vocês vão fazer? Nós também, todos nós, 
nos colocamos junto a população e dizemos o que nós podemos fazer, a CPI, 
também concordo com o Vereador Grandó, ela é necessária porque desde que 
assumimos essa Legislatura, o hospital, a saúde vem recebendo recursos inúmeros 
recursos públicos e cada vez mais, o atendimento a qualidade do serviço fica a 
desejar e já não é mais uma baixa qualidade, a qualidade do serviço da saúde no 
Município está desesperadora a que se ter sim uma visão diferenciada do 
atendimento relativo á saúde e nós temos feito inúmeras reuniões, inúmeros 
contatos, sugestões, recurso público, então, o que mais precisa ser feito, onde está 
o furo, vamos fazer panelaço, vamos fazer uma greve de fome lá na frente as saúde 
para ver se a coisa melhora, o que nós podemos fazer? Até onde vai o 
compromisso de cada um com aquilo que lhe cabe, como Câmara de Vereadores, 
como gestores da saúde , como prestadores de serviço, todos estão envolvidos, 
todos, não é só, é uma rede de qualificação na saúde que precisa ser realmente 
mudada urgentemente, ontem, então quinta feira a comissão de saúde novamente 
estará verificando várias situações e ver até que ponto isso avançou ou não. 
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Também gostaria de fazer menção Senhor Presidente ao requerimento 
encaminhado ao Excelentíssimo Deputado Federal, Osmar Terra, pela nova lei anti 
drogas de sua autoria que está em fase final de votação nas Comissões da Câmara 
dos Deputados, essa nova lei, ela tem a proposta de mudar radicalmente tudo, o 
atendimento ao usuário, a dependente químico, a penalidade ao traficante e a 
assistência que deve ser dada ao dependente químico, por exemplo, hoje na lei anti 
drogas nós temos as medidas compulsórias, quer dizer, o dependente químico pode 
estar roubando, quebrando tudo, matando pai e mãe, se ele não quiser ser 
internado, ninguém pode botar a mão nele, como que um dependente químico 
numa situação tão delicada tem condições de querer alguma coisa, então, na nova 
lei antidrogas trata o dependente químico, como uma questão de saúde pública e 
ele receberá sim um atendimento diferenciado por lei nos hospitais, independente 
da ala psiquiátrica, a ala psiquiátrica, que é lei nos hospitais e que nós estamos 
aguardando a assinatura do convenio aqui no nosso hospital regional ela melhora o 
espaço físico, e o serviço para tratar o dependente químico, mas também o usuário 
de droga é também uma rede, quem vende a droga, o que fazer com aquela pessoa 
que está com um cigarrinho lá de maconha  e o outro no bolso para depois, ele 
pode ser tratado como traficante ou ele vai ser tratado só como usuário, então essa 
lei, ela enquadra cada um de forma diferente, então eu quero pedir a aprovação dos 
meus colegas e a pressão para votar esse requerimento porque realmente vai 
mudar muito a relação da sociedade, dos órgãos de saúde em relação aos 
dependentes químicos , obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Com a 
palavra o Vereador Élbio. Vereador Élbio Esteve: Boa Noite Senhor Presidente, 
Boa Noite colegas, ao público presente, entrei com uma moção hoje, destacando a 
atitude do, que está aqui presente, Sargento Vilson, por sua determinação e 
bravura, quando se deparou com aquele acidente ocorrido na BR, houve um 
trágico, se chocou com o caminhão de gás, de bujões de gás explodiu, vocês viram 
todos na RBS, então assim, eu fiz uma moção, dando os parabéns, exaltando a 
atitude dele, que isso é muito importante, que pessoas que realmente não medem 
esforços para poder salvar a vida dos outros, as vezes não se dão conta do perigo 
que passam, então meus parabéns Vilson, a ti e a toda corporação de vocês. 
