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Ata Reunião Ordinária 18 de outubro de 2010.......Ata 45 
 
 
 
  
 
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 18 de outubro de 2010. Convido o Senhor Vereador 
Rudinei Brombilla para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e que todos se 
posicionem em pé; (leitura da Bíblia). Presidente Vereador Gilnei Jarré: Solicito 
ao senhor secretário que proceda a leitura da convocação do suplente. Secretário 
Elbio Esteve: Convocação 16/2010. Carazinho 16 de outubro de 2010. Senhor 
Marcos, convoco Vossa Senhoria, para assumir na Câmara Municipal de 
Vereadores pelo período de quinze dias, tendo em vista o pedido de licença do 
Vereador Paulino de Moura, para tratar de assuntos particulares, conforme dispõe 
artigo 22, inciso II da Lei Orgânica Municipal, bem como Regimento Interno, artigo 
11, inciso I, alínea b, desta Casa, atenciosamente, Gilnei Alberto Jarré, presidente. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Coloco em apreciação a ata da reunião 
ordinária do dia 04 de outubro de 2010. Está em discussão a ata da reunião 
ordinária do dia 04 de outubro de 2010. Não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se 
manifestem. Aprovado pelos presentes. Coloco em apreciação a ata da reunião 
ordinária do dia 13 de outubro de 2010. Está em discussão a ata da reunião 
ordinária do dia 13 de outubro de 2010. Não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os 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 18 de outubro de 2010: Edital 09/2010 da Ascamaja, 
convidando para participar da Sessão Ordinária dia 22.10; Convite da Igreja Batista 
da Glória, para participar das comemorações dos 50 anos da Igreja na cidade; 
Convite do Sest Senat a presidência desta Casa, para participar do encontro 
regional “A atividade profissional do motofretista” a realizar-se dia 19 de outubro; 
Ofício do Conselho Regional de Contabilidade, solicitando o plenário para 
realização de curso dia 07 de dezembro; Ofício 025/2010 da Secretaria de Saúde, 
solicitando o repasse de recurso para referida secretaria, visto este, da sobra e/ou o 
disponível do Poder Legislativo; Ofício 15 da Contadora da Casa, encaminhando o 
relatório de execução orçamentária referente ao mês de setembro; Ofício 265/2010 
do Ministério Público, solicitando informações acerca do autos do IC n° 44/2006; 
Ofício 264/2010 do Ministério Público, solicitando informações acerca do Inquérito 
00742.00034/2007; Ofício 287/2010 do Ministério Público, informando arquivamento 
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do Inquérito 00742.00082/2007; Convite a presidência desta Casa para reunião 
almoço com o tema: UPF e o Desenvolvimento Regional, realizado dia 18 de 
outubro; Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, enviando o Boletim 
Informativo, edição 01, outubro 2010; Convite da SERFO para o IV Encontro 
Municipal de Jovens da SERFO, realizado dia 17 de outubro; Ofício 0138/2010 da 
SESCOOP/RS convidando para participar dos Seminários das FRENCOOP’s dias 
14 e 15 de outubro; Ofício 228/2010 do Executivo Municipal, encaminhando PL 
126/2010; Ofício 229/2010 do Executivo Municipal, encaminhando PL 127/2010; 
Comunicado da Interlegis, oportunizando cursos a distância para Vereadores e 
servidores; Ofício 224/2010 da Eletrocar, em resposta a OD 1.838/2010;  Ofício 
223/2010 da Eletrocar, em resposta a OD 1.992/2010; Ofício 1129/2010 do PECAR, 
solicitando a cedência do plenário para o dia 20 de outubro; Ofício 226/2010 do 
Executivo Municipal, solicitando a realização de audiência pública dia 19 de 
outubro; Ofício 211/2010 do Executivo Municipal, informando que recebeu o valor 
de R$ 58.640,00, para a realização do Programa FNHIS; Ofício 214/2010 da 
Eletrocar, em resposta OD 1.917/2010; Convite do Tribunal de Contas, para o 
seminário Regional de gestão publica, a realizar-se dia 20 de outubro; Ofício 
138/2010 do Previcarazinho, informando sobre decisão do Tribunal de Contas; 
Ofício 618/2010 da SMEC, solicitando a indicação de dois nomes para compor a 
comissão de fiscalização do transporte escolar; Ofício 140/2010 do Previcarazinho, 
manifestando opinião sobre o Projeto de Lei Complementar 004/2010; Ofício 
318/2010 do Executivo Municipal, em resposta Ofício CPI 004/2010; Ofício 
224/2010 do Executivo Municipal, em resposta OP 212/2010; Convite a presidência 
da Casa, para coquetel de apresentação do programa PGQP, realizado dia 7 de 
outubro; Comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso 
financeiro no valor de R$ 102.817,00; Ofício 230/2010 do Executivo Municipal, 
encaminhando PL 128/2010; Ofício 231/2010 do Executivo Municipal, retirando PLC 
004/2010; Convite do Jornal Diário da Manhã, para jantar de comemoração das três 
décadas de existência em Carazinho e região, a realizar-se dia 22 de outubro; 
Ofício dos Correios, em resposta OD 1.831/2010. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré: Passamos agora para a leitura das indicações, requerimentos e moções pelo 
Senhor Secretário. Secretário Vereador Élbio Esteve: I – 1920/1147/10. Indicação 
nº 01, Vereador Rudinei Brombilla. Solicita ao Executivo Municipal para que 
determine ao setor competente para que realize levantamentos por sua equipe 
técnica, para possibilidade de desenvolver melhorias na parte de infra estrutura no 
Bairro Fey; I – 1921/1148/10. Indicação nº 02, Vereador Rudinei Brombilla. Reitera 
ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a realização de 
melhorias nas estradas do interior de Pinheiro Marcado; I – 1922/1149/10. Indicação 
n° 03, Vereador Elbio. Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor 
competente que melhorias na Rua Giácomo Reali, Bairro São Jorge; I – 
1923/1150/10. Indicação n° 04, Vereador Marcos Soares. A retirada dos entulhos 
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verdes depositados na Rua Anita Garibaldi, no bairro Braganholo; I – 1924/1151/10. 
Indicação n° 05, Vereador Marcos Soares. Retirada dos entulhos verdes 
depositados na Rua Santa Terezinha, no bairro Santo Antônio; I – 1925/1152/10. 
