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Ata Reunião Ordinária 31 de maio de 2010.......Ata 25 
 
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 31 de maio 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: Coloco 
em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 24 de maio de 2010. Esta em 
discussão a ata da reunião ordinária do dia 24 de maio de 2010. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos. 
Convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião. 
Secretário Vereador Élbio Esteve: Expediente 31 de maio de 2010. Convite para 
participar da Audiência Pública com o objetivo de discutir os preparativos da 
Copa do Mundo de 2014 no RS e os impactos e oportunidades para os municípios 
do Estado. Convite da Igreja Evangélica Assembléia de Deus, para part icipar 
dos eventos de inauguração desta Igreja, a realizar-se nos dias 05 e 06 de junho. 
Of. da Eletrocar, em resposta a OP 93/2010. Convite das Entidades de Classe de 
Carazinho, para reunião com o pré-candidato ao governo do Estado, José 
Fogaça, o Vice Pompeo de Mattos, e o pré-candidato ao senado, Germano Rigoto. 
Of. 009/2010 da contabilidade da Câmara Municipal de Carazinho, encaminhando 
os relatórios de execução orçamentária: balancete contábil, e o balancete da 
despesa, bem como concil iação bancária relativo ao mês de Abril de 2010. Of. 
105/10 do Hospital de Caridade de Carazinho, em agradecimento pelo empréstimo 
do Plenário para a realização do II Simpósio de Oncologia do HCC. Telegrama do 
Ministério da Saúde informando a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 
38.608,21. Comunicado 031420 do Ministério da educação, informando a 
liberação de recurso financeiro no valor de R$ 45.222,61. Of. do Senado Federal, 
em resposta a OD 711/10. Of. do Senado Federal, em resposta a OD 673/10 Of. 
877 da Câmara dos Deputados, em resposta a OD 780/10. Of. do Senado Federal, 
em resposta a OD 929/10. Of. 126/10 da Eletrocar, em resposta a OD 941/10. - Of. 
410/10 do Senado Federal, em resposta a OD 622/10. Of 125 do Executivo 
Municipal, em resposta a OP 92/10. Convite da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, para a apresentação Projeto Aquavida, a realizar-se dia 31 de maio. 
Convite para o presidente desta Casa, para part icipar do Grande expediente 
na Assembléia Legislativa, alusivo aos 35 anos da União dos Vereadores do Rio 
Grande do Sul, a realizar-se dia 9 de junho. O f. 039/10 do Conselho Municipal 
dos Direitos das Pessoas com Deficiência Física ou Superdotação / Altas 
Habil idades, solicitando intervenção quanto aos pedágios realizados no 
município de Carazinho, sendo que estão solicitando a liberação do mesmo desde 
2006.  Of. 015/10 do Patronato Santo Antonio, convidando o para participar das 

1 



 

A.L. Página 2 10/11/2010  

festividades referentes as comemorações dos 60 anos, a realizar-se nos dias 12 e 
13 de junho. Of. 083/10 do Poder Judiciário de Carazinho, informando que será 
marcada uma audiência com representantes de vários segmentos da sociedade, 
para tratar da deficiência material e pessoal da Policia Civil. Of. 126/10 do 
Executivo Municipal, em resposta OP 090/10. Of. 124/10 do Executivo Municipal, o 
qual encaminha emenda modificativa e corretiva ao projeto de lei 072/10. Of. 
127/10 do Executivo Municipal, o qual encaminha Projeto de Lei n° 075/10 o 
qual autoriza doação de área ao SESC. Of. 099 da 39 CRE, solicitando o plenário 
para o dia 22 de junho. Curso de Português para concurso e qualificação 
profissional, a realizar-se de 09 de junho a 07 de julho, com a professora Anita 
Biehl. Projeto de Lei n° 037/10 de autoria da mesa diretora, o qual altera o parágrafo 
3° do art. 2° da Lei Municipal 6.754/2008. Emenda modificativa de autoria da 
Comissão de justiça e finanças referente ao projeto de Lei 035/10. Emenda 
modificativa de autoria da Comissão de justiça e finanças referente ao projeto 
de Lei 055/10. Presidente Vereador Gilnei Jarré; passamos agora para a leitura 
das indicações, requerimentos e moções pelo senhor secretário; Secretário 
Vereador Elbio Esteve; indicações: 1033/642/10, ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal solicitando sejam recolhidos os galhos verdes depositados na RUA 
GOIÁS, junto ao Campo de Futebol do Esporte Clube Brasil, no bairro Oriental, eis 
que os mesmos estão depositados no passeio público e parte no asfalto, 
necessitando serem retirados do local, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
1034/643/10, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que em contato com o 
responsável seja providenciada a restauração da pavimentação com paralelepípedo 
na RUA VIEIRA DE CASTRO, nas proximidades do número 60, no bairro 
CONCEIÇÃO, tendo em vista que o calçamento foi removido e precisa ser 
recolocado, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1035/64/10, ofício ao Senhor 
Prefeito Municipal solicitando que setor encarregado para tal, providencie a retirada 
dos entulhos verdes (grande volume), depositados na RUA ITARARÉ, no Centro da 
Cidade, ao lado da residência número 66, eis que os mesmos encontram-se 
depositados no passeio público, necessitando serem retirados daquele local, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 1036/645/10, ofício ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando que sejam recolhidos os galhos verdes (grande volume) depositados na 
RUA PEDRO REHN, no Bairro Ouro Preto, nas imediações da Escola de Educação 
Infantil SANTA ISABEL, eis que o local semanalmente serve de depósito de 
diversos tipos de entulhos, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1037/646/10, Solicita 
ao  Executivo Municipal para que determine ao setor competente a limpeza das 
bocas-de-lobo das Ruas Marechal Floriano e Farrapos, Vereador Rudinei Brombilla 
– PP; 1038/647/10, Solicitando ao Executivo que determine ao setor competente os 
trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza de bueiros da 
Rua Piauí, próximo ao numero 83, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1039/648/10, 
Solicitando ao Executivo que determine ao setor competente que conclua o 
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calçamento na Rua Adalberto Broecker, Bairro Ouro Preto, fazendo também, a 
canalização das águas servidas nesta via e com isso fechando as valas existentes 
nas laterais, principalmente na última quadra, sendo este local muito perigoso, 
podendo, a qualquer momento, ocorrer um acidente devido ao tamanho destas 
valas, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1040/649/10, Solicita ao Executivo para 
que realize o calçamento ou pavimentação asfáltica na Rua Leão XIII, no Bairro 
Princesa, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1041/650/10, solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente para que providencie a construção de 
banheiros e guarita para a efetivação de policiamento nas imediações da gare, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1042/651/10, reiterando solicitações do dia 11 de 
maio de 2009 e dia 29 de março de 2010 ao executivo municipal para que determine 
ao setor competente a construção de um abrigo na parada de ônibus localizada na 
Av. Pátria esquina com aruá Barão de Antonina, em frente ao terreno baldio. 
Reivindicação dos universitários, usuários do coletivo urbano que solicitam tal 
providencia, tendo em vista a dificuldade que encontram em permanecer na referida 
parada em dias chuvosos, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1043/652/10, Solicitando 
que seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao setor 
competente patrolamento, cascalhamento e compactação do final da Rua João 
Olaneck, Bairro V. Rica, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 104/653/10, Solicitando 
que seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao setor 
competente que realize obras de recuperação do calçamento da Rua Saldanha 
Marinho em toda sua extensão, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1045/654/10, 
Solicitando que seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao 
setor competente melhorias urgentes no calçamento da Rua Tamoios, Bairro 
Conceição, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1046/655/10, Solicitando que seja 
enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente 
melhorias urgentes no calçamento da Rua Tupinambás, Bairro Conceição, Vereador 
Elbio Esteve – PSDB; 1047/656/10, solicitando ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente a execução de serviço de limpeza e recolhimento de 
entulhos verdes em toda extensão da Rua Cristovão Colombo, Vereador Erlei Vieira 
– PSDB; 1048/657/10, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente a execução de serviço de limpeza e recolhimento de entulhos verdes 
em toda a extensão da Rua Dom João Becker, Bairro São Pedro, Vereador Erlei 
Vieira – PSDB; 1049/658/10, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao 
setor competente a execução de reparos na ponte localizada na Rua Emilia T. 