Saúde, assim pessoas, todo mundo, todos os colegas já escutaram, cada um já foi 
no seu gabinete, já tece reclamação, de receita que não foi trocada, de 
medicamento que não foi conseguido, o paciente que não foi atendido, então assim, 
tanto no hospital, quanto nos postos de saúde, nos pediram uma imediata atitude 
que a gente possa ter com isso, semana passada eu fui ao Hélio, diretor do 
hospital, administrativo, falei também com o Secretário de Saúde, então assim, a 
gente tem que entender que a saúde é feita de duas maneiras, prevenção e 
curativa, a medicina curativa hoje da cidade de Carazinho, é feita no hospital, a 
preventiva deveria ser feita a nível de posto de saúde e essa não está ocorrendo, 
então o que acaba acontecendo, sobrecarregando o hospital, eu dei a idéia, a gente 
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deu a idéia, eu fui e dei algumas idéias para eles, eu acho que tem que funcionar 
um pronto atendimento 24 horas, para isso tem que fazer funcionar uma SAMU, 
para isso tem que dar melhores condições aos postos de saúde funcionando, ou 
seja, se tu vai com uma suspeita de pneumonia ou com apendicite, tu tem exame 
24 horas, e não, infelizmente esperar, ter uma espera para fazer esse exame e ai 
uma semana depois tu não consegue fazer o exame e ou tu já morreu ou tu curou 
sozinho, então infelizmente a coisa é assim, mas isso pessoal, isso é de anos, não 
é só de agora, piorou agora, piorou, mas a gente tem que entender assim, 
prevenção, nós temos que dar plenas condições do posto ESF fazer a prevenção e 
isso parte muito importante da educação, a gente tem que educar nossa população 
também, então todo mundo tem que fazer a parte, a Secretaria tem que fazer a 
parte dela, o povo tem que fazer a parte, os médicos tem que fazer a sua parte 
também, então se a gente realmente não fizer um esforço conjunto, as soluções 
foram apresentadas, mas eles não tomam porque não querem, as vezes falta 
exatamente o que o Eugenio falou, gestão, a gente espera agora que o Seu Nelson 
tenha uma visão melhor que isso, mas precisa de dinheiro também e sem dinheiro 
eles não conseguem fazer nada, então, eu me preocupa muito a saúde, e nós 
quinta feira vamos conversar com o secretário a respeito disso. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Vereador Rudinei Brombilla. Vereador Rudinei Brombilla: 
Minha saudação ao Presidente do Poder Legislativo Vereador Gilnei Jarré, os 
colegas Vereadores, ao pública que prestigia nessa noite de hoje a sessão aqui na 
casa do povo, a imprensa aqui representada pela Ana Maria, rádio gazeta, eu entrei 
nessa noite de hoje com um requerimento, uma indicação ao Secretário de Obras, 
para que efetue uma limpeza e melhore a sinalização no bairro de São Bento, eu 
tenho recebido dos moradores do Distrito de São Bento, inúmeras reivindicações, 
inúmeras reclamações, das estradas do Distrito São Bento, então entrei com essa 
indicação na noite de hoje, ao Secretário, para que determine com máxima urgência 
essa melhoria no Distrito de São Bento, também quero aqui saudar e cumprimentar 
a Senadora do nosso Partido Progressista Ana Amélia Lemos, onde foi eleita no dia 
de ontem, Senadora do Rio Grande do Sul, onde obteve três milhões e 
quatrocentos mil e oitocentos e oitenta e quatro votos, está de parabéns a 
Senadora Ana Amélia Lemos, sabemos do compromisso dela com a região e 
principalmente com o nosso município de Carazinho, pois ela tem raízes aqui no 
Município, tem uma irmã, a dona Ivani Lemos que mora na nossa cidade e como 
amigo da Senadora tenho certeza, que muito recursos, muitas emendas ela vai 
estar trazendo para o nosso município de Carazinho, também aqui quero 
cumprimentar ao Bugre através de seu irmão, parabenizar pela votação expressiva, 
que Ronaldo Nogueira fez no nosso Município de Carazinho como candidato a 
Deputado Federal, da mesma forma, quero aqui também, dizer e parabenizar ao 
Deputado Estadual eleito pelo PMDB, Marcio Biolchi, amigo meu de infância, o qual 
eu tenho o maior carinho e estima, era isso Senhor Presidente, colegas Vereadores, 
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meu muito obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Erlei. Vereador 
Erlei Vieira: Quero cumprimentar o Presidente desta Casa, Senhores Vereadores e 