Indicação n° 06, Vereadora Sandra Citolin. Solicita ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente, trabalhos de capina e limpeza da última quadra da 
Rua Eugênio Weidlish, Bairro Floresta, Solicitação dos moradores; I – 
1926/1153/10. Indicação n° 07, Vereadora Sandra Citolin. Solicita ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente, trabalhos de melhorias, 
cascalhamento e compactação, no final da Rua Caçapava, Bairro Floresta; I – 
1927/1154/10. Indicação n° 08, Vereadora Sandra Citolin. Solicita ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente, cascalhamento e compactação da 
Rua Três de Maio, entre as Ruas Saldanha Marinho e Olavo Bilac, Bairro Loeff; I – 
1928/1155/10. Indicação n° 09, Vereadora Sandra Citolin. Reiteramos ao Executivo 
Municipal com urgência que determine ao setor competente, trabalhos de melhorias 
da sinalização, colocação de estacionamento na via, colocação de um instrumento 
que reduza a velocidade dos veículos e motociclistas e que a via obedeça as 
normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e do 
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, na Rua Silva Jardim, Bairro Centro. 
Solicitação dos moradores, conforme documentos em anexo de autoria do 
Engenheiro Civil Miguel Angelo Gonçalves; I – 1929/1156/10. Indicação n° 10, 
Vereador Marcos Soares. Solicitamos que o Executivo Municipal determine ao setor 
competente a pintura de algumas faixas de segurança na Av. Flores da Cunha e em 
ruas transversais e paralelas, pois muitas encontram-se totalmente apagadas em 
alguns casos nem percebe-se que há uma faixa de segurança; I – 1930/1157/10. 
Indicação n° 11, Vereador Marcos Soares. Solicita faixa de segurança na Avenida 
Flores da Cunha, no centro da cidade; I – 1931/1158/10. Indicação n° 12, Vereador 
Marcos Soares. A retirada dos entulhos verdes depositados na Rua Marcilio Dias, 
no bairro Santo Antônio; I – 1932/1159/10. Indicação n° 13, Vereador Marcos 
Soares. Solicita colocação de redutor de velocidade, quebra molas, na Rua Leonel 
Rocha, bairro Ouro Preto; I – 1933/1160/10. Indicação n° 14, Vereadora Sandra 
Citolin. Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor de Fiscalização do 
Município de Carazinho, para que verifique na Av. Flores da Cunha, entre as lojas 
Rainha dos Tecidos e Coprobel, um esgoto quebrado, com encanamento exposto e 
o calçamento danificado, e que notifique os proprietários. Solicitação dos pedestres;  
I – 1934/1161/10. Indicação n° 15, Vereadora Sandra Citolin. Solicita ao Executivo 
Municipal que determine ao setor, competente o reparo do calçamento no meio fio 
da calçada, na rua Dezenove de novembro; bairro Centro; I – 1935/1162/10. 
Indicação n° 16, Vereador Erlei Vieira. Solicitando ao Executivo Municipal, que 
notifique o proprietário do terreno baldio localizado na Rua Carlos Afonso Penz 
esquina com a Rua Ipanema, para que seja realizada uma limpeza no terreno; I – 
1936/1163/10. Indicação n° 17, Vereador Erlei Vieira. Solicitando ao Senhor Prefeito 
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Municipal que determine ao setor competente que sejam executados serviços de 
limpeza e instalação de uma boca de lobo na Rua Carlos Afonso Penz, em frete ao 
n° 77; I – 1937/1164/10. Indicação n° 18, Vereador Erlei Vieira. Solicitando ao 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução de serviço de 
limpeza e recolhimento de entulhos verdes na Rua São Paulo, Bairro Oriental em 
frente ao número 740; I – 1938/1165/10. Indicação n° 19, Vereador Erlei Vieira. 
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a 
realização de patrolamento, cascalhamento e compactação na Rua Dejanira Prompt 
em toda sua extensão. Na mesma oportunidade reforço o pedido de calçamento da 
referida Rua, que será de grande valia aos seus moradores; I – 1939/1166/10. 
Indicação n° 20, Vereador Marcos Soares. Solicitando ao Executivo Municipal, que 
determine ao setor competente a finalização da obra de calçamento da Rua São 
João Batista esquina com a Rua Bernardo Paz; I – 1940/1167/10. Indicação n° 21, 
Vereador Erlei Vieira. Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente que seja instalada sinalizações de trânsito em todo o bairro Braganholo, 
o referido bairro não possui placas indicativas o que acaba ocasionando constantes 
acidentes de trânsito; I – 1941/1168/10. Indicação n° 22, Vereador Erlei Vieira. 
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente que seja 
estudada possibilidade de retirar o semáforo localizado na Avenida Pátria esquina 
com a Rua Barão de Antonina, no lugar deve instalar um redutor de velocidade tipo 
quebra molas; I – 1942/1169/10. Indicação n° 23, Vereador Leandro Adams. Solicita 
para que o Executivo Municipal informe ao setor competente a abertura de seleção 
de propostas de Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social, 
com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS, 
referente ao Orçamento 2010; I – 1943/1170/10. Indicação n° 24, Vereador Leandro 
Adams. Solicita para que o Executivo Municipal informe ao setor competente a 
abertura de seleção de propostas para a construção de 800 Praças do PAC, a 
serem apoiados pelo Orçamento Geral da União. O período para recebimento das 
Cartas- Consultas pelos proponentes é até o dia 29/10/10; I – 1944/1171/10. 
Indicação n° 25, Vereador Leandro Adams. Solicita para que o Executivo Municipal 
informe ao setor competente que a Presidência da República, através do Gabinete 
de Segurança institucional, da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e do 
Ministério da Saúde, lançou edital de Apoio à implantação de um ano de Casas 
Transitórias de acolhimento de jovens no enfrentamento ao Crack e outras drogas; I 
– 1945/1172/10. Indicação n° 26, Vereador Eugenio Grandó. Solicitando ao setor 
competente a realização de melhorias na boca de lobo, localizado na Rua São João 
Batista, esquina com 3 Maio, no Bairro Braganholo; I – 1946/1173/10. Indicação n° 
27, Vereador Eugênio Grandó. Solicitando ao setor competente o recolhimento de 
entulhos verdes e secos, na Rua Minas Gerais esquina com a Goiás, no Bairro 
Oriental; I – 1947/1174/10. Indicação n° 28, Vereador Estevão de Loreno. Para que 
determine a Secretaria de Obras que seja feita a construção de duas bocas de lobo, 



 

A.P. Página 5 4/11/2010  

uma em cada lado da Rua Uruguai; I – 1948/1175/10. Indicação n° 29, Vereador 
Estevão de Loreno. Para que determine a Secretaria de Obras que seja feito o 
patrolamento e o cascalhamento da Rua Fernando Sudbrack; I – 1949/1176/10. 