Simon, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1050/659/10, solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente a execução de ensaibreamento, 
patrolamento, compactação e colocação de tubos na Rua Emilia T. Simon do 
numero 100 até o numero 357. Vereador Erlei Vieira - PSDB; 1051/660/10, 
solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente a execução 
de ensaibreamento, patrolamento e compactação em toda a extensão da Rua Pedro 
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B. Junges, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1052/661/10, Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja feito o patrolamento e o cascalhamento da Rua João 
Batista Rodrigues da Silva, no bairro Cantares, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
1053/662/10, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feito o 
patrolamento e o cascalhamento da Rua Quero Quero, Vereador Estevão De 
Loreno – PP; 1054/663/10, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feito 
o patrolamento e o cascalhamento da Rua Canário da Terra, Vereador Estevão De 
Loreno – PP; 1055/664/10, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feito 
o patrolamento e o cascalhamento da Rua Tangará, Vereador Estevão De Loreno – 
PP; 1056/665/10, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feito o reparo 
das rampas de acesso situadas na Avenida Flores da Cunha, Vereador Estevão De 
Loreno – PP; 1057/666/10, solicitando ao Executivo Municipal que estude a 
viabilidade de conceder periculosidade e insalubridade, através de laudo pericial, 
aos vigilantes do município de Carazinho. Justificamos o direito e ressaltamos que 
os vigilantes colocam em risco suas próprias vidas, para garantir a segurança do 
patrimônio publico e da população, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1058/667/10, 
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que efetue 
serviço de limpeza e recolhimento de entulhos verdes no inicio da Rua Ceará, no 
Bairro Oriental, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1059/668/10, Solicitando ao 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que efetue serviço de 
limpeza e recolhimento de entulhos verdes na Travessa Pinheiro Machado, no 
Bairro Oriental, VRG – PTB; 1060/669/10, Solicitando ao Executivo Municipal, que 
determine ao setor competente, que efetue serviço de limpeza e recolhimento de 
entulhos verdes na Rua Alagoas, no inicio da rua tendo referencia o número 15 até 
o final desta quadra, no bairro Oriental. Rua encontra-se intransitável, devido o 
acumulo de entulhos, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1061/670/10, Solicitando ao 
Executivo Municipal, que adote o projeto de lei em anexo, e “Torne obrigatória a 
Consulta aos Conselhos Tutelares e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
Adolescente, no processo de elaboração de proposta orçamentária”, Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; 1062/671/10, Solicitando ao Executivo Municipal que 
providencie junto ao setor competente a imediata instalação de novas lixeiras 
públicas principalmente em toda a extensão da Av. Flores da Cunha e nas ruas 
paralelas do centro da cidade, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1063/672/10, 
Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente o imediato 
recolhimento de entulhos (galhos de árvores) que estão depositados na Rua Duque 
de Caxias, em frente à Escola Estadual Rodolfo Bolzani, ao lado de uma revenda de 
veículos, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1064/673/10, Solicita ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente para que coloque areia na pracinha 
do Terminal Iron Albuquerque, pois as crianças estão brincando praticamente na 
terra. Solicitação das mães e freqüentadores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
requerimentos; 1065/161/10, o vereador abaixo assinado solicita na forma 
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regimental que a seguir da aquiescência do plenário encaminhe-se oficio 
externando condolências aos familiares do Sr. Octaviano Vieira D’Avila, pelo seu 
passamento ocorrido no dia 27 de maio. Expressamos nosso pesar e auguramos à 
família a superação deste lastimável episódio, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
1066/162/10, 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 De Carazinho, 
pelo falecimento do Senhor Octaviano Vieira D’Ávila. Neste momento de tristeza 
para os familiares e os amigos enlutados, pedimos a Deus que nos dê a força de 
que necessitamos para superar a dor da ausência e solidificar nossa esperança de 
um dia reencontrarmos aqueles a quem tanto amamos e que agora ocupam um 
lugar muito especial em nossas lembranças. A todos os familiares do inesquecível 
Octaviano Vieira D’Ávila os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1067/163/10, O Vereador abaixo subscrito requer, 
na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e 
oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável do Senhor 
Severino F. Valiatti, ocorrido no dia 26 de maio do corrente. O Sr. Severino possuía 
um vasto circulo de amigos, de família tradicional de nossa cidade, por longos anos 
foi empresário do ramo farmacêutico, tendo sido proprietário da antiga Farmácia 
Cacique, um grande cidadão carazinhense que certamente vai deixar saudades no 
coração de todos que conviveram ao seu lado e tiveram a oportunidade de conhecer 
a pessoa maravilhosa que era. A todos os familiares e amigos do inesquecível 
Severino Valiatti, nossos sinceros sentimentos pelo infausto ocorrido, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; 1068/164/10, O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado 
ao Conselho Municipal De Transito para que estude a viabilidade de que seja feita 
alteração no semáforo que compreende entre as Ruas Alexandre da Motta e 
Avenida Marechal Floriano ocasionando maior visibilidade para pedestres e 
motoristas que por esta via circulam, com grande fluxo principalmente nos horários 
escolares, sugerindo que as mesma seja colocadas no sistema dos semáforos 
instalados pela empresa KOOP. A alteração desse sistema representa benefícios 
para os motoristas e pedestres que conseguem visualizar com mais antecedência o 
semáforo, para agir da forma mais correta, respeitando a sinalização. Lei municipal 
nº. 6.774 de 23 de Abril de 2008 – Art. 1º que criado o Conselho Municipal de 
Transito de Carazinho, órgão de assessoria técnica, de planejamento e estudos, 
que apresenta reivindicações e sugestões em caráter orientador referente ao 
trânsito municipal, cabendo sempre a decisão final ao chefe do Poder Executivo. 
Art. 3º - § IV – Emitir parecer quando solicitado sobre as políticas de transporte e 
circulação no município, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1069/165/10, o vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário, seja 
enviado oficio a Sra. Tarsila Crusius, presidente do Comitê de Ação Solidária do 
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Governo do Estado do RS, solicitando auxilio do tipo: roupas, cobertores, calçados, 
gêneros alimentícios, tecidos, linhas, lã e afins, bem como equipamentos de 
informática para as seguintes entidades: grupo independente de mulheres do Bairro 
Fábio, Sociedade Beneficiente Ilê Asé Alafim Oba Aganjú Jatioká mantenedora do 
Centro de apoio social Conceição – CASC, liga feminina de combate ao câncer, 
associação de moradores do bairro São Lucas, Associação de moradores do bairro 
Brandina e Asilo São Vicente de Paulo. As doações serão de extrema importância 
para as entidades, pois sobrevivem de contribuições voluntárias da comunidade, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1070/106/10, o vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental que após submetido ao plenário, seja enviado oficio ao Sr. Albano 
Kaiser, diretor presidente da ELETROCAR de nosso município, solicitando a 
substituição de lâmpadas na rede de iluminação do pátio da escola Municipal Eulália 
Vargas Albuquerque que encontram-se apagadas. Justificamos a necessidade por 
entender que a segurança da escola, funcionários e alunos é essencial à qualidade 
de vida e permite maior tanquilidade no período noturno, Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB; 1071/167/10, o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que 
após submetido ao plenário, seja enviado oficio ao Sr. Jorge Alberto Xavier Hias, 
diretor da administração e planejamento do DAER, solicitando um estudo de trafego 
da linha direta de transportes intermunicipal Carazinho a Porto Alegre, bem como 
disponibilizar o numero de passageiros nos dias em que possui maior demanda. 
Visando reivindicar os pedidos dos usuários do transporte de linha direta no horário 
das 8 horas, justificamos ser histórica esta linha direta, a qual oportuniza tempo 
hábil aos usuários para realização dos agendamentos na capital. Dito isso, 
sugerimos caso não haja demanda suficiente para manter a linha diária que seja 
disponibilizado duas ou três vezes por semana. Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
1072/168/10, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois 
de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho aos Líderes de Bancadas na Câmara dos 
Deputados, manifestando nosso total apoio ao Projeto de autoria do Senado Paulo 
Paim, que amplia o conceito de periculosidade estabelecido na Consolidação das 
Leis do Trabalho, permitindo que diversas categorias profissionais, entre elas salva-
vidas, vigilantes e seguranças privados possam ter direito ao adicional de 
periculosidade (30% sobre o salário), trabalhadores estes que estão em perigo 
iminente de acidente ou violência. Nada mais justo do que incluir entre as atividades 
consideradas perigosas aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, 
impliquem a exposição à situação de risco à vida, perigo iminente de acidente ou 
violência física, muito embora o simples pagamento de um adicional por riscos não 
seja o suficiente para acabar com o próprio risco que a atividade representa, temos 
sim a obrigação de ao menos reconhecer e valorizar os profissionais que tão 
dignamente lutam contra a violência, expondo a sua vida para salvar a vida ou o 
patrimônio de outros. Sempre vamos apoiar projetos que sejam voltados à 
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valorização do trabalhador brasileiro, pois não há nada mais digno que um cidadão 
que trabalha honestamente, dedicando parte de sua vida ao trabalho, contribuindo 
tão significativamente para o desenvolvimento deste país, Vereador Felipe Sálvia – 
PDT; 1073/169/10, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que 
depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado 
ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Procurador Geral da República, ao 
Ministério Público da União, ao Ministério Público do Estado e aos seus 
representantes em nosso município, ao órgão de defesa do consumidor a nível 
nacional e estadual, solicitando que sejam estudadas medidas a serem tomadas 
com relação a denuncia feita durante a programação do “Fantástico” da Rede Globo 
de televisão, publicada também na edição on line do Jornal Zero Hora, reportagem 
esta produzida pela equipe de jornalismo da RBS TV, onde denunciam que 
Financeiras teriam criado uma chamada "lista negra" de clientes que ingressam na 
Justiça para tentar reduzir o valor das prestações dos financiamentos. A denúncia 
em si teria partido de um mecânico de Erechim, no norte gaúcho e foi confirmada 
por advogados e clientes de financeiras de todo o país, uma verdadeira 
discriminação, pois se o cidadão não está inscrito em nenhum cadastro de restrição 
ao crédito, não tem porque ter seu financiamento negado por ter ingressado com 
uma ação revisional, afinal rever o valor das prestações é um direito de qualquer 
cliente de bancos e financeiras, mas, este direito tem feito com que instituições 
financeiras mantenham uma lista secreta com nomes das pessoas que pedem na 
justiça a revisão de um contrato de financiamento e o pior ainda, interligam estas 
informações com outras instituições financeiras. É a mesma coisa que ter o CPF 
sujo. Providências precisam ser tomadas, pois o cidadão brasileiro esta vendo seu 
direito ser lesado a olhos nus sem que nada seja feito para barrar esta 
irregularidade que restringe seus direitos. Esperamos que o Ministério Público, 
órgão que tem o dever de zelar pelo cumprimento da lei, possa encontrar alguma 
forma de combater e coibir este absurdo, um ato absolutamente ilegal e imoral. 
Ficaremos no aguardo e na certeza de que providencias serão tomadas, mesmo 
que esta não seja uma prática recente entre estas instituições segundo as 
informações obtidas, como no comentário da matéria do Jornal Zero Hora on line, 
em que um advogado postou o seguinte texto: (por Adriano Mendes - 30 de maio de 
2010 às 11:45 PM ) “Boa matéria Giovani. Sou advogado e conheço esta prática 
das financeiras por mais de 10 anos. E o pior de tudo que isto é uma lista fornecida 
pelo próprio SERASA. E te conto mais: O SERASA tem a informação de clientes 
tipo “nada consta” com as letras DP ou LM. Isto significa que são clientes que 
saíram do SERASA por DP (decurso de Prazo), passou os cinco anos e foram 
excluídos da lista ou por LM (liminar) saíram por liminar, tipo cancelamento de 
protestos e por ai vai. Acho que as relações deveriam ser mais transparentes entre 
cliente e financeira, sendo que esta poderia informar a verdadeira recusa do crédito. 