o povo que se encontra, eu queria falar sobre uma indicação que fiz na rua Rua 
Silveira Martins, onde é a EMEI da Carolina Dal Castel, a creche, um perigo muito 
grande, é cheio de criança ali, tem o posto de saúde, e os carros ali em alta 
velocidade, eu quase vi uma tragédia a semana passada, e queria colocar ao 
Prefeito, que ele desse um jeito de colocar um quebra mola lá ou sinalizar melhor 
aquela rua. Queria pela segunda vez que eu estou tentando ajudar o executivo, que 
eles não abriram o olho ainda sobre o CAPS, que a saúde mental de Carazinho, 
que hoje nós temos o CPSI que é CAPS infantil, e o CAPS 2, que é o CAPS para 
saúde mental, pessoas que têm doenças mentais e o CPAS AD que é álcool e 
droga, onde que o Município não vai gastar nada, eu já estou mandando projeto 
pronto para eles aqui, onde já foi apresentado pela Secretária de Saúde ao Prefeito 
Municipal de Carazinho, onde que não obtive nenhuma resposta, estou mandando 
de novo, onde que eles entrarem com esse projeto, eles já ganham 50 mil reais do 
estado para começar a estrutura desse CAPS álcool e droga, que vai ser uma coisa 
muito importante, não só mandar para clinicas, nós precisamos de um 
acompanhamento e esse CPAS faz um acompanhamento muito importante, na 
família e nos usuários de droga. E sobre o hospital, hoje até me indignei com certos 
companheiros, dizer assim a Comissão de Saúde, eu quero convidar todos para ir 
junto quinta feira nessa reunião, para vocês achar que não é fácil, ir lá numa 
reunião e escutar, estou cansado de escutar, quinta feira é a ultima vez que vou 
numa reunião, alguma coisa vocês vão ver acontecer sexta feira, dependendo o 
que eles me falarem, cansei, entendeu, semana passada fui lá no hospital me 
chamaram lá, aquilo lá é um absurdo, de ver aquelas crianças, eu quero que essas 
pessoas que estão só me desdobrando, que vão lá passar o dia inteiro com o seu 
filho lá, cortado, com seu pais de 80 anos, eu falei, eu não tenho nenhum convenio, 
eu atravesso uma porta se meu pai tiver como eu vi um Senhor de idade lá, então 
quinta feira, cansei, é a ultima reunião naquele hospital, sexta feira vocês vão ver o 
que vai acontecer.  Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Felipe Sálvia. 
Vereador Felipe Sálvia: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que 
assistem a reunião na noite de hoje, em especial a imprensa, rádio gazeta, Tio 
Pisca, meu companheiro Veiga, meu companheiro Senhor Silveira, Fladimir, está na 
hora de cansar mesmo Vereador Erlei, está na hora da Comissão de Saúde cansar, 
e essa Casa cansar com relação à saúde, nós vamos ter que ser Vereadores 
mesmo, mas Vereadores de verdade, porque eu me envergonhei daquelas 
Senhoras chegarem lá e nos cobrarem do jeito que cobraram, com relação a saúde, 
o Eugenio disse bem é problema de gestão, de administrar o recurso público com 
relação a saúde, nós não podemos mais deixar o povo sofrer, o povo de nossa 
cidade, ali no hospital, nos postos, nos postos nem existe mais, não existe médico, 
não existe nada, então, nós temos que tomar atitude gente, se não adiantar essa 
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reunião que vai sair na Secretaria, né Dr. Élbio, se não adiantar essa reunião, eu 
acho que tem que ir os 10 mesmo, tu tem razão Erlei, tem que ir os 10 Vereadores 
lá e ouvir e começar a tomar atitude, se for preciso abrir uma CPI, vamos abrir uma 
CPI, eu sou a favor de CPI sempre, agora temos que ser radicais gente, o povo não 
pode continuar sofrendo mais, de não te receituário, né Leandro, né Eugenio, está 
escrevendo em folha de caderno o receituário, de não ter algodão, não ter álcool, 
não ter nada, não ter remédio, eu cobrava o outro governo, agora está pior, então 
eu vou ter que cobrar de uma forma mais forte agora, eu não posso, a gente não 
pode, o PDT, o meu partido, vai começar a cobrar de uma forma mais forte isto, 
porque o que não pode acontecer é o povo sofrer, nós fomos eleitos para fiscalizar 
e achar soluções Vereadora Sandra, e as soluções nós vamos ter que achar, 
quando Presidente, ajudei com recurso grande, o Leandro quando Presidente 
ajudou, o Jarré já ajudou com recurso aqui, a Câmara tem feito o seu papel, o 
Executivo tem que fazer o papel dele, se for preciso nós chamar o Tarso aqui né 