Indicação n° 30, Vereador Estevão de Loreno. Para que determine a Secretaria de 
Obras que seja feito o patrolamento e o cascalhamento da Rua Uruguai; I – 
1950/1177/10. Indicação n° 31, Vereador Estevão de Loreno. Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos em toda a Rua Dona 
Julia; I – 1951/1178/10. Indicação n° 32, Vereador Estevão de Loreno. Para que 
determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos na Rua 
José Pereira, esquina com a Rua 10 de Novembro; I – 1952/1179/10. Indicação n° 
33, Vereador Estevão de Loreno. Para que determine a Secretaria de Obras que 
seja feita Operação Tapa Buracos na Rua Santa Terezinha, em frente à residência 
de nº 224; I – 1953/1180/10. Indicação n° 34, Vereador Gilnei Jarré. Solicitando ao 
Executivo Municipal para que determine o setor competente para que seja feito com 
urgência o corte no gramado, bem como uma limpeza geral na Praça do Bairro 
Sommer; I – 1954/1181/10. Indicação n° 35, Vereador Estevão de Loreno. 
Solicitando ao Executivo Municipal que determine o setor competente para que seja 
feito com urgência o corte no gramado, a capina junto aos brinquedos bem como a 
colocação de areia no campo de futebol na Praça do Bairro Princesa; I – 
1955/1182/10. Indicação n° 36, Vereador Marcos Soares. Operação de tapa 
buracos na Rua Ibaré, no Bairro Floresta; I – 1956/1183/10. Indicação n° 37, 
Vereador Marcos Soares. Solicita restauração na pavimentação com paralelepípedo 
na Rua Monte Alegre, no bairro Floresta; I – 1957/1184/10. Indicação n° 38, 
Vereador Felipe Sálvia. Solicitamos que o Executivo Municipal aceite a proposta da 
Associação de Moradores do Bairro Vila Nova, que colocaram a disposição da 
Administração Municipal o pavilhão da Associação que fica em frente ao Bar do 
Tonho para abrigar no local uma Escola de Educação Infantil ou até mesmo um 
Posto de Saúde; I – 1958/1185/10. Indicação n° 39, Vereador Felipe Sálvia. 
Solicitamos que o Executivo Municipal notifique as Agencias Bancárias, Instituições 
Financeiras e Agências Lotéricas quanto ao cumprimento das leis Municipais nº 
7.230 e 7.231, ambas de 29 de setembro 2010, que dispõe sobre a instalação de 
divisórias entre os caixas e de câmeras de vídeo em suas áreas externas. – 
1959/315/10. Requerimento. Requerimento nº 01 de Pesar, Vereador Rudinei 
Brombilla, de mesmo teor Requerimento nº 08, Vereador Estevão de Loreno, R – 
1966/322/10. O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
lido em plenário e deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos 
familiares votos de profundo pesar em nome do Poder Legislativo, pelo falecimento 
do Jovem Diego Pedrassani Lira. A todos os familiares do inesquecível Diego, os 
nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. E de mesmo teor do 
Vereador Estevão de Loreno; R – 1960/316/10. Requerimento nº 02, Vereador Erlei 
Vieira. O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
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aprovado em plenário, seja registrada em Ata e oficiada, a Companhia de Água e 
Esgoto, CORSAN, que realize reparos no asfalto na Rua Carlos Afonso Penz em 
frente ao número n°150 e ao lado do n° 84, próximo à sede social da empresa 
Shuster e Medeiros, onde foram realizadas novas instalações na rede 
abastecimento de água pela CORSAN causando dados a esta via pública, Fotos em 
anexo. Como é previsto em lei estes reparos não são de responsabilidade da 
empresa, perdão, são de responsabilidade da empresa. Temos a certeza que a 
CORSAN irá incluir em seu cronograma os trabalhos este reparo e o mais breve 
possível os moradores desta via terão seu asfalto recomposto pela empresa; R – 
1961/317/10. Requerimento nº 03, Vereador Erlei Vieira CORSAN. O vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, 
seja registrada em Ata e oficiada, a Companhia de Água e Esgoto a CORSAN, que 
realize reparos na Rua Ceara ao lado do Clube Harmonia, Bairro Oriental, onde foi 
realizadas melhorias na rede de abastecimento de água pela CORSAN causando 
dados a esta via pública. Como é previsto em lei estes reparos são de 
responsabilidade da empresa. Temos a certeza que a CORSAN ira incluir em seu 
cronograma de trabalhos este reparo e o mais breve possível os moradores desta 
via terão seu calçamento recomposto pela empresa; R – 1962/318/10. 
Requerimento a CORSAN nº 04, Vereador Erlei Vieira. O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrada 
em Ata e oficiada, a Companhia de Água e Esgoto a CORSAN, que realize reparos 
na Rua Conde de Porto Alegre em frente ao número 56, Bairro São João, onde foi 
realizadas melhorias na rede de abastecimento de água pela CORSAN causando 
dados a esta via pública. Como é previsto em lei estes reparos são de 
responsabilidade da empresa. Temos a certeza que a CORSAN ira incluir em seu 
cronograma de trabalhos este reparo e o mais breve possível os moradores desta 
via terão seu calçamento recomposto pela empresa; R – 1963/319/10. 