Sei que existem muitos abusos praticados por clientes através de revisionais, mas o 
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nosso Tribunal, de cinco anos atrás, vem coibindo esta prática, exigindo o depósito 
em juízo das prestações, evitando-se assim a mora. O mau cliente não deposita; o 
bom, fica todo mês lá depositando.” Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1074/170/10, Os 
Vereadores abaixo subscritos requerem na forma regimental, que após submetido 
ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, 
ao Executivo Municipal, na pessoa do Sr. Aylton Magalhães – Prefeito Municipal, 
solicitando informações sobre o andamento do Projeto de Lei que envolve a 
Contratação Carcerária. Sabemos do grande problema de ordem social que é a 
superlotação nos cárceres brasileiros, mas também é  nossa responsabilidade 
contribuir para que os apenados não saiam pior do que quando ingressaram no 
cárcere. Segundo informações muitos apenados estão em condições de 
empregabilidade, mas que por falta de oportunidades não conseguem preencher 
uma vaga no mercado de trabalho. É muito importante o envolvimento da sociedade 
civil organizada, por meio de suas entidades de representação, ampliando a oferta 
de trabalho àqueles que estão ligados ao sistema prisional. No aguardo de vosso 
atendimento desde já agradecemos a acolhida e renovamos votos de estima e 
consideração. Vereadora Sandra Citolin – PMDB, Vereador Leandro Adams – PT, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT, Vereador Eugênio Grandó – PTB, Vereador Paulino 
de Moura – PTB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Rudinei Brombilla – PP, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB e Vereador Estevão 
De Loreno – PP; 1075/171/10, A Vereadora abaixo subscrita requer que após lido 
em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado ofício com os mais 
sinceros votos de profundo pesar aos familiares da Sra. Noemi Maria Taffarel, 
professora dedicada, Coordenadora Pedagógica, colocou a Educação nos mais 
altos patamares da sociedade, buscando sempre com o seu trabalho, dignificar o 
papel do educador. “Disse-Lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em 
mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim nunca 
morrerá”. À família enlutada da Sra. Noemi Maria Taffarel, nossos mais sentidos 
pêsames pelo infausto ocorrido, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1076/172/10, A 
Vereadora abaixo subscrita requer que após lido em plenário, e deferida na forma 
regimental, que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar 
ao Instituto de Educação Franciscana N. Sra. da Glória, na pessoa da Irmã Maria 
Nelci Seimetz – Diretora,  pelo falecimento da Irmã Maria Gertrudes Rech , Religiosa 
da Congregação das Irmãs Franciscanas de Bonlanden, há 47 anos prestando 
serviços  a  nossa comunidade.  Foi excelente professora de Matemática e exímia 
Tesoureira, mas era no trato com os professores, alunos e pais que sua bondade, 
carisma e serenidade se destacava. Certamente deixou marcas profundas nas 
centenas de jovens que passaram por suas salas de aula. Ao Instituto de Educação 
Franciscana Nossa Senhora da Glória, aos colegas e funcionários da Irmã Maria 
Gertrudes Rech, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 1077/173/10, os vereadores abaixo assinado solicitam na 
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forma regimental que a seguir da aquiescência do plenário encaminhe-se oficio de 
condolências aos familiares do Sr. Nelson Bernardo Simon. Expressamos nosso 
pesar e auguramos à família a superação deste lastimável episódio. Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB, Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT, Vereador Eugênio Grandó – PTB, Vereador Eugênio 
Grandó – PTB, Vereador Estevão De Loreno – PP, Vereador Leandro Adams – PT, 
Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador Rudinei Brombilla – PP e Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; moções: 1078/143/10, ofício em nome do Poder Legislativo 
De Carazinho, ao Senhor Vilson Pilger, Patrão do CTG Alfredo D’Amore, 
Parabenizando-o em seu nome todos os tradicionalistas desta entidade pela 
passagem dos 31 anos de fundação, transcorridos no dia 31 de maio. Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 1079/14/10, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que depois de apreciado em plenário para aprovação, seja enviado 
ofício de cumprimentos ao Senhor Nei Cesar Mânica Presidente da COTRIJAL pelo 
Prêmio “Mundo de Respeito Dupont”, realizado pela Dupont Brasil produtos 
Agrícolas, com apoio das principais entidades  de Defesa  Vegetal atuantes no 
Brasil, premio este é entregue anualmente  em todos os países do mundo, em 
reconhecimento ás iniciativas os distribuidores de produtos fitossanitários que a 
dotam operações de segurança e boas praticas de preservação ambiental, 
sustentabilidade e manejo agrícola e integra  um amplo  programa  de segurança e 
Saúde  no Campo. Receba o reconhecimento do Legislativo Municipal. Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 1080/145/10, o vereador abaixo assinado requer na forma 
regimental que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio 
de cumprimentos ao diretor da RBS Passo Fundo Sr. Diorges Oliveira e extensivo a 
todos os funcionários, incluindo também a sucursal de Carazinho, pela 
comemoração dos 30 anos de fundação da RBS TV Passo Fundo, que é uma 
emissora de televisão brasileira com sede em Passo Fundo, RS. Retransmite a 
programação da rede globo e gera programas locais de grande audiência como: 
Jornal do almoço e o RBS noticias. É uma das redes de transmissão regionais da 
RBS TV no Rio Grande do Sul, que tem a central localizada em Porto Alegre. Por 
isso queremos parabeniza-los pelo trabalho realizado por todos esses 30 anos, com 
competência e seriedade e que muito nos orgulha e emociona. Receba o 
reconhecimento do legislativo municipal. Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1081/146/10, ofício as alunas Francine D’ Agostini, Giulia Dal Castel, Laís Oliveira, 
Marina Rauber & Nathália Rocha Do Colégio LA SALLE, parabenizando-as por 
terem se sagrado campeãs, na última quinta feira, na etapa Municipal dos Jogos 
Escolares Do Rio Grande Do Sul – JERGS. Parabéns as jovens atletas pelo 
resultado alcançado na competição. Vereador Paulino de Moura – PTB; 
1082/147/10, A Vereadora abaixo subscrita solicita 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 Sistema Fecomércio SESC, na pessoa da Sra.  
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Giana Groth - Gerente da Unidade Operacional Carazinho, parabenizando pela 
excelência e sucesso das ações do Dia do Desafio, cujo objetivo principal é fazer 
com que as pessoas saiam da rotina despertando nelas a importância da prática de 
atividades físicas.   Nossos parabéns também pela iniciativa de trazer a Carazinho, 
seguindo Roteiro Cultural no Estado o Espetáculo Musical Buenas e m’ Espalho, 
incorporando o nativismo e o regionalismo nas ações culturais do nosso município. 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1083/148/10, A Vereadora abaixo subscrita 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício parabenizando o Centro de Tradições Gaúchas Alfredo D’Amore, na 
pessoa do Senhor Patrão Wilson Milton Pilger, pelas comemorações realizadas aos 
31 anos de fundação do CTG no nosso município em 28 de maio de 2010. A 
trajetória do CTG Alfredo D’Amore  é regada de ternura  e dedicação aos seus 
integrantes,  e  ao longo destes 31 anos conquistou muitos troféus na parte 
campeira e artística com destaques em  eventos a nível regional e estadual. O 
tradicionalismo está presente no nosso dia-a-dia e essa entidade faz parte da 
cultura dos carazinhenses. Nossa homenagem a todos aqueles que, ao longo 
desses trinta e um anos, integram as patronagens, como reconhecimento por suas 
dedicações ímpares e ao trabalho incansável desenvolvido. Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; 1084/149/10, A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício ao 
Mofecon, na pessoa da Sra. Recília Weise – Presidente da Casa da Mulher, 
pertencente ao Movimento Feminino Comunitário, manifestando os nossos 
cumprimentos  pela excelência das programações e atividades realizadas em 
comemoração aos 10 anos de fundação, no dia 24 de maio  em nosso município. 
Sabemos da importância deste  trabalho  realizado ao longo destes dez  anos,  na 
parte social, jurídica e também de acompanhamento psicológico, para as mulheres 
que ali se refugiam, na esperança de  resgatar a  dignidade perdida através da 
violência doméstica.  Nossos parabéns a toda direção e demais colaboradores pelo 
trabalho social realizado com mulheres,  crianças e adolescentes do nosso 
município. Vereadora Sandra Citolin – PMDB;   Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
conforme acordo das bancadas não haverá intervalo regimental, passamos agora 
para tribuna livre conforme resolução 271/2005, solicito ao Vereador Erlei Vieira 
para conduzir o senhor Armindo Gonçalves, presidente dos Bairros Winckler e Lilian 
até a tribuna;  Senhor Armindo Gonçalves; boa noite a todos, eu sou presidente 
Armindo Gonçalves do Bairro Winckler e Lilian, eu venho solicitar aos Senhores 
Vereadores para que mandasse o secretário de obras acompanhar os problemas 
que nós temos no nosso bairro, como ruas, calçamento, limpeza de acostamento, 
eu tenho aqui em mãos que foi solicitado pelo senhor Vereador Grandó, que ele se 
prontificou em dá em papel assinado por ele, melhoria das nossas ruas do nosso 
bairro, até agora não foi feito nada, esta em mãos aqui, senhores, prezado, 
cumprimento cordialmente vossa senhoria, informo por meio desta que a primeira 
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atribuição do vereador, a função é representar, além da fiscalização, e solicitar 
melhorias, ele é responsável buscar auxilio da sociedade, a preocupações coletivas 
devendo levar e debater a Câmara Municipal  questões relacionadas à segurança 
publica, saneamento, limpeza básica e educação, saúde, meio ambiente e outros 
temas de interesse comum, em cumprimento desse dever, venho informar que 
apresentei na sessão do dia 30 de novembro uma indicação ao executivo municipal 
para efetuar serviço de melhoria e realização, melhoria no calçamento da Rua 
Ivalino Brum em toda sua extensão, no Bairro Vila Rica, esta indicação foi lida e 
aprovada em plenário encaminhada ao executivo municipal para a devida 
providencia, em anexo, (impossível transcrever), Vereador Eugênio Grandó, o que 
se encontra é isso ai, eu venho pedir pelo nosso bairro lá que eu sou presidente do 
Bairro, e gostaria que fosse atendido, ou acompanhamento do secretário de obras 
para ver como, porque ali tem o corredor de ônibus, como todos sabem, bem na 
frente ali, aquilo ali esta péssimo, na frente da creche, aquilo ali o calçamento já 
esta lá em cima da calçada, daí eu venho pedir, que aquele bairro toda vida teve 
diretoria, mas nunca ninguém se interessou, hoje como assumi a associação de 
bairros tem mais os da diretoria, venho pedir uma ajuda para os vereadores, para 
achar uma solução para o nosso bairro, que como os Senhores Vereadores são 
representantes do nosso município venho pedir uma ajuda para vocês, obrigado; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; queremos registrar ao presidente do bairro, 
Armindo Gonçalves, que estaremos na próxima segunda-feira, presidente, fazendo 