Leandro, vamos chamar né, acho que o Tarso vem aqui para dar uma mão. Dizer 
Bugre, dizer que estou muito satisfeito, alegre, feliz, a minha família é muito amiga 
da tua família, tu sabe disso, Ronaldo fez muito voto na minha família, mesmo eu 
trabalhando para outro Deputado, muitos votos ele fez na família e eu nem pensei 
em tirar, que eu não tiraria, nem pensei e tenho certeza que não tiraria porque são 
pessoas que são amigas do Ronaldo, da igreja, a minha família é da igreja, da 
Assembléia, então o Ronaldo fez muito voto na minha família e eu torci, torci muito 
ouvindo a gazeta ontem, e parabenizar a gazeta pela transmissão excelente para o 
público e dizer que eu acho que vai dar, eu acho que vai dar, eu acho que o 
Ronaldo vai assumir, que tem uma figura lá, que está na lista da ficha suja, esse 
cara não vai poder entrar, então eu acho que o Ronaldo vai entrar e vai ser o nosso 
representante, aqui com muito orgulho, foi Vereador dessa Casa e merece, merece 
porque eu sei como é que ele faz campanha, uma campanha sem recurso nenhum 
e eu me orgulhava muito de ver o Bugre e o Nata de noite por essas vilas, o Nata 
tirando placa de noite, colocando placa de manhã, isso é família gente, família boa, 
família que trabalha, então fica meu abraço Bugre, pra você, para tua família, pro 
Ronaldo, assinei essa moção com satisfação, com alegria junto com o Eugenio, que 
eu sei da honestidade que o Ronaldo é, uma pessoa muito querida mesmo, por 
todos dessa cidade, no mais senhor Presidente, eu também gostaria de 
cumprimentar, eu apoiei, nós do PDT tivemos que, a gente tem um partido, tem que 
apoiar gente do partido, apoiei o Cherini e apoiei o Sossela, tive a felicidade de 
eleger os dois, tivemos a felicidade de eleger Juliana Brizola por Carazinho, 
Basegio, aqui do lado, então o PDT se saiu muito bem nessas eleições e também 
está pronto para enfrentar as eleições municipais, pode ter certeza disso, o cafifi 
aumentou, né Dr. Veiga aumentou porque nós fizemos um numero de votos muito 
bom na legenda do PDT, na nossa cidade, era isso Senhor Presidente. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Vereador Leandro. Vereador Leandro Adams: Senhor 
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Presidente, Vereadora Sandra, colegas Vereadores, cumprimenta o Siborg, teve em 
Porto Alegre, assistindo o time do coração e dando um schow de passos, maior 
carnavalesco da nossa cidade, maior passista, não me canso de cumprimentar o 
Seu Silveira, o 11° Vereador, na 3ª cadeira, sempre acompanhando os trabalhos 
desta Casa, Ronaldinho eu não vou nem falar que tu sabe, já está mais do que 
falado, eu, hoje o ambiente está, o Ronaldinho eu já falei duas vezes na rádio e falei 
de coração e é merecido e achei que o povo poderia ter sido, o povo de Carazinho 
poderia ter sido um pouco mais agradecido, um pouco mais generoso com ele, que 
por causa de 2.000 votos, pouca coisa em 40 mil, nós poderíamos ter um deputado 
federal, mas vamos torcer que ele consiga assumir ainda e que de tudo certo. A 
saúde está na UTI, à educação falta dois milhões e meio, três milhões, as ruas 
estão esburacadas, mas temos que ter calma, que nem disse o Vereador Felipe, 
temos que achar a solução, porque nós pisarmos no pescoço do Prefeito não 
adianta, porque antes de nós pisarmos no pescoço do Prefeito, nós vamos pisar no 
pescoço do povo, aquele povo pobre, aquele povo humilde, que precisa, o Aylton 
final do mês vai receber o salário dele, então nós temos que procurar, unir as forças 
e ver o que a gente consegue de solução para resolver os problemas. Mas hoje, eu 
prometi que ia me pronunciar na tribuna, não sei se estamos ao vivo, mas se não 
estamos ao vivo pela rádio, com certeza o líder do governo vai levar esses dois 
pedidos para mim, eu tive em campanha no Bairro Sandri e ali tem três ruas que 
têm números, mas as ruas não tem como entrar o caminhão do lixo, não tem côo 
entrar o ônibus, o correio, a rua tem fim, então eu queria pedir, não como Vereador 
Leandro, mas como amigo do Secretário Foguinho que de uma atenção para 
aquele povo, que de uma ajeitada com a patrola, para que o caminhão consiga 
fazer a volta, porque ele vai e em que vir de ré, eu não se, coisa de 1.500 metros, 
então é coisa pequena, não é coisa grande e também na estrada velha que vai para 