Requerimento nº 05, Vereador Erlei Vieira a CORSAN. O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrada 
em Ata e oficiada, a Companhia de Água e Esgoto, CORSAN, que realize reparos 
na Rua Edmundo Jose Loeff, em frente ao n° 241 Bairro Loeff, onde foi realizadas 
melhorias na rede de abastecimento de água pela CORSAN causando dados a esta 
via pública. Como é previsto em lei estes reparos são de responsabilidade da 
empresa. Temos a certeza que a CORSAN ira incluir em seu cronograma de 
trabalhos este reparo e o mais breve possível os moradores desta via terão seu 
calçamento recomposto pela empresa. R – 1964/320/10. Requerimento nº 06, 
Vereador Leandro Adams. Solicita que seja enviado oficio do Poder Legislativo a 
América Latina Logística, solicitando que a empresa faça uma limpeza no "paredão 
de mato", na Rua Arthur Bernardi, Bairro Sassi; R – 1965/321/10. Requerimento n° 
07, Pedido de Informação, Vereador Eugenio Grandó. O Vereador abaixo subscrito 
requer, na forma regimental, que logo após lido em plenário, seja enviado ofício ao 
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Executivo Municipal com o seguinte pedido de informações: Sobre a CODECAR, 
informar o que segue: 1º - Quem é o Liquidante atual? 2º - Qual o valor que recebe 
atualmente para atuar como liquidante da Codecar? 3º - Qual sua carga horária? 4º 
- Enviar controle de efetividade. 5º - Enviar cópia do Decreto de nomeação do 
liquidante. 6º - Qual forma de contratação do mesmo? Justificativa: Solicito as 
informações para averiguar a legalidade na contratação ou nomeação do 
Liquidante, exercendo desta forma o dever constitucional de fiscalizador; R – 
1967/323/10. Requerimento nº 09, Pedido de Informação Vereador Felipe Sálvia. O 
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido em 
plenário, o Sr. Presidente encaminhe ofício ao Executivo Municipal, com o seguinte 
pedido de informações: O vereador abaixo subscrito requer na forma regimental que 
depois de lido em plenário, o senhor presidente encaminhe ofício ao executivo 
municipal com o seguinte pedido de informações: Cópia do relatório do almoxarifado 
referente à situação do estoque de matérias, materiais de limpeza e de higiene 
relativo aos anos de 2008 durante a administração do Prefeito Alexandre Goellner e 
2009 já na Administração do Prefeito Aylton Magalhães, pois há informações de que 
muitos produtos estavam com o prazo de validade vencido; - Cópia do relatório do 
estoque do almoxarifado referente a materiais de limpeza e de higiene, relativo aos 
anos de 2008 durante a administração do Prefeito Alexandre Goellner e 2009 já na 
Administração do Prefeito Aylton Magalhães; Cópia do relatório técnico de inspeção 
sanitária feita em 30 de janeiro de 2008, pois há informações de que o mesmo 
aponta diversas irregularidades, inclusive condenando o estoque existente; Cópia 
relatório setor de almoxarifado referente material de limpeza em estoque com prazo 
de validade vencido realizado em 20 de janeiro de 2009; Relatório de contas 
apresentando planilhas de viagens com diárias e adiantamentos de professores da 
Secretaria Municipal de Educação, no período de 2006 a 2008 durante a 
administração do Prefeito Alexandre Goellner e 2009 já na Administração do 
Prefeito Aylton Magalhães, pois há informações de que os valores foram utilizados 
para compra de produtos de uso pessoal; Cópia de processos licitatórios em relação 
a Material de Limpeza e Produtos de Higienização relativo aos anos de 2005 a 
2008, contendo cópias de pregões licitatórios realizados nos anos de 2006, 2007 e 
2008, atas de pregão presencial, planilhas, atas e propostas nos lotes das empresas 
licitadas, planilhas demonstrativas dos produtos licitados, memorial descritivo e 
estimativa de impacto orçamentário financeiro no período de 2006 a 2008; Cópias 
de planilhas e pregão licitação de compra de fósforos no ano de 2008, pois há 
informações de que há estoque do referido produto para mais de uma década, e 
isso significa entre outras palavras um grande desperdício, pois, todos sabemos que 
não há muita durabilidade deste material em função de que o mesmo não pode ficar 
exposto a nenhum tipo de umidade; - Cópia de toda documentação do processo 
licitatório referente à aquisição de veículo Ducato sem acessórios e equipamentos 
necessários e indispensáveis para o transporte da alimentação escolar, pois há 
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informações de que o mesmo foi adquirido fora das determinações legais; - Cópia 
LDO e relatório de atividades gestão 2008, com relação a reformas nas Emeis São 
Lucas e Princesinha, pois há informações de que houveram gastos significativos 
sem que as reformas pudessem ser comprovadas e que na época geraram muitas 
especulações mas que infelizmente fui impedido de investigar pela “blindagem” que 
existia nesta casa com relação aos meus Pedidos de Informações; - Cópia da lista 
de espera nas Emeis referente ao ano de 2008, com cópia do relatório de audiência 
pública realizada no Ministério Público em dezembro de 2008, onde a administração 
anterior informou que não haviam mais crianças na lista de espera, pois o problema 
já estava solucionado; Há informações de que houveram apontamentos do Tribunal 
de Contas com relação a pagamento a maior feito na rescisão de contrato de uma 
determinada servidora, também com relação a falta de assinaturas em contratos por 
parte de contratados e contratantes e valor de multas pagas a Previdência por 
atraso no pagamento, por isso solicitamos também a cópia dessa documentação; 
Solicitamos cópia de contratos efetuados em 2002 pela FUNDETEC,  pois segundo 
nos foi informado há contratos da FUNDETEC em que a lei citada referindo-se a 
autorização legislativa é a lei que autorizou o executivo a instituir a FUNDETEC, 
nada tendo a ver com autorização legislativa para contratos; Chegou-nos a 
informação também de que a Diretora Administrativa da FUNDETEC em 2002 era 
uma servidora pública municipal, que por recomendação do  Tribunal  de  Contas  
não  poderia estar exercendo tal função, uma vez que o TC determinou que servidor 
público municipal não pode prestar contrato com nenhum órgão municipal, por isso 
solicitamos cópia da documentação comprovando esta irregularidade. Justificativa: 
O presente Pedido de Informações justifica-se pelo fato de estarmos atendendo 
uma solicitação do Presidente da CPI, Vereador Leandro Adams, que através do Of. 
CPI 005/2010 nos sugeriu esta medida para investigarmos o assunto em questão, 
relacionado a possíveis irregularidades cometidas na administração passada 
(2005/2008) junto a Secretaria Municipal de Educação; R – 1968/324/10. 
Requerimento nº 10, Vereador Felipe Sálvia. O Vereador abaixo subscrito requer, na 
forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores 
Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Excelentíssimo 
Presidente da República, ao Ministro da Fazenda, ao Presidente do Banco Central e 
aos Líderes de Bancada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, 
solicitando que sejam tomadas providências no sentido de agilizar medidas visando 
à baixa de juros e taxas no que diz respeito ao cartão de crédito, pois com isso 
estaremos beneficiando especialmente a população da classe média para baixo, 
que não compra a vista, e utiliza o cartão de crédito para efetuar suas compras a 
prazo, pagando juros exorbitantes, além das diversas taxas e tarifas cobradas pelas 
empresas de cartões de crédito. Segundo reportagem do Jornal Correio do Povo, 
18/10/2010, há mais de 45 tipos de taxas praticadas pelas instituições financeiras e 
que poderiam ser reduzidas a no máximo 10, possibilitando assim que o consumidor 
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possa comprar, comparar os preços cobrados, optando pelas menores taxas e 
tarifas. Infelizmente o pobre não tem opção, se utiliza do parcelamento e do crédito 
disponível no cheque especial e no cartão para adquirir bens e produtos, ficando 
assim a mercê da cobrança de juros e taxas que são cobradas sem o menor 
constrangimento e que fazem um divida se arrastar por anos a fio, quando ao seu 
final o consumidor percebe que pagou 2 a 3 vezes o valor do produto adquirido. 