um apelo de todos os vereadores da Câmara Municipal, que também tenha certeza 
que a nossa função além de fiscalização, legislar, também temos o poder de apenas 
pedir, não é nós que fizemos essas ações e sim apenas reforçamos através de 
solicitações da comunidade, então estaremos nós, os dez vereadores, reforçando o 
pedido do Vereador Eugênio Grandó, bem como o pedido do presidente, convido o 
Vereador Paulino de Moura para acompanhar Amarildo Fernandes da Silva  e Valdir 
Algayer, representantes dos músicos da região até a tribuna; Senhor Valdir 
Algayer; ilustres vereadores, muito boa noite, é um prazer estar aqui, com muita 
honra até, representando a nossa classe, os músicos de Carazinho, eu, como 
musico a vinte e cinco, quase trinta anos, até nesse período nunca ouvi falar que os 
músicos tivessem reivindicado alguma coisa, pela primeira vez nós vamos 
reivindicar, vamos começar pelos vereadores, é claro que essa movimentação já 
existe em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, e quanto à exigência ou não, da 
carteira da ordem dos músicos do Brasil, para o musico de bar, musico de baile, que 
a ordem dos músicos instituiu, alias a lei, nº 3.557 foi criada na época do Jucelino 
Kubitschek e ela não foi sancionada, inclusive nem foi recepcionada pela 
constituição de 1988, que a ordem dos músicos, essa lei criou a carteira de musico, 
para músicos acadêmicos, músicos que fossem lecionar, que fossem representar 
um profissional assim de elevada categoria, não seria para o musico que toca em 
bar, mas a ordem dos músicos estendeu essa carteira para todos os músicos, sem 
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necessidade porque o musico em si ele não oferece risco, que deva impor alguma 
sanção ao exercício, não como um advogado, como um médico, motorista que pode 
causar lesão, o musico se ele não exercer a profissão ele vai perder o publico só, 
então nós gostaríamos da apreciação dos Senhores Vereadores, no sentido de 
formar uma lei municipal que desvinculasse, pelo menos dentro do município de 
Carazinho, a obrigatoriedade de um musico a essa carteira da OMB, claro que nós 
vamos adiante, que é só o estado do Rio Grande do Sul que ainda não reivindicou, 
os outros estados, São Paulo, desde 2007 os músicos já não tem a obrigatoriedade 
da carteira da ordem dos músicos, então nós vamos, agente estava esperando que 
os músicos lá de Porto Alegre fossem reivindicar, como os músicos de Porto Alegre, 
que é a capital, não fizeram, nós vamos começar por Carazinho, e vamos tocar em 
frente, mas vamos começar pelo município de Carazinho, é claro, vamos contar com 
os Senhores Vereadores, nós vamos dar o respaldo, nós temos bastante 
jurisprudência, temos aqui processos que a OMB levou, inclusive pagar multas 
pesadas a músicos por causar transtornos em shows, parar shows, aqueles fiscais 
truculentos chegavam lá apavorando, multando a casa noturna, multando o clube, 
multando músicos, então nós já temos bastante respaldo aqui, eu acho que vamos 
poder contar com os Senhores Vereadores, tem aqui o Amarildo, que também é 
musico, que não tem a carteira, a carteira que eu falo é essa aqui, eu tenho ela há 
quase 30 anos, mas posso provar para os senhores que ela não teve efeito 
nenhum, então é só a ordem dos músicos, só pensa nisso aqui, que meia dúzia de 
aproveitadores, que não oferecem nada ao musico, simplesmente cobrar e não se 
sabe para onde que vai milhões até hoje a ordem dos músicos não prestou contas, 
inclusive tem aqui o ministério publico de São Paulo entrou com uma representação 
contra a ordem dos músicos, requisitando ao tribunal de contas uma prestação de 
contas da OMB;  Senhor Amarildo Fernandes da Silva; então, a classe dos 
músicos justamente é isso que eles estão querendo saber qual é o fim desse valor 
que a gente paga, uma anuidade, de cento e cinquenta reais, sendo que esse valor 
a gente não tem beneficio nenhum, como, para a gente se aposentar, esse valor 
não vale nada, a gente tem que pagar o INSS para poder se aposentar, tanto que já 
teve caso de músicos que estavam trabalhando, se machucaram e a OMB, a gente 
ligou para a OMB para ver se eles iam dar alguma assessoria, eles não se 
interessam pela classe dos músicos, então eles estão cobrando esse valor, 
anuidade de cento e cinquenta reais, mas vai para quem? Eles elegeram agora, o 
vice-presidente da ordem dos músicos é um cara aqui de Carazinho, só que 
ninguém sabe, acho que nem vocês devem de ter sabido isso, que o vice-presidente 
da ordem dos músicos é aqui de Carazinho, inclusive isso não teve um voto aqui de 
Carazinho, quem é que votou no vice presidente da ordem dos músicos do Brasil? 
Poxa, isso seria um motivo de orgulho para nós músicos, para vocês também seria 
um orgulho ter um vice-presidente do Brasil na ordem dos músicos, mas ninguém 
soube, por quê? Porque isso não passa de uma banalidade, uma coisa que, 
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infelizmente, eles só tem o prazer de chegar num clube, inclusive só chegam em 
iniciantes, pessoa que esta começando, eu, graças a Deus, há dez anos que eles 
não tem mais me efetuado multa, e me constrangido nos bailes, mas, infelizmente 
eles chegam no pessoal que esta começando, um iniciante, eu tenho meu filho que 
esta começando, daí de repente ele vai tocar um violãozinho na casa de alguém, vai 
fazer uma musica, ele chega e quer que ele tenha a carteira, e não interessa à 
idade, eu acho que teria que ser uma coisa mais séria, não é que a gente não quer 
pagar essa anuidade, seria bom pagar sim, como o sindicato dos metalúrgicos 
existe, uma coisa organizada, mas a ordem dos músicos, eu acho que se vocês 
lerem bem esse papel aqui que a gente esta passando vocês vão ver que não 
passa de uma coisa que é um dinheiro pago para nada, e a classe dos músicos, 
graças a Deus é bem grande aqui em Carazinho, a gente, já, por baixo, a gente já 
andou constatando tem no mínimo trezentos músicos que tem carteira aqui em 
Carazinho, e você imagina regional, e a nível Brasil, então a gente esta pedindo 
simplesmente isso, anuidade para que? Para que fins essa anuidade? Eu, 
particularmente pago o meu INSS, que eu acho que é o suficiente para mim poder 
estar trabalhando, e caso eu vim me machucar, alguma coisa, eu vou ter um 
respaldo, muito obrigado pela atenção dos senhores, acho que o primeiro passo 
nosso é por aqui;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; eu gostaria também de fazer 
um registro, aos colegas que representam os músicos, Amarildo e Valdir, e com 
certeza aos demais que acompanham os representantes dos músicos, que tenham 
a certeza de que se for prerrogativa municipal, a Câmara Municipal poderá sim, ter a 
iniciativa de fazer a lei municipal para que possamos ajudar os músicos, quero que 
fique bem registrado que a Câmara Municipal, isso é uma proposição dos dez 
vereadores, que acho que com certeza é interesse de todos os vereadores 
auxiliarem com certeza os músicos de Carazinho, mas também não podemos 
esquecer que se a ordem é regida por uma lei estadual, ou enfim, federal, o que 
prevalece é a lei maior, mas estaremos atendendo sim, o Valdir, que tem esses 
subsídios para nos informar, e se não caber ao município de Carazinho fazer essa 
lei, estaremos, com certeza solicitando a Assembléia Legislativa do Rio Grande do 
Sul para que essa lei saia  pelo Rio Grande do Sul, eu convido neste momento a 
Lisandra Rodhen, representante do conselho, representante não, acho que é a 
presidente do conselho municipal da pessoa com deficiência física e/ou 
Superdotação/altas habilidades, para fazer junto a nossa Câmara Municipal, que 
tenho a certeza que para nós é questão de muito orgulho, o lançamento do plano 
diretor da campanha nacional  da acessibilidade, antes de passar a palavra para a 
Lisandra, eu quero fazer um registro especial ao presidente Alessandro Moraes 
Oliveira, presidente da Associação de e para os deficientes visuais, ao Áureo Tolotti 
presidente da associação dos deficientes físicos de Carazinho, Marcio Schneider, 
presidente da Associação do grupo de surdos de Carazinho, Neli Rodrigues, 
presidente da associação dos deficientes múltiplos grupo viver, então para nós 
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vereadores de Carazinho é uma satisfação poder contar com a presença de vocês e 
poder contar com o lançamento dessa campanha, então também peço aos 
Senhores Vereadores que neste momento, antes do pronunciamento da presidente 
Lisandra, que todos coloquem a camiseta que foi disponibilizada por ela, em 
seguida eu passo a palavra para o Vereador Paulino de Moura que esta pedindo um 
aparte, Vereador Paulino de Moura com a palavra;  Vereador Paulino de Moura; 
Senhor Presidente, só para contribuir, eu gostaria de pedir a vossa excelência que 
colocasse os jurídicos da casa aos músicos, para que eles possam ver a viabilidade 
de uma lei municipal no nome dos dez vereadores, pelo pouco que eu li aqui, na 
constituição ela não tem validade, e se ela não tem validade, eu entendo que tem 
como se fazer uma lei municipal, estadual e federal, porque a lei hoje, ela não tem 
nenhuma eficácia, porque ela não foi colocada a constituição de 88, então eu peço a 
vossa excelência, que em nome dos dez vereadores coloque a consultoria jurídica 
da casa e se for legal que nós façamos uma lei no nome dos dez vereadores, 
desculpa importuná-lo nesse sentido, mas é o momento da gente colocar a 
disposição dos músicos a nossa consultoria jurídica para ver a viabilidade de sim ou 
não, de um projeto de lei e que fique no nome dos dez, obrigado; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; tenha certeza vereador, que estaremos atendendo o pedido 
do Vereador Paulino de Moura, e então já fica pré-agendado uma reunião entre o 
Valdir e alguns representantes, para com que os nossos jurídicos possam atender 
amanhã, ou quarta-feira, então, fica a disposição de vocês, marcarem um horário, 
Vereador Eugênio Grandó; Vereador Eugênio Grandó; colaboração nesse 
assunto, eu, não enquanto vereador, mas enquanto advogado, quando a banda de 
Carazinho, os verdinhos, começou a tocar eles complicavam muito, a ordem dos 
músicos complicava cada vez que eles iam fazer um show, ingressei com uma 
medida judicial, junto à justiça federal, eles tiveram ganho de causa até hoje eles 
estão tocando tranquilamente, sem necessariamente terem a carteirinha, então eu 
quero, vou passar esse material para o jurídico da casa, que esse material, 
basicamente tem toda medida pronta, o vereador colega colocou, realmente não é 
uma norma constitucional, e sim inconstitucional, é uma norma que não afeta, não é 
diretamente a constituição federal, é algo ilegal e os músicos estão com todo direito, 
vou repassar esse material que já em Carazinho, foi a primeira ação nesse sentido, 
fui eu quem fiz a ação, e nós fomos vitoriosos nessa ação, então quero passar todo 
esse material para o jurídico da casa para na medida do possível elaborar uma 
legislação municipal nesse sentido;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta OK 
vereador, passamos então a palavra para a Lisandra para seu pronunciamento, 
Lisandra;  Lisandra Sandri; boa noite senhores e senhoras, é um prazer nós 
estarmos aqui, em nome do Gilnei Jarré, cumprimento a todos os demais 
vereadores, e dizer que o conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência 
e todas as demais associações que congregam esse conselho, sentem-se muito 
felizes de poder estar aqui nesta casa, lançando a campanha nacional de 