São Bento, tem o meu amigo Jair lá, que eu já não sei se ele é meu amigo mais, já 
fizemos quatro, cinco indicações, pedindo uma solução, ele sabe da dificuldade do 
Município, mas diz que está sem condição nenhuma, porque quando chove atola, 
quando está seco tem muita poeira e ele está nos alertando para o perigo que tem, 
porque lá passam os caminhões do lixo em alta velocidade, tem criança, então ele 
está pedindo um quebra-molas, poder ser de terra, e ele está pedindo pelo amor de 
Deus que consiga, se não tem pedra para toda a estrada, pelo menos nas 
baixadas, ele entende a dificuldade do Município e ele quer alguma coisa, que nós 
já fizemos cinco indicações, então eu não estou pedindo como Vereador, não estou 
pedindo para o Secretário de Obras, eu estou pedindo como cidadão, fui colega do 
foguinho na ulbra, que de uma atenção para aquele povo, a coisa não é muito cara, 
é um quebra-molas para não pegar uma criança  que sai do colégio, e colocar umas 
pedras para que eles consigam ir para o colégio quando chove, que não atole o 
carro, então, já que não estamos ao vivo De Loreno nos leve esse pedido para o 
Secretário Foguinho, seria isso, muito obrigado Senhor Presidente. Presidente 



 

A.P.V Página 20 4/11/2010  

Vereador Gilnei Jarré: Vereador Marcos. Vereador Marcos Soares: Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, demais pessoas que se fazem presentes nessa 
Casa, entrei com alguns trabalhos nessa noite, entrei com um requerimento ao 
Secretário do Estado de Segurança Pública, pedindo novamente para que seja 
revisto a  questão do nosso presídio municipal, estadual, a PECAR, no qual já 
enviei várias vezes, pedindo para que fosse estudado para ser retirado o presídio 
do Bairro Santo Antonio, que causa muita preocupação dos moradores, que os 
perigos são constantes, pessoas fugindo, pulando por cima de casas, então, cada 
vez se torna mais difícil para os moradores ali, pessoas querendo vender as casas 
para sair para outros bairros, porque o presídio está cada vez mais sucateado, sem 
condições, então, eu venho pedindo várias vezes, cada vez estou encaminhando a 
Secretaria do Estado, para que tome uma providência ao presídio, pode ser que 
agora com a mudança de governo, vou continuar pedindo, tomara que o Tarso me 
ouça, espero que o novo governo possa trazer essa obra para Carazinho, que seja 
um reivindicação de todos nós Vereadores, que há muitos anos já é uma 
reivindicação e que ninguém fez nada, passa governo, entra um sai outro e nada se 
faz, então, eu vou continuar pedindo, estou fazendo a minha parte. Também entrei 
na noite de hoje com uma moção ao consulado colorado na pessoa do Andersom 
Amaral pela iniciativa que ele teve, em levar o Siborg para assistir a partida lá do 
Inter contra o Corinthians, e tenho certeza que vocês do consulado, fizeram uma 
grande obra, levando o Siborg, representar os carazinhenses lá junto ao estádio, o 
clube que trouxe tantas alegrias, o Internacional e o Siborg com um torcedor famoso 
aqui de Carazinho, todo mundo conhece o Siborg, fala que é o Siborg? Há o Siborg 
é aquele de camiseta vermelha, sempre de vermelho e branco, então você merece 
Siborg uma homenagem na qual eu quis fazer uma moção pra ti, para reconhecer o 
teu trabalho aqui em Carazinho, como torcedor e torcedor fanático do Inter, está de 
parabéns Siborg e parabéns ao Andersom que teve a iniciativa de te levar junto na 
excursão. Também Senhor Presidente, gostaria de falar sobre a saúde, realmente a 
saúde em Carazinho está precária, da forma que está não dá mais, acho que nós 
temos que nos unir mesmo, não somente a Comissão de Saúde, mas todos nós, os 
dez vereadores, temos que reivindicar e resolver de uma forma ou outra, se nós 
vamos ter que ir pra rua junto com o povo, não tem problema, nós vamos, agora 
está na hora de ser feita alguma coisa, chega de empurrar com a barriga, 30 dias, 
60 dias, e passa dias e nada é feito e cada vez está pior, se tu chegar no hospital 
agora, se tu vai chegar lá está lotando de gente e isso é diariamente, então a saúde 
está precária, espero que o Prefeito tenha a sensibilidade, reúna o secretário e de 
uma solução logo, porque a saúde não pode esperar, seria isso Senhor Presidente. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Não havendo mais Vereador que queira 