Senhores, precisamos estabilizar a economia desta grande parcela da população 
brasileira, buscando formas imediatas de redução de juros e taxas, pois desta forma 
estaremos atingindo a grande maioria dos brasileiros que compra a prazo, que paga 
juros de conta especial e cartões de crédito e que hoje é tão massacrada pelos altos 
índices de juros cobrados pelas instituições bancárias e administradoras de cartões. 
Como homem público espero que o Governo Federal possa finalmente abraçar esta 
causa que é motivo de grande preocupação de todos os brasileiros; Moções. M – 
1969/279/10. Moção nº 01, Vereador Rudinei Brombilla, subscrita pelos Vereadores 
Marcos Soares, Gilnei Jarré, Sandra Citolin e Erlei Vieira. O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para 
aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a empresa Talamini Terraplanagem 
e Locação Ltda, em nome de seu proprietário Ivan Luiz Talamini e extensivo a todos 
os funcionários pelos 24 anos de atividades comerciais no município de Carazinho. 
Hoje é uma empresa mais lembrada da região norte do Rio Grande do Sul no 
mercado de Terraplanagem e Locação através do seu profissionalismo, incentivo ao 
desenvolvimento do potencial das pessoas e superação das expectativas de seus 
clientes; M – 1970/280/10. Moção nº 02, Vereador Rudinei Brombilla, subscrita pelos 
Vereadores Marcos Soares, Gilnei Jarré, Sandra Citolin e Erlei Vieira. O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário 
para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a o Sr. Giovani Sbruzzi 
proprietário da Loja Benni Ltda e extensivo todos os funcionários pelas 
comemorações de 2 anos de atividades comerciais no Município de Carazinho. Esta 
é a primeira e uma das maiores qualidades do verdadeiro empreendedor. Arriscar 
conscientemente é ter coragem de enfrentar desafios, de seu novo 
empreendimento, de buscar, por si só, os melhores caminhos. É ter 
autodeterminação, parabéns; M – 1971/281/10. Moção nº 03, Vereador Rudinei 
Brombilla, subscrita pelos Vereadores Gilnei Jarré, Sandra Citolin, Erlei Vieira, 
Marcos Soares e Elbio. O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
cumprimentos a empresa Schuster Medeiros e Cia Ltda, em nome dos seus sócios 
proprietários da empresa, os senhores  Oswaldo Aluisio Schuster, Carlos Lourenço 
de Medeiros Neto, João Carlos Schuster, Gilberto José Lourenço, Adão Luiz de 
Medeiros e extensivo a todos os funcionários pela comemoração dos 54 anos das 
atividades da empresa no município de Carazinho. Em 4 de outubro de 1956, iniciou 
a história da empresa, quando Oswaldo Aloísio Schuster, Egídio Endler e Carlos 



 

A.P. Página 10 4/11/2010  

Wurster resolveram constituir uma sociedade industrial e comercial, por quotas de 
responsabilidade limitada. A sociedade respondia pela razão social de Schuster e 
Cia Ltda. Em maio de 1957, o sócio Carlos Wurster retira-se da sociedade, 
passando o seu capital para o sócio Oswaldo Aloísio Schuster.  Em 1960, foi 
admitido na sociedade o Sr. Carlos Lourenço de Medeiros Neto, tendo permanecido 
o sócio Egídio Endler. Já em 1961, retornou à sociedade o Sr. Oswaldo Aloísio 
Schuster, quando então se passou a denominar Schuster e Medeiros Ltda. Até 
então, a empresa estava estabelecida em um galpão de madeira na Av. Flores da 
Cunha, nº 3011 e tinha como atividade principal, a fabricação de carrocerias de 
madeira para caminhões e camionetas, além de esquadrias, portas e janelas, de 
madeira. Em 1966 mudou-se para o endereço atual Av. Flores da Cunha, nº 3980 
onde construiu suas instalações, alterando os objetivos para fábrica de carroceria, 
esquadrias, serralheria, comércio de matérias de construção em geral, material 
elétrico, tintas, ferragens, máquinas e ferramentas, importação de produtos do ramo, 
representação comercial desses mesmos produtos e prestação de serviços. Em 
1979 foi admitido na sociedade o Sr. João Carlos Schuster, quando passou a atual 
denominação, Schuster, Medeiros e Cia Ltda; M – 1972/282/10. Moção nº 04, 
Vereador Rudinei Brombilla, subscrita pelos Vereadores Felipe Sálvia, Marcos 
Soares e Erlei Vieira. O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
cumprimentos aos novos conselheiros tutelares de Carazinho, eleições para biênio 
a de 2011 a 2013 com o voto de 40 entidades. Daniela Reichert dos Santos, Rejane 
Terezinha de Oliveira Klein, Vivaldina Brunêto de Oliveira, Fernanda Soares Dias 
Rodrigues e Giane Cristine Arendt. Desde que nas atribuições de conselheiro ao 
atender as crianças e adolescentes e aplicar medidas de proteção; atender e 
aconselhar os pais ou responsável e aplicar medidas pertinentes previstas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente; promover a execução de suas decisões 
podendo requisitar serviços públicos, e entrar na Justiça quando alguém, 
injustificadamente, descumprir suas decisões, parabéns; M – 1973/283/10. Moção 
nº 05 de Congratulações, Vereador Felipe Sálvia, subscrito pelos Vereadores 
Marcos Soares, Rudinei Brombilla e Sandra Citolin. O Vereador abaixo assinado 
solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do 
Poder Legislativo de Carazinho ao Pastor Nemias Nascimento de Oliveira, por 
ocasião das comemorações referentes ao aniversário de 71 anos de existência da 
Igreja Evangélica Assembléia de Deus em nosso município. A Igreja Evangélica 
Assembléia de Deus, tem proporcionado aos seus fiéis, momentos de grande 
demonstração de fé e esperança. Constantemente vemos vidas sendo 
transformadas, restauradas e isto nos faz ver que todo o trabalho que tem sido feito 
ao longo de todos estes anos de dedicação e empenho realmente valem a pena, 
compensam o esforço e o empenho. Que Deus continue se fazendo presente no 
nosso meio, pois como seus servos, temos entre outras, a missão de servirmos 
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como instrumentos para aliviar a dor daqueles que precisam de nossa ajuda, seres 
humanos carentes, abatidos, sem perspectiva de vida e muitas vezes até sem 
vontade de viver. Que esse compromisso de atender e ajudar as pessoas 
necessitadas, conduzindo-as pelos caminhos do Senhor continue fazendo parte da 
missão desta Igreja que alimenta o espírito e o corpo com suas boas ações. 