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acessibilidade, que diz respeito a pessoa com deficiência, num primeiro momento 
nós gostaríamos de fazer um agradecimento especial para a secretaria municipal de 
assistência social em nome da Carmem que hoje se faz presente, agradecendo o 
empenho que eles tiveram para com o conselho, em poder nos oportunizar a 
confecção das camisetas, então nós agradecemos em publico esse ato, nós vamos 
convidar num primeiro momento, vocês assistirem um rápido vídeo, para que nós 
possamos explicar um pouquinho o que é essa campanha, (apresentação de vídeo 
utilizando data show), as imagens falam por si só, é possível nós observarmos 
várias ações de inacessibilidade, quando nós falamos em acessibilidade nós não 
falamos em acessibilidade somente para pessoa com deficiência, nós falamos 
também nas pessoas idosas, nós falamos também nas crianças, nós falamos 
também em gestantes, bom, então nosso objetivo principal hoje é nós podermos 
estar lançando na Câmara de Vereadores de Carazinho a campanha nacional de 
acessibilidade, esta campanha busca um mundo sem barreiras, que barreiras são 
essas, hoje com essa campanha, lançamento municipal da campanha nacional de 
acessibilidade, nós vamos estar propiciando a todos as pessoas com deficiência, 
um marco histórico onde ele esta marcado em três etapas no ano de 2010, 2014 e 
2016, porque nós temos três datas marcadas, e vocês vão ver nas nossas 
camisetas essas datas, 2010 é quando vence a lei de acessibilidade, a lei 10. 048 
de 08 de maio de 2000, onde ela lançou a primeira proposta de acessibilidade 
universal, no ano de 2010 nós teremos a copa, e no ano de 2014 teremos a copa no 
Brasil, por isso a justificativa das nossas camisetas hoje em amarelo, em 2016 nós 
teremos as olimpíadas e as paraolimpíadas, essa campanha se desenvolverá 
durante esse período, e aqui nós temos então o principal objetivo dessa campanha: 
Criar condições que favoreçam a conscientização da sociedade e estimulem uma 
ação pró ativa em direção à eliminação das barreiras atitudinais, de informação, 
arquitetônicas, dentre outras, que impedem as pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida de participar efetivamente da vida em sociedade e possibilitem 
a construção de uma sociedade inclusiva, solidária que possibilite igualdade de 
oportunidades e respeite os direitos da pessoa com deficiência em consonância 
com as prescrições contidas na convenção da ONU sobre os direitos das pessoas 
com deficiência e da legislação brasileira correlata. Como objetivos específicos, e ai 
vocês já vão poder estar observando algumas ações que nós, enquanto conselho, 
enquanto associações, estamos desenvolvendo, essa imagem é uma imagem de 
uma ação social que nós desenvolvemos o ano passado no dia da acessibilidade, 
sensibilizar e mobilizar a sociedade e os governos federal, estaduais e municipais 
para as questões referentes à acessibilidade da pessoa com deficiência; estimular a 
formação e o fortalecimento de uma rede de controle social em âmbito local, 
regional, nacional e internacional, para troca de informação política e 
implementação de ações conjuntas; oportunizar a visibilidade da situação que se 
encontra as políticas publicas para as pessoas com deficiência, e quando nós 
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falamos em políticas publicas, nós falamos em políticas publicas em todas as 
esferas e ai sim , a busca da derrubada de várias barreiras, principalmente as 
barreiras arquitetônicas, as barreiras de comunicação, e ai entra a questão da 
linguagem brasileira de sinais, a LIBRAS, e o Braile,  a questão da eliminação das 
barreiras atitudinais para as pessoas com deficiência, e a eliminação de barreiras 
conceituais, e ai eu quero destacar essa imagem que vocês observem essa 
imagem, olhando isso, parece um cenário muito distante, e esse cenário é um 
cenário nosso, aqui de Carazinho, observem que o passeio publico esta 
completamente interrompido como se fosse um canteiro de obras,  enquanto um de 
nossos muletantes transita na rua, aqui mais um dos moldes dos nossos passeios 
públicos, como canteiros de obras, e aqui a questão da falta de cultura da nossa 
sociedade, com relação à promoção de acessibilidade, e quando nós falamos em 
acessibilidade, mais uma vez eu reforço, nós não falamos em acessibilidade 
somente para pessoa com deficiência, qualquer idoso, qualquer pessoa com uma 
perda de visão pode se estatelar com um resto de madeira que esta caído no chão, 
então, o nosso desafio hoje, é de nós podermos estar lançando a nossa campanha 
nacional de acessibilidade a nível municipal, onde Carazinho faz o termo de adesão, 
assume o termo de adesão, a campanha nacional de acessibilidade, então por isso 
nós convidamos a todos que nós possamos fazer o registro dessa imagem na casa 
de vocês, e agradecer por esse momento que nos foi dado;  Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; vou abrir para os vereadores que queiram fazer alguma pergunta, 
algum questionamento para Lisandra, que fiquem a vontade, Vereador Paulino de 
Moura, pois não;  Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, demais colegas, 
demais pessoas que nos dão a honra de estar aqui na casa do povo, Lisandra, esse 
belo trabalho que você desenvolve com o coração, com amor, muito sensível as 
pessoas com deficiência, eu estava a entabular um projeto, o qual eu busquei um 
parceiro para que isso viesse a acontecer, não sabia que horas vocês estariam hoje 
à noite aqui, eu quero comunicar a vocês que todas as pessoas que tem dificuldade, 
todas as pessoas que tem problemas, nós estaremos a partir da semana que vem, 
já falei com o Prefeito Aylton, colocando a academia das dez ao meio dia a 
disposição de todo cadeirante, de toda aquela pessoa que tem dificuldade de se 
locomover, ou alguma deficiência, para que vocês possam também com a 
orientação, ter acesso a essa academia gratuito, custo nenhum para o município, e 
custo nenhum para a sociedade, o Vereador Eugênio Grandó poderá e deverá falar, 
ele tem uma idéia ao qual são ATIs, são academias ao ar livre para terceira idade, é 
uma idéia brilhante, é um projeto de autoria do Vereador Eugênio Grandó, e a minha 
vontade é que isso seja ampliado para mais pessoas, principalmente para jovens e 
adultos, mas cadeirantes, estivemos em Maringá, onde eu estive lá buscando o que 
o Vereador Eugênio Grandó já tinha como projeto, mas lá ficou ampliado para se 
poder fazer para cadeirantes a academia ao ar livre, e eu quero deixar bem claro e 
registrado aqui nessa casa, eu estarei parceiro desta idéia, buscarei junto ao 
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executivo a execução desses projetos, principalmente esse que o Vereador Eugênio 
Grandó tem ao qual ele já tem o recurso locado na UNIMED para essas duas 
academias ao ar livre, e eu buscarei junto ao executivo, junto à sociedade que 
queiram participar para que nós façamos também para os nossos cadeirantes a 
academia ao ar livre que eles possam lá fazer a sua ginástica então eu quero dizer 
a ti assim, do fundo do meu coração, e eu te conheço há muitos anos, tivemos 
trabalhos sociais muito fortes em cima do Papai Noel, o qual a gente sempre teve 
esse respeito, essa admiração, que eu quero ser parceiro teu para o que der e vier, 
e eu tenho certeza que já a gente vai ter novidades boas para a sociedade e ai 
poderemos fazer uma parceria muito forte, continue trabalhando com o coração e 
não com a razão, porque o coração fala muito mais do que a razão, bom trabalho  
para ti e que Deus te abençoe e a tua família na plenitude, obrigada; Lisandra 
Sandri; obrigada; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador Leandro Adams;  
Vereador Leandro Adams; queria cumprimentar vocês por disponibilizar o tempo 
de vocês em trabalhar nesse trabalho tão difícil que é na conscientização das 
pessoas, mas eu tenho uma pergunta para te fazer, o município de Carazinho 
inaugurou ou vai inaugurar nos primeiros dias essa calçada aqui na entrada da 
cidade da San Diego até a Bier Site, e tem pessoas que dizem que aquilo esta muito 
bom, que é ótimo, que os deficientes vão ter um local para eles se exercitar, e tem 
pessoas que dizem que não, que aquilo esta muito ruim, e que não vai funcionar, 
então, eu gostaria de ouvir de vocês, como é que vocês vêem aquele primeiro 
passo ali, vamos dizer assim, como é que vocês vêem aquilo,se aquilo realmente 
esta em condições;  Lisandra Sandri; com muita clareza, nós podemos dizer, que 
ao finalizar aquela obra, ela será realmente uma obra acessível, no momento, como 
esta agora, ainda não esta acessível, por quê? Porque ainda as entradas não foram 
finalizadas, mas ela é para ser um passeio publico realmente acessível, e esse 
projeto nós acompanhamos, tanto é que nós fomos inúmeras vezes com os nossos 
deficientes lá, fazer o “teste drive”, só que lógico, nós ainda precisamos contar com 
o apoio da sociedade que as entradas não são de responsabilidade do poder 
publico, e sim das empresas e dos estabelecimentos públicos de fazer as estradas e 
que realmente essas entradas sejam acompanhadas sim, pelos engenheiros da 
prefeitura para que eles se tornem acessíveis, então se tiver o bom senso da 
sociedade, com certeza esse será um passeio publico acessível, e eu acredito que 
Carazinho deva seguir o modelo desse trajeto em toda cidade, porque além de 
embelezar a cidade, trás um trajeto acessível a todos, não é só para o deficiente, 
mas para o idoso a criança, enfim, para todas as pessoas; Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; Vereador Rudinei Brombilla; Vereador Rudinei Brombilla; senhor, 
colegas vereadores, como líder da bancada do Partido Progressista, quero saudar 
aqui Lisandra Rodhen, presidente da associação dos deficientes de Carazinho, ao 
publico que esta aqui prestigiando, só para complementar aqui, eu sei da tua luta, 
frente a essa associação, sei das dificuldades, e também sei dos obstáculos que 
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vocês estão tendo no dia a dia, mas sei também que o executivo municipal no ultimo 
ano que se passou, referente a essa obra ai, deu uma atenção especial a esse piso 
tátil, onde a associação acompanhou dando sugestões para esse funcionamento, 
além disso, nesse ano, foi instalado sete vagas de estacionamento para deficientes 
e estará sendo implantado no próximo mês mais sete vagas para  estacionamento 
para esses deficientes, então quero dizer aqui, Lisandra, para deixar registrado aqui 
na casa do povo, parabenizar pelo excelente trabalho que vocês tem feito a frente 
da associação do deficientes, e que nos temos mais uma luta, mais um trabalho 
para fazer que é a instalação de um centro equoterápico no nosso município de 
Carazinho, nós estaremos dando andamento, estive conhecendo outros centros 
equoterapicos, juntamente com o Vereador Paulino de Moura, onde a gente se 
sensibilizou com essas pessoas que estão fazendo a equoterapia, então quero 
deixar aqui meus parabéns pelo seu trabalho, que Deus ilumine, que todos os 
objetivos e metas consiga conquistar; Lisandra Sandri; muito obrigada, esperamos 
que nós consigamos cumprir com mais esse sonho, e quando vocês agradecem a 
mim, eu faço a extensão desse agradecimento a todos os meus colegas 
conselheiros, e a todos os representantes das associações que se fazem presentes, 
porque esse trabalho só acontece, porque acontece na coletividade; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré;  Vereador Elbio Esteve;  Vereador Elbio Esteve; boa noite 