discutir, coloco em votação os requerimentos e moções, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e contrários se manifestem, aprovado por todos. Solicito 
ao Senhor Secretário que proceda a leitura do Projeto de Lei 125/10 do Executivo 
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Municipal. Secretário Vereador Élbio Esteve: P - 1833/197/10 - Projeto de Lei nº 
125, de 24 de setembro de 2010. Altera denominação de cargo em comissão e 
revoga a Lei Municipal nº 6.735/08. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao 
Senhor Secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças. Secretário Vereador Élbio Esteve: Voto: O presente projeto de lei é 
inviável, conforme pareceres do Instituto Sollo e do jurídico da Casa. Assinam 
Vereadores Élbio, Vereador Eugenio e Vereador Felipe Sálvia. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças. Vereador Eugenio. Vereador Eugenio Grandó: Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, quando eu digo que o problema é de 
gestão, eu provo que o problema é de gestão. Esse projeto é inacreditável, que o 
Executivo Municipal fez. Eles mandaram um projeto de lei para a Casa, para a 
Câmara, onde eles revogam o padrão do cargo em questão, ou seja, se esse 
projeto fosse aprovado, nós íamos ter o cargo, mas não ia ter como pagar o cargo, 
porque eles estão revogando a lei que autoriza o pagamento. Esse é um exemplo 
que eu quero dar para vocês de como falta gestão no município, como falta gestão 
na Secretaria de Saúde. É inacreditável você criar, modificar a nominação de um 
cargo, revogar a lei que autoriza o pagamento desse cargo, então a pessoa hoje vai 
ter um, vai mudar o nome do cargo, vai passar a trabalhar, mas ela não vai ter como 
receber, porque eles estão revogando a lei que autoriza o pagamento dessa 
pessoa. Então, por isso que o projeto é inviável. Eu espero que os colegas de forma 
unânime rejeitem esse projeto. Muito obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Não havendo mais vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores 
que concordam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado 
por todos. Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 
054 de 2010, da Mesa Diretora. Secretário Vereador Élbio Esteve: P – 
1.870/199/10 – Ementa: Projeto de Lei nº 054/2010. Fica autorizada a Câmara 
Municipal de Vereadores de Carazinho a realizar Termo de Compromisso de 
Estágio com a Universidade Luterana – ULBRA. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré: Peço ao Senhor Secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças. Secretário Vereador Élbio Esteve: Voto: O presente projeto de 
lei é viável, conforme parecer do Jurídico da Casa, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Sala de Reuniões, assinam Vereador Élbio, 
Vereador Eugenio e Vereador Felipe. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em 
discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como 
estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao Senhor Secretário 
que proceda à leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social. 
Secretário Vereador Élbio Esteve: Voto: O presente projeto de lei está apto a ser 
incluído na ordem do dia. Sala de Reuniões, 04 de outubro, assinam Vereador Erlei, 
Vereadora Sandra e Vereador Rudinei Brombilla. Presidente Vereador Gilnei 
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Jarré: Está em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social. 
Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores 
favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Está em discussão o projeto com os pareceres já aprovados. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam 
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Em 
virtude do feriado do dia 12 de outubro, o dia 11 será ponto facultativo na Câmara 
Municipal, transferindo, assim, a reunião ordinária para o dia 13, quarta-feira, às 10 
horas da manhã, com pauta exclusiva, votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
de 2011. Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a 
presente reunião, e convoco os Senhores Vereadores para a próxima Reunião 
Ordinária, a ser realizada no dia 13 de outubro, às 10h. 
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