Recebam nosso reconhecimento pelos belíssimos trabalhos desenvolvidos em prol 
de nossa comunidade; M – 1974/284/10. Moção nº 06, Vereador Felipe Sálvia e de 
mesmo teor Moção nº 08, Vereador Elbio Esteve. M – 1976/286/10, Vereador Erlei e 
Vereador Grandó, subscrita pelos Vereadores Marcos Soares, Rudinei Brombilla e 
Sandra Citolin. O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o 
Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, 
a Associação Médica de Carazinho, ao Hospital de Caridade de Carazinho, à 
UNIMED, a Pronto Clínica, e ao CAPSEM, por ocasião da comemoração do Dia do 
Médico, comemorado no último dia 18 de outubro. O médico é uma das mais 
importantes profissionais presentes em nossa sociedade, sua missão está 
essencialmente ligada à manutenção e restauração de nossa saúde, utiliza o saber 
específico, técnicas e abordagens que lhe permitem promover a saúde e o bem-
estar físico, mental e social dos indivíduos. Uma das mais fantásticas e importantes 
profissões para a sociedade. Deve ser muito bom ter uma profissão cuja a missão é 
salvar vidas, ajudar no tratamento e até curar doenças, promovendo sempre o bem 
estar. Nos tempos de hoje, em que a medicina está cada vez mais avançada, o 
corpo humano ainda é um grande mistério para os médicos cientistas, por isso que 
Deus abençoe tuas mãos que amenizam a dor e curam as feridas, que Deus 
abençoe tua vida, tua família e tua morada, hoje e sempre, para que possas, por 
muito tempo, sanar a dor que sangra nas casas, nas ruas e nos leitos dos hospitais. 
Que Deus continue a guiar tuas mãos e a encher de amor teu coração para que 
sejas sempre o caminho da bondade e da esperança para aqueles que em tuas 
mãos depositam suas vidas. Pela dedicação, amor e carinho com que segues a 
jornada que escolheste para tua vida, Parabéns pelo teu dia, Doutor. Recebam 
desta forma, os cumprimentos e o reconhecimento deste Poder Legislativo 
Municipal de Carazinho, que se sente honrado em homenagear a todos os 
profissionais que tem como objetivo maior à valorização, a dignidade e o bem estar 
do ser humano, dedicando-se diariamente a preservar o que Deus nos deixou de 
mais precioso, a vida; M – 1975/285/10. Moção nº 07, Vereador Felipe Sálvia, 
subscrita pelos Vereadores Marcos Soares, Rudinei Brombilla e Sandra Citolin. O 
Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado 
ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, a Secretaria Municipal 
de Educação de Carazinho, a 39ª Coordenadoria Regional de Educação, ao 37º 
Núcleo do CPERGS, a APROCAR e a todas as Escolas do Município, rede 
municipal, estadual e particular, bem como ao Campus Universitário da ULBRA e 
UPF, por ocasião da comemoração do Dia do Professor, comemorado no dia 15 de 
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outubro. Não restam dúvidas sobre a importância dos profissionais de educação, 
são verdadeiros supor heróis, super heróis, enfrentam dificuldades diárias e ainda 
na grande maioria dos casos não são reconhecidos financeiramente, o que é uma 
grande injustiça, pois isso significa não reconhecer uma das mais nobres e 
significativa missão, a de educar. No tempos de violência, as pessoas esquecem 
que a grande base da pirâmide social é a família e a igreja, e que depois destas a 
escola desponta como alicerce onde a criança passa a maior parte do seu tempo. A 
escola, esta instituição pública é um lugar onde há todo tipo de pessoas, índoles, 
religião, cabendo ao professor conciliar todos os problemas que surgem. A 
sociedade está cada vez mais violenta, e falta de respeito e a falta de amor ao 
próximo viraram uma constante, e com isso muitos estudam essa problemática, 
porém a resposta para essa situação está estampada em nossa frente educação, e 
por mais que saibamos que a educação de um filho começa em casa, muitos pais 
jogam essa responsabilidade em cima da escola, ou seja, do professor que muitas 
vezes acaba representando vários papéis. Ser professor é trabalhar para ter a 
certeza de que tudo terá valido a pena se o aluno sentir-se feliz pelo que aprendeu 
com você e pelo que ele lhe ensinou, é consumir horas e horas pensando em cada 
detalhe daquela aula que, mesmo ocorrendo todos os dias, a cada dia é única e 
original, é entrar cansado numa sala de aula e, diante da reação da turma, 
transformar o cansaço numa aventura maravilhosa de ensinar e aprender, é 
importar-se com o outro numa dimensão de quem cultiva uma planta muito rara que 
necessita de atenção, amor e carinho. Ser professor é ter a capacidade de "sair de 
cena, sem sair do espetáculo", é apontar caminhos, mas deixar que o aluno 
caminhe com seus próprios pés. Neste dia, em que é comemorado o Dia do 
Professor gostaria de abraçar a todos que nas escolas do Brasil, exercem essa 
função, que é das mais honrosas, dignas e importantes. Desta forma recebam todos 
os professores a homenagem deste Poder Legislativo Municipal; M – 1977/287/10. 
Moção nº 09, Vereador Marcos Soares, subscrita pelos Vereadores Erlei Vieira, 
Rudinei Brombilla e Sandra Citolin. O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após lida e apreciada em plenário seja enviado oficio em nome do 
Poder Legislativo de Carazinho cumprimentando o Empresário Fabiano Verdi Jung 
pela recente inauguração do novo espaço da Academia Vida Ativa, que inaugurou 
no último dia 13 de outubro, oferecendo ampla estrutura a comunidade 
carazinhense. Parabéns pela iniciativa e sucesso em seu novo empreendimento; M 
– 1978/288/10. Moção nº 10, Vereador Gilnei Jarré, subscrita pelos Vereadores 
Eugenio Grandó, Sandra Citolin e Rudinei Brombilla. O Vereador abaixo assinado, 
solicita na forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja 
enviado oficio de cumprimentos aos jovens proprietários da Drogaria Bem Estar, 
Vagner Coinaski e Aline Silva, parabenizando pela inauguração de sua filial na Av. 