Senhor Presidente, colegas, platéia, Lisandra, quando a gente fala em 
acessibilidade, mostraste uns slides ali, pergunta que eu faço, consultas médicas, 
jurídicas, habitacional como é que esta isso? É amplo; Lisandra Sandri; quando 
nós falamos em acessibilidade falamos realmente na acessibilidade em todas as 
esferas, então nós precisamos melhorias sim, em vários desses serviços, 
principalmente se tratando na área da saúde, hoje o nosso deficiente ele necessita 
de muitos recursos, muitas vezes eles são barrados por quê? Porque eles recebem 
um BPC – beneficio de prestação continuada, isso justifica muitas vezes um não 
atendimento adequado a essas pessoas, mas isso não é suficiente para uma órtese, 
para uma prótese, para um medicamento especial, e muitas e vezes eles 
demandam sim, de consultas especializadas, que hoje nós não dispomos em todos 
os momentos, dispomos sim de um atendimento clinico geral, e não de um 
atendimento especifico para cada deficiência, isso é um dos nossos sonhos; 
Vereador Elbio Esteve; existe algum projeto nesse sentido que vocês possam 
estar encaminhando, alguma coisa, já que a gente possa ajudar? Lisandra Sandri; 
eu acho que nós vamos adiantar um pouco nosso passo, nós estamos com um 
projeto e a partir de algumas conversas também com o Gilnei, com vários outros 
vereadores, enfim, nós estamos trabalhando em cima de um projeto de um centro 
de reabilitação para Carazinho, onde nós possamos estar congregando todas as 
áreas e todos os serviços especializados para pessoa com deficiência, e não só 
para Carazinho, mas Carazinho e região, então nós vamos montar esse projeto, já 
praticamente tem-se a idéia, só falta a estrutura agora, nós passamos para a 
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primeira fase, que é o registro desse projeto;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; dizer que a gente tem 
acompanhado já, desde que houve todo esse apoio em relação as diversas 
associações para criação da associação, e realmente a gente tem pessoas 
envolvidas e pessoas, não porque tem uma necessidade diferenciada, mas porque 
se envolvem de uma tal maneira com essas necessidades diferenciadas, que fazem 
toda diferença quando buscam o resultado, então, a todos vocês, à Lisandra, a 
todos os responsáveis pelas ações da associação, dar os parabéns,  e quero dizer 
que infelizmente, antes de qualquer reivindicação, que se possa fazer, eu acredito 
que deva sim mudar a cultura da nossa cidade, por quê? Para cada ação que cobre 
o direito da pessoa portadora de deficiência, tem muito tempo para que isso 
aconteça, e um desrespeito quando acontece, por exemplo, a vaga para os 
cadeirantes, para os deficientes no trânsito, já vi várias vezes automóveis 
estacionados, não sei, não fiquei cuidando se é por pouco tempo, ou por muito 
tempo, numa vaga destinada a um deficiente, quer dizer a nossa cultura nem nos 
permitir de chegar ali, quando se tem um idoso numa fila, quando se tem uma 
criança ou um idoso, ou um deficiente atravessando a rua, subindo em um ônibus, 
assim por diante, então em primeiro lugar acho que a que se buscar isso, vocês 
buscam, uma consciência diferente da nossa população, para acessibilidade, 
exames, construção de calçadas, tudo isso é uma conseqüência e é por isso que é 
tão difícil, nós temos, conhecemos municípios em que a acessibilidade, é bem 
maior, é boa, mas por quê? Porque esse trabalho de conscientização já garantiu 
mais direitos as pessoas portadoras de necessidades especiais, então, parabéns de 
novo, contem conosco, e é uma caminhada conjunta, entre todos os poderes, e 
entre toda comunidade carazinhense, Carazinho esta crescendo, mas a gente só 
percebe que ela se desenvolveu, que é uma cidade que se desenvolveu, quando as 
garantias e os direitos dos idosos, dos deficientes e das crianças são assegurados, 
obrigada; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador Eugênio Grandó, pois não; 
Vereador Eugênio Grandó; primeiro, não vou ficar tecendo milhares de elogios 
para você, não chegariam, mas estou satisfeito porque te acompanho a um bom 
tempo, que também trabalhei na prefeitura, e acompanhei quando a discussão era 
pela inclusão do deficiente na sociedade, bom, uma etapa nós queimamos, uma 
etapa nós conseguimos passar, agora nós estamos falando em acessibilidade, acho 
algo muito importante, mas eu tenho umas coisas, por isso que eu resolvi até entrar 
na carreira política, para tentar mudar alguma coisa, tem coisas que são fáceis de 
resolver, e nos parecem difíceis, por exemplo a questão da acessibilidade, como um 
todo, a questão digamos de um cadeirante se deslocar de uma ponta a outra da 
avenida, é fácil, não é difícil,  a legislação diz que é obrigação do proprietário 
executar o passeio publico, e executar o passeio publico dentro das condições de 
acessibilidade de que o cidadão com necessidades especiais precisa, então não é 
difícil, o que é complicado é a tal da política, é você pegar, ir ali em uma loja que 
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tem cinquenta anos em Carazinho, e tem uma calçada caindo aos pedaços, que 
uma pessoa que consegue caminhar normalmente, sem uso de prótese, ou sem uso 
de uma cadeira, corre o risco de se machucar, quem dirá uma pessoa com 
necessidades especial, mas o executivo, não estou falando desse executivo, já fui 
executivo, e essa briga eu tinha lá dentro, eu cobrava muito lá dentro, porque não 
fazer a legislação ser cumprida? Porque não notificar aquele proprietário para que 
ele execute o passeio publico da forma correta? Se não executar ele vai ser 
multado. Porque não? Seria muito mais fácil, muito mais econômico que o município 
lançar mão, construir um passeio publico que é responsabilidade do cidadão. Então 
não é difícil, o que falta na verdade é se indispor com meia dúzia de pessoas em 
beneficio do todo, na minha opinião é isso que falta para nós, o Brasil tem muita lei, 
se a gente cumprir a legislação que existe chega, para vocês, para o pessoal com 
deficiência, para o cidadão que não tem deficiência, para o idoso, a legislação 
existe, o que não existe é uma cobrança do executivo, para que a legislação seja 
cumprida, quero te dar os parabéns mais uma vez, dizer que fiquei muito, satisfeito 
em falarmos em acessibilidade e termos passado a fase da inclusão, e eu sei que 
atrás de você tem um grupo de pessoas, mas esse grupo de pessoas só continua 
unido, só continua trabalhando porque tem uma grande líder, se não ninguém ia ter 
quem seguir, parabéns; Lisandra Sandri; gostaria de reforçar as colocações do 
Eugenio, parceiro também de várias, e hoje olhando nessa tribuna a gente percebe 
que a maioria, nós já trabalhamos bem pertinho, quase todos, acho que não tem 
nenhum que não tenhamos uma ação pelo menos em comum, e dizer para vocês 
que o ano passado nós fizemos uma rodada de onze reuniões com a promotoria 
publica de sensibilização nessas questões, e todas elas foram apontadas, nós 
tiramos mais de quinhentas fotos como essa aqui, como essas que passam ali, mais 
de quinhentas fotos, nós trabalhamos com quase todos os setores, na secretaria de 
obras, fiscalização, para que nós pudéssemos mudar essa cultura; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; Vereador Erlei Vieira; Vereador Erlei Vieira; Lisandra, eu 
queria parabenizar pelo que tu faz, queria cumprimentar também o Áureo Tolotti, 
presidente da ADEFIC, e através dele todos os que se encontram na casa, o Áureo 
foi uma pessoa que eu em dois anos da minha vida eu ia para o colégio, ele 
estudava comigo, eu levava de bicicleta, acompanhei ele por dois anos, e também 
meu pai ele foi cego e não podia caminhar também, e eu se i qual a dificuldade que 
uma pessoa passa, então eu queria te dizer que o que tu precisar eu estou sempre 
à disposição, e hoje só tenho que te dar os parabéns, por essa luta; Lisandra 
Sandri; muito obrigada; Presidente Vereador Gilnei Jarré;  Vereador Estevão De 
Loreno; Vereador Estevão De Loreno; eu queria parabenizar a Lisandra e ao 
pessoal que se faz presente aqui hoje aqui, dizer que eu tenho uns amigos que é 
cadeirante, convivo com ele diariamente, que é o Nelinho, suplente de vereador 
dessa casa, e uma noite ele mora com um primo dele, e ele foi se deslocar da cama 
dele até o banheiro e caiu da cadeira, sozinho em casa, ele conseguiu pegar o 
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telefone, tava junto com ele, teve que ligar para um vizinho dele mais próximo para 
vim, arrombar a casa  e ajudar ele que ele não conseguiu levantar, então eu sei a 
dificuldade que todos tem, e que nem ele, e apesar disso nunca perdem a 
esperança de viver, eu sei a felicidade que ele tem, ele vem sempre aqui na 
câmara, hoje ele me trouxe mais um pedido para nós, foi feito uma indicação ao 
prefeito refazer algumas rampas que não estão tendo acesso, então eu me espelho 
nele, vejo o Tiago também que conheço, a força de vontade que tem de viver, e 
dizer que eu presenciei há uns quinze dias atrás no gabinete do prefeito, o prefeito 
mandou notificar as empresas que estão ali naquele, onde esta fazendo a calçada, 
para elas se adequarem se não vai ser multado, então tem coisas, que de repente, 
só doendo no bolso para as pessoas se conscientizar, que é o mínimo que a gente 
pode fazer para ajudar essas pessoas; Lisandra Sandri; realmente nós fizemos a 
solicitação ao executivo para que fizesse essa adequação, porque o passeio em si, 
esta adequado, o que não esta adequado, são as entradas, então se faz necessária 
essa adequação, ao longo desse trajeto nós temos na frente de uma única empresa 
a entrada adequada, então é uma força que o executivo tem perante essas 
empresas a notificação e posterior a cobrança de uma multa, então pessoal, nós 
queremos agradecer, dizer que o conselho municipal dos direitos da pessoa com 
deficiência assim como qualquer outra associação que dele faz parte, esta sempre 
de portas abertas para todos vocês, contamos com todos vocês e que sejamos os 
décimo segundo atleta da acessibilidade aqui em Carazinho, muito obrigada; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; nós queremos mais uma vez agradecer a 
presença de todos que aqui estão representando os demais que não puderam se 
fazer presentes dos deficientes,  agradecer a presença, Lisandra, dizer da nossa 
satisfação de você fazer o lançamento da campanha nacional da acessibilidade, 
junto à casa do povo, a casa de vocês, então eu convido e peço permissão aos 
nobres colegas, convido a todos que se fazem presentes, deficientes e 
acompanhantes que façam, vamos fazer uma foto oficial dessa campanha nesse 
momento. Convido o  Senhor Secretário para fazer a leitura do numero e autor, pois 
não Vereador Felipe Sálvia;  Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem Senhor 
Presidente, gostaria Senhor Presidente, de fazer um requerimento verbal para que 
fossem votados os requerimentos e moções em bloco, e também os projetos que 
não tenham, fora aqueles que não tenham emenda;  Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; esta OK, esta em discussão a solicitação do  Vereador Felipe Sálvia para que 
os requerimentos e moções sejam apreciados em bloco, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como 
estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, convido o Senhor 
Secretário para fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos e moções; 
Secretário Vereador Elbio Esteve; requerimentos: nº 04 Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; nº 05 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 06 Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB; nº 07 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 08 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 
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09 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 10 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, 
Vereador Leandro Adams – PT, Vereador Eugênio Grandó – PTB, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT, Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP, Vereador Elbio Esteve – PSDB , Vereador Erlei 
Vieira – PSDB e Vereador Estevão De Loreno – PP; moções: nº 01 Vereador 
Paulino de Moura – PTB, subscrita pelos Vereador Rudinei Brombilla – PP, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB e Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 02 Vereador 
Rudinei Brombilla – PP, subscrita pelos Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador 
Erlei Vieira – PSDB e Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 03 Vereador Rudinei 
Brombilla – PP, subscrita pelos Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Erlei Vieira 
– PSDB e Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 04 Vereador Paulino de Moura – PTB, 
subscrita pelos Vereador Felipe Sálvia – PDT, Vereador Estevão De Loreno – PP e 
Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 05 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, subscrita 
pelos Vereadores Estevão De Loreno – PP, Vereador Rudinei Brombilla – PP  e 
Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 06 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, 
subscrita pelos Vereadores Estevão De Loreno – PP, Vereador Rudinei Brombilla – 
PP e Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 07 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, 
subscrita pelos Vereadores Estevão De Loreno – PP, Vereador Rudinei Brombilla – 
PP e Vereador Eugênio Grandó – PTB;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta 
em discussão os requerimentos e moções, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovados os requerimentos e moções por todos, 
solicito ao  Senhor Secretário que proceda a leitura do projeto de lei 030/2010 com o 
respectivo autor; Secretário Vereador Elbio Esteve;  Projeto de lei nº 030/2010. 
Autor Vereador Anselmo Britzk. Ementa: Acrescenta itens e exclui parágrafo do 
artigo 2º e altera o parágrafo 1º do artigo 4º da lei Municipal nº 4.430/93, de 30 de 
julho de 1993. Projeto de lei nº 032/2010. Autor: Vereador Elbio Esteve. Ementa: 
Dispõe sobre a proteção do meio ambiente na comercialização, na troca e no 
descarte de óleo lubrificante, e dá outras providencias. Projeto de lei nº 033/2010. 
Autor: Vereador Felipe Sálvia. Ementa: Altera a redação do artigo 94 do regimento 
interno desta casa. Projeto nº 004/2010. Relatório da Câmara Municipal de 
Carazinho. Autor: legislativo municipal. Relatório de execução orçamentária e a 
conciliação bancária do mês de março de 2010. Projeto nº 060/2010. Autor: 
executivo municipal. Ementa: cria cargo em comissão e função gratificada na 
organização administrativa básica do município. Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
peço ao senhor secretário que proceda a leitura dos pareceres dos projetos, da 
Comissão de Justiça e Finanças;  Secretário Vereador Elbio Esteve; Parecer: 
Projeto de lei nº 030/10. Autor Vereador Anselmo Britzk. Ementa: Acrescenta itens e 
exclui parágrafo do artigo 2º e altera o parágrafo 1º do artigo 4º da lei Municipal nº 
4.430/93, de 30 de julho de 1993. Relatório: O Vereador Anselmo Britzk propõe 
projeto de lei que acrescenta itens e exclui parágrafo do artigo 2º e altera o 
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parágrafo 1º do artigo 4º da lei Municipal nº 4.430/93, de 30 de julho de 1993. Voto: 
o presente projeto de lei é viável, conforme pareceres do instituto Solo e do Jurídico 
da casa, e nada a opor quantos aos aspectos orçamentários e financeiros. E de 
mesmo teor os outros projetos. Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em 
discussão os pareceres da Comissão de Justiça e Finanças dos projetos, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos. Peço ao senhor secretário que proceda a leitura dos pareceres da Comissão 
de Ordem Econômica e Social dos projetos; Secretário Vereador Elbio Esteve; 
Parecer: Projeto de lei nº 030/10. Autor Vereador Anselmo Britzk. Ementa: 
Acrescenta itens e exclui parágrafo do artigo 2º e altera o parágrafo 1º do artigo 4º 
da lei Municipal nº 4.430/93, de 30 de julho de 1993. Relatório: O Vereador Anselmo 
Britzk propõe projeto de lei que acrescenta itens e exclui parágrafo do artigo 2º e 
altera o parágrafo 1º do artigo 4º da lei Municipal nº 4.430/93, de 30 de julho de 
1993. Voto: o presente projeto de lei esta apto a ser incluído na ordem do dia. De 
mesmo parecer os outros projetos. Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em 
discussão os pareceres da Comissão de Ordem Econômica e Social dos projetos. 
Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos. Esta em discussão os projetos com os pareceres já aprovados, Vereador 
Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; Senhor Presidente, colegas, platéia que esta 
nos escutando, hoje entrei com um projeto que vai a votação, que é o projeto de lei 
nº 032/2010 que dispõe sobre a proteção do meio ambiente na comercialização, na 
troca e no descarte do óleo lubrificante, e dá outras providencias. Esse é um projeto 
que prevê que a gente de uma destinação adequada ao óleo lubrificante das lojas, 
das oficinas, que não seja descartado em qualquer local, nós temos que ter uma 
proteção com o nosso meio ambiente, que é de suma importância para nossa 
cidade, e para toda população, então espero que o projeto seja aprovado, e quem 
sai ganhando é toda população; Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em 
discussão o projeto, Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que assistem a reunião na noite de 
hoje, eu não usei da palavra antes para elogiar a Lisandra, mas por ser um dos 
vereadores mais antigos nessa casa, nunca tinha visto uma explanação e um 
trabalho tão bonito com os deficientes que vem fazendo essa moça, fiquei muito 
contente, como dizia meu colega, Vereador Erlei Vieira, a gente sabe não é Erlei, 
vizinhei contigo, do teu pai, tinha problemas de visão, seriíssimo, quase não 
enxergava, tinha dificuldade para caminhar, a gente sabe, todo tempo que a gente 
esta nesta casa, da luta que nós vereadores, quase todos os vereadores que 
passaram por essa casa lutaram pela causa dos deficientes, mas o que eu quero 
dizer é que foi muito bonito, e obrigado, Lisandra pela camiseta, e ela tem o numero 
12, Azir, nas costas, gostei mais da camiseta, dizer Vereador Gilnei Jarré, 
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presidente desta casa, Senhores Vereadores, que fiz um projeto e esta tramitando e 
vai ser votado agora, a tribuna livre tem sido ocupada pela comunidade e muito no 
decorrer dos anos, no passado, Senhores Vereadores, os novos, não era tão usada, 
Leandro, era difícil vir uma entidade falar aqui, e hoje, esta bem melhor, quase 
sempre é duas, três entidades que vem falar nesta casa, e por causa disso, 
Senhores Vereadores, que eu fiz o projeto aumentando a tribuna livre, antes era na 
ultima sessão do mês, com esse meu projeto, passa a ser a primeira e a ultima 
sessão, onde as entidades vão poder vir aqui falar, às vezes quando chega no final 
do mês, tem três, quatro, até cinco entidades, nós tivemos problemas com os 
professores, e por causa disso me veio na idéia de fazer esse projeto, Leandro, nós 
quando eleitos, nós fomos eleitos pelo povo, e nós não podemos deixar na casa do 
povo, qualquer entidade que queira falar, ser podada de falar, e às vezes, não é por 
causa do presidente, não é por causa dos vereadores que não queiram, é que é 
muita entidade, e o tempo é curto, e com esse meu projeto de lei, se passar hoje, 
tenho certeza que vai passar, Azir, tu que foi vereador dessa casa, vai ter mais 
tempo para o povo vim falar aqui, era isso Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, demais 
pessoas que nos honram com a sua presença, a imprensa escrita e falada, 
presidente do meu partido, eterno Vereador Antonio Azir, que pena Senhor 
Presidente que eu, me penitencio, no momento da votação desse projeto do colega 
Vereador Felipe Sálvia, que eu concordei que ele fosse votado em bloco, porque eu 
gostaria de discutir esse projeto, de trocar algumas idéias sobre esse projeto, e eu 
entendo que uma sessão por mês estaria suficiente, para que nós possamos trazer 
as instituições para que pudessem aqui neste plenário, aqui nesta casa, se 
manifestar, e faço uma sugestão ao presidente desta casa, a mesa dessa casa, que 
então nós passamos a fazer o programa de rádio todas às segundas-feiras para que 
a população saiba dos nossos trabalhos, das nossas ações, se a idéia é que a 
população saiba como esta trabalhando seu vereador, como esta trabalhando o 
poder legislativo, que ele seja então transmitido nas quatro segundas-feiras do mês 
ou naquela que tem cinco segundas-feiras, porque ai sim a população vai saber 
como esta o seu vereador, eu, eu Vereador Paulino de Moura, entendo que com 
esse projeto aprovado, e eu não vou poder votar contra esse projeto, porque ele vai 
ser votado em bloco, eu entendo que duas vezes a população no mês, nós 
estaríamos banalizando a situação de câmara, mas como vai ser votado, ele vai ser 
aprovado, e eu não posso me abster de votar esse projeto, eu gostaria de fazer um 
pedido que a câmara comece a transmitir o grande expediente todas às segundas-
feiras, porque daí a população vai saber como é que nós estamos trabalhando, peço 
desculpas por não ter me atido a esse projeto, eu entendo que nós deveríamos 
discutir mais ele, trocar mais idéias, para que nós não fizéssemos o que vamos 
fazer, a partir da votação desse projeto vai ser duas vezes, não que a população 



 

A.L. Página 25 10/11/2010  

não mereça estar aqui, ela merece estar aqui, mas nós temos que começar a 
também tomar juízo, tomar pé das nossas decisões, e por causa de uma situação, 
de um  equivoco que houve, nós estamos aumentando o numero de vindas da 
população aqui, então quando a população não vem, vamos transmitir, então as 
quatro reuniões do mês, para que a população saiba do trabalho de cada vereador, 
seria isso Senhor Presidente, Senhores Vereadores, muito obrigado; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, fazer um registro, Vereador Paulino de Moura, 
fizemos hoje a contratação da Gazeta para toda segunda-feira, mas também 
estaremos propondo no nosso regimento, como foi feita essa alteração, nós vamos 
estar fazendo uma readequação, tanto no regimento como na lei orgânica, e 
estaremos propondo para todas as segundas-feiras a partir da reformulação da lei 
orgânica e regimento, pois, entendo eu, que toda segunda-feira os vereadores não 
querem falar na tribuna, no grande expediente, sinal que nós não precisamos ter 
grande expediente na Câmara de Vereadores, e sim temos que oportunizar sim, a 
população vir falar e também ser transmitida para a própria população, convido o  
Senhor Secretário para proceder à leitura do próximo projeto;  Secretário Vereador 
Elbio Esteve; Projeto de lei nº 055/2010. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Dá 
nova redação ao inciso I e inclui §6° no artigo 9° da Lei Municipal n° 6.988, que 
dispõe sobre o estagio de estudantes em órgãos da Administração Municipal. 