São Bento, na 140, realizada no dia 18 de outubro do corrente. Manifestamos 
nossas congratulações e nosso reconhecimento ao ato arrojado de 
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empreendedorismo e a visão de continuidade de investimento em nosso município, 
acreditando na capacidade de desenvolvimento e sustentabilidade do comércio 
carazinhense e regional. Desejamos também sucesso à equipe de funcionários da 
empresa que vêm se destacando pela organização e principalmente pela satisfação 
proporcionada aos clientes; M – 1979/289/10. Moção nº 11, Vereador Gilnei Jarré, 
subscrita pelos Vereadores Elbio Esteve, Sandra Citolin e Rudinei Brombilla. O 
Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido em 
plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Presidente da 
Sociedade Espírita Resgate dos Filhos de Órion - SERFO, na pessoa do Sr. Gilberto 
Xavier dos Santos, parabenizando pela realização do IV Encontro Municipal de 
Jovens, ocorrido no dia 17 de outubro, nas dependências do Patronato Santo 
Antônio. Manifestamos nossas congratulações e nosso reconhecimento a essa 
instituição e a todos os envolvidos na realização do encontro, proporcionando aos 
jovens momentos de reflexão, troca de experiências, debates e integração em 
grupo, sabendo que são eles os protagonistas de uma sociedade justa e humana; M 
– 1980/290/10. Moção nº 12, Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores 
Gilnei Jarré, Eugenio Grandó e Erlei Vieira. A Vereadora abaixo subscrita solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a Direção do Colégio Notre Dame 
Aparecida de Carazinho, parabenizando pelas comemorações dos 80 anos de 
fundação do Colégio no nosso município e pela visão, promoção do crescimento, do 
progresso e a excelência da escola, construindo uma comunidade que incentiva o 
desenvolvimento integral dos indivíduos. A direção, funcionários, professores e 
alunos, que efetivamente se preocupam em construir pessoas mais solidárias, 
autênticas e felizes, preocupam-se com todos os passos que percorremos e como 
trilhamos nossos caminhos.  A escola, casa sagrada que conduz mentes humanas a 
serem mais fortes e perseverantes, a construírem novas formas de vida e escolha. 
Foi um dia glorioso que certamente ficará em nossas mentes e corações. Uma festa 
de aniversário é sempre sinônimo de alegria e reflexão e de grande trabalho para 
receber aqueles que fazem parte de nossas vidas e do nosso cotidiano. As 
festividades envolveram a Direção, os alunos, pais, professores e funcionários, e foi 
carregada de emoções, lembranças e agradecimentos a todos que colaboraram 
para o crescimento e fortalecimento dessa escola que é sinônimo de orgulho para o 
nosso Município; M – 1981/291/10. Moção nº 13, Vereadora Sandra Citolin, 
subscrita pelos Vereadores Rudinei Brombilla, Eugenio Grandó e Marcos Soares. A 
Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, 
parabenizando a Carazinho Ortopedia e Traumatologia - COT, na pessoa dos Srs. 
Proprietários Antero Camisa Junior, Airton Rodrigues, Alexandre Michelin e Milton 
Ross, manifestando os nossos cumprimentos pelos  02 anos de atividades da COT 
no nosso município, a ser  comemorado dia 20  de outubro de 2010. Nossos 
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parabéns, nesta data, cumprimentamos a equipe de médicos e funcionários que 
exercem a profissão com ética, competência e respeito ao ser humano, sendo 
verdadeiros guardiões da saúde. A escolha não foi por acaso. “Há médicos do corpo 
e médicos da alma”. Felizes são aqueles que, como vocês, conseguem reunir as 
duas profissões. Parabéns desejamos sucesso a todos com apreço. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Passamos agora para o grande expediente, perdão, 
passamos agora para, não, conforme acordo de bancadas, não terá intervalo 
regimental nem grande expediente. Passamos agora para a apreciação e votação 
dos requerimentos. Vereador Rudinei Brombilla: Questão de ordem. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: e moções, Vereador Rudinei Brombilla. Vereador Rudinei 
Brombilla: Fazer um requerimento que os requerimentos, moções e projetos 
fossem votados em bloco. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o 
requerimento verbal do Vereador Rudinei Brombilla, para que os projetos, 
requerimentos e moções, sejam apreciados e votados em bloco. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Convido 
o Senhor Secretário para fazer a leitura do número e autor dos requerimentos e 
moções. Secretário Vereador Élbio Esteve: Requerimento n° 02 do Vereador Erlei 
Vieira; Requerimento n° 03 do Vereador Erlei Vieira; Requerimento n° 04 Vereador 
Erlei Vieira; Requerimento n° 05 Vereador Erlei Vieira; Requerimento n° 06 
Vereador Leandro Adams; Requerimento n° 10 Vereador Felipe Sálvia; Moções. 
Moção n° 01, Vereador Rudinei Brombilla, subscrita pelos Vereadores Marcos 
Soares, Gilnei Jarré, Sandra Citolin e Erlei Vieira; Moção n° 02, Vereador Rudinei 
Brombilla, subscrita pelos Vereadores Marcos Soares, Gilnei Jarré, Sandra Citolin e 
Erlei Vieira; Moção n° 03, Vereador Rudinei Brombilla, subscrita pelos Vereadores 
Marcos Soares, Gilnei Jarré, Sandra Citolin e Erlei Vieira; Moção n° 04, Vereador 
Rudinei Brombilla, subscrita pelos Vereadores Marcos Soares, Felipe Sálvia e Erlei 
Vieira; Moção n° 05, Vereador Felipe Sálvia, subscrita pelos Vereadores Marcos 
Soares, Rudinei Brombilla e Sandra Citolin; Moção n° 06, Vereador Felipe Sálvia, 
subscrita pelos Vereadores Marcos Soares, Rudinei Brombilla e Sandra Citolin; 
Moção n° 07, Vereador Felipe Sálvia, subscrita pelos Vereadores Marcos Soares, 
Rudinei Brombilla e Sandra Citolin; Moção n° 08, Vereador Elbio, subscrita pelos 
Vereadores Eugenio Grandó, Erlei Vieira e Leandro Adams; Moção n° 09, Vereador 
Marcos Soares, subscrita pelos Vereadores Erlei Vieira, Rudinei Brombilla e Sandra 
Citolin; Moção n° 10, Vereador Gilnei Jarré, subscrita pelos Vereadores Eugenio 
Grandó, Sandra Citolin e Rudinei Brombilla; Moção n° 11, Vereador Gilnei Jarré, 
subscrita pelos Vereadores Elbio Esteve, Sandra Citolin e Rudinei Brombilla; Moção 
n° 12, Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores Gilnei Jarré, Eugenio 
Grandó e Erlei Vieira; Moção n° 13, Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos 
Vereadores Rudinei Brombilla, Eugenio Grandó e Marcos Soares. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os requerimentos e moções. Não 
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havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos os 
requerimentos e moções. Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura dos 
projetos com os respectivos números e autores. Secretário Vereador Élbio Esteve: 
P - 1831/195/10, Projeto de Lei n° 051/10, autor Vereador Élbio. Ementa: Institui a 
Semana Municipal de Prevenção ao Acidente de Trabalho; P - 1832/196/10, Projeto 
de Lei n° 052/10, autor Vereador Marcos Soares. Ementa: Obriga os 
supermercados, no âmbito do Município de Carazinho a disponibilizar aos idosos, 
gestantes e deficientes caixas prioritário para atendimento; P - 1871/200/10, Projeto 
de Lei n° 055/10. Autor: Gilnei Jarré, Eugenio Grandó, Sandra Citolin, Élbio Esteve, 
Erlei Vieira, Leandro Adams e Rudinei Brombilla. Ementa: Altera o artigo 5° da Lei 
Municipal nº 6.159 de 28 de dezembro de 2004. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Peço ao Senhor Secretário que proceda à leitura dos pareceres da Comissão de 
Justiça e Finanças relativos aos projetos. Secretário Vereador Élbio Esteve: 
Parecer: O presente projeto de lei é viável, conforme parecer do Instituto Sollo, e 
nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Assinam Vereador 
Felipe Sálvia, Vereador Eugenio Grandó e Vereador Élbio. E de mesmo teor os 
outros projetos. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os 
pareceres da Comissão de Justiça e Finanças referentes aos projetos. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam 
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao 
Senhor Secretário que proceda à leitura dos pareceres da Comissão de Ordem 
Econômica e Social dos projetos. Secretário Vereador Élbio Esteve: Voto: O 
presente projeto de lei está apto a ser incluído na ordem do dia. Assinam Vereador 
Erlei Vieira, Vereadora Sandra Citolin e Vereador Rudinei Brombilla. E de mesmo 
teor os outros projetos. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os 
pareceres da Comissão de Ordem Econômica e Social. Não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão 
e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está em discussão os projetos com 
os pareceres já aprovados. Vereador Marcos Soares. Vereador Marcos Soares: 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, demais pessoas que se fazem presentes 
na Casa, na noite de hoje eu estou entrando com um projeto de lei que vem ao 
encontro de poder ajudar mais os nossos idosos, referente aos caixas de 
supermercados, o qual está criando a prioridade, junto aos caixas de mercados da 
nossa cidade, para melhor poder ser atendidos os nossos idosos, gestantes, 
deficientes, para que haja então um caixa que atenda prioritariamente os idosos e 
tenho certeza que esse projeto vem ao encontro que vai ajudar muito as pessoas de 
mais idade. E seria isso, eu gostaria de contar com o voto de todos os vereadores. 
Seria isso, Senhor Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Élbio. 
Vereador Élbio Esteve: Boa noite Senhor Presidente, colegas da Câmara, 
vereadores, a platéia presente. Assim eu peço o voto também como o Vereador 
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Marcos, entrei com um projeto de lei hoje solicitando, que institui a semana 
municipal de prevenção ao acidente de trabalho. Fica instituída a semana de 
prevenção a acidentes e saúde do trabalhador no município de Carazinho, a ser 
desenvolvida anualmente e que ela coincide no dia 27, data de comemoração do dia 
estadual do técnico em segurança do trabalho. É muito importante, vocês sabem 
que as empresas têm que ter seus técnicos de segurança do trabalho, nós temos 
que nos prevenir cada vez mais, ter consciência que acidente de trabalho é uma 
coisa que pode ser prevenida, e isso a gente só consegue através de 
conscientização, com campanhas e com equipes dentro das empresas. Isso é um 
projeto junto com o colégio Rui Barbosa né, que a gente está incentivando todas as 
empresas a desenvolverem isso. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Não havendo 
mais vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos. 
Senhores Vereadores, foi entregue uma entrevista a todos vocês, por solicitação da 
Escola Pinheiro Sassi, é um trabalho que os alunos estão desenvolvendo e 
gostariam da opinião dos dez vereadores e se possível entregar até quinta-feira, 
porque sexta-feira de manhã eles estarão recolhendo as questões, então, quinta-
feira, para sexta-feira poder entregar aos alunos. Também gostaria de fazer um 
registro, hoje pela manhã participei de um evento junto à UPF, junto ao reitor, e com 
a participação das entidades carazinhenses, o qual fizeram algumas, foram poucas 
mas de grande relevância as solicitações a UPF de Carazinho, e eu gostaria de 
deixar registrado e até para os colegas ficarem cientes de um documento que 
assinei juntamente com as demais entidades, juntamente com o Senhor Prefeito. 
Referente à Faculdade de Medicina, diante da necessidade de novos profissionais 
no Hospital de Caridade de Carazinho e de profissionais na área da saúde, em 
diferentes especialidades, o curso de Medicina viria a trazer grandes benefícios para 
Carazinho e região. Lembrando que o Hospital de Caridade de Carazinho se 
disponibiliza como importante local onde os acadêmicos teriam a oportunidade de 
realizar a residência médica. O hospital vem realizando significativos investimentos 
em equipamentos e tecnologia, o que oportunizaria um qualificado espaço de 
aprendizagem para os alunos residentes. Na área da Faculdade de Engenharia, 
devido ao grande crescimento do setor na cidade e região, que desponta como 
importante pólo metal-mecânico, e na indústria de alimentação, com a instalação de 
importantes indústrias do setor, a área tem gerado uma grande demanda de 
interessados em cursar os diferentes campos de engenharia. Portanto, seria 
excelente que Carazinho pudesse proporcionar tais cursos aos estudantes da 
região. Então essas foram as solicitações das entidades, bem como do Senhor 
Prefeito, e com certeza o apoio da Câmara de Vereadores, que me fiz presente 
hoje, e o Senhor Prefeito também fez um anúncio, oqual não podemos renegar o 
apoio, o Senhor Prefeito colocou à disposição no momento em que a Universidade 
confirmasse algum desses investimentos para Carazinho, 500 mil reais por ano para 
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investimento junto à UPF. Então, seria uma contrapartida do município, caso ocorra 
essas faculdades na extensão do campus UPF em Carazinho. 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 
25 de outubro, às 18h45min. 
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