Emenda modificativa: Art. 1°- fica alterada  a redação do artigo 1º do projeto de lei 
nº 055/2010 que altera a redação do artigo 9º inciso 1º da lei 6.988, que passará a 
viger com a seguinte redação: artigo 9º; Presidente Vereador Gilnei Jarré; peço ao  
Senhor Secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças referente a emenda;  Secretário Vereador Elbio Esteve; emenda 
modificativa. Autor: Comissão de Justiça e Finanças. Projeto de lei nº 055/2010. 
Autor: Executivo Municipal. Ementa: Dá nova redação ao inciso I e inclui §6° no 
artigo 9° da Lei Municipal n° 6.988, que dispõe sobre o estagio de estudantes em 
órgãos da Administração Municipal. Relatório: a Comissão de Justiça e Finanças 
propõe emenda ao projeto de lei de autoria do executivo municipal que dá nova 
redação ao inciso I e inclui §6° no artigo 9° da Lei Municipal n° 6.988, que dispõe 
sobre o estágio de estudantes em órgãos da Administração Municipal. Voto: a 
presente emenda modificativa é viável conforme pareceres do Instituto Solo e do 
jurídico da casa e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. 
Assinam: Vereador Elbio Esteve – relator e membro, Vereador Eugênio Grandó – 
Presidente e Vereador Felipe Sálvia – secretário.  Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; esta em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças da emenda, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, solicito ao Senhor Secretário que proceda a leitura da emenda; Secretário 
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Vereador Elbio Esteve; Emenda modificativa: Art. 1°- fica alterada a redação do 
artigo 1º do projeto de lei nº 055/2010 que altera a redação do artigo 9º inciso 1º da 
lei 6.988, que passará a viger com a seguinte redação: artigo 9º inciso I letra C - 
quinhentos e oito reais e cinco centavos se estudantes do ensino superior. Vereador 
Eugênio Grandó, Vereador Elbio Esteve e Vereador Felipe Sálvia assinam a 
emenda modificativa; Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão a 
emenda com o parecer já aprovado, Vereador Eugênio Grandó; Vereador Eugênio 
Grandó; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, a emenda 
é da comissão, faz parte da comissão Vereador Felipe Sálvia, Vereador Elbio 
Esteve e eu, a razão de ser dessa emenda é que para todos os estagiários de 
terceiro grau, ou seja quem faz direito, enfermagem, psicologia, enfim qualquer área 
que estiver cursando o terceiro grau tinha previsão de quinhentos e oito reais, se 
não me engano, é para os profissionais estagiários da área de engenharia e 
arquitetura tinha um valor diferenciado, no meu entendimento fere o principio da 
impessoalidade, todo mundo que esta no terceiro grau sai com a mesma formação, 
ou seja, terceiro grau completo, então eu não vejo porque tirar um estagiário de 
direito, um estagiário de enfermagem, um estagiário de psicologia ganhar menos 
que um estagiário de arquitetura e engenharia, então por isso da emenda para 
preservar o principio da impessoalidade, obrigado; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, como é bom você ver as coisas antes de fazer, 
eu estaria fazendo uma tolice e quero parabenizar a comissão por essa idéia, de 
valorizar as pessoas que conforme vão alcançando a graduação nas suas 
faculdades elas possam estar percebendo mais e aquelas que estão aquém 
daquela nivelação vão recebendo a menor, então votarei favorável  a emenda 
porque eu entendo que essa emenda vem fazer justiça, porque as pessoas que ora 
buscam conhecimento nos bancos escolares, elas buscam fazer a diferença, e a 
comissão esta fazendo uma correção, esta justificando porque as pessoas entram 
na faculdade, buscam mais conhecimento, fazem as coisas funcionarem, então 
votarei favorável a essa emenda e que bom eu pude ler ela antes de fazer a minha 
votação, obrigado Senhor Presidente, Senhores Vereadores; Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos a emenda, solicito ao  Senhor Secretário que 
proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente ao 
projeto; Secretário Vereador Elbio Esteve;  Projeto de lei nº 055/2010. Autor: 
executivo municipal. Ementa: Dá nova redação ao inciso I e inclui §6° no artigo 9° 
da Lei Municipal n° 6.988, que dispõe sobre o estagio de estudantes em órgãos da 
Administração Municipal. Relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei que 
dá nova redação ao inciso I e inclui §6° no artigo 9° da Lei Municipal n° 6.988, que 
dispõe sobre o estagio de estudantes em órgãos da Administração Municipal. Voto: 
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o presente projeto de lei, com emenda modificativa é viável conforme pareceres do 
instituto Solo e do jurídico da casa, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário 
e financeiro. Assinam Vereador Elbio Esteve – relator e membro, Vereador Eugênio 
Grandó – presidente e Vereador Felipe Sálvia – secretário;  Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças 
referente ao projeto, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, peço ao  Senhor Secretário que proceda a leitura 
do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social; Secretário Vereador Elbio 
Esteve; Projeto de lei nº 055/2010. Autor: executivo municipal. Ementa: Dá nova 
redação ao inciso I e inclui §6° no artigo 9° da Lei Municipal n° 6.988, que dispõe 
sobre o estagio de estudantes em órgãos da Administração Municipal. Relatório: o 
executivo municipal propõe projeto de lei que dá nova redação ao inciso I e inclui 
§6° no artigo 9° da Lei Municipal n° 6.988, que dispõe sobre o estagio de estudantes 
em órgãos da Administração Municipal. Voto: o presente projeto de lei, com emenda 
modificativa encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Assinam Vereador 
Rudinei Brombilla – relator e secretário, Vereadora Sandra Citolin – presidente e 
Vereador Erlei Vieira – membro; Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em 
discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, esta 
em discussão o projeto com emenda e pareceres já aprovados, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, 
solicito ao  Senhor Secretário que proceda a leitura do projeto com respectivo 
numero e autor; Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei nº 072 de 14 de 
maio de 2010. Autor: executivo municipal. Ementa: Autoriza doação de área a 
empresa Telha Certa Indústria e Comercio Ltda. Presidente Vereador Gilnei Jarré;  
peço ao  Senhor Secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças referente ao projeto e emenda; Secretário Vereador Elbio 
Esteve; Projeto de lei nº 072/2010. Autor: executivo municipal. Ementa: Autoriza 
doação de área a empresa Telha Certa Indústria e Comercio Ltda. Relatório: o 
executivo municipal propõe projeto de lei que Autoriza doação de área a empresa 
Telha Certa Indústria e Comercio Ltda. Voto: o presente projeto de lei com emendas 
modificativas é viável, conforme parecer do jurídico da casa, e nada a opor quanto 
aos aspectos orçamentário e financeiro. Assinam Vereador Elbio Esteve – relator e 
membro, Vereador Eugênio Grandó – presidente e Vereador Felipe Sálvia – 
secretário; Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que 
se manifestem, aprovado por todos, solicito ao  Senhor Secretário que proceda a 
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leitura das emendas;  Secretário Vereador Elbio Esteve;  emenda modificativa: 
Projeto de lei nº 072 de 14 de maio de 2010. Fica incluído o parágrafo único ao 
artigo 1º com a seguinte redação: parágrafo único: a doação citada no caput desse 
artigo refere-se exclusivamente a área de terras sem benfeitorias, com exceção do 
britador municipal e a plantação de eucaliptos existente no local, que permanece de 
propriedade do município, com direito a exploração e utilização pelo prazo de um 
ano para retirada dos mesmos da área. 2ª emenda modificativa: no artigo 1º onde 
consta a área total de 9.062,00 m² leia-se 6.092,00 m², solicitamos também que seja 
feita a substituição do memorial descritivo com a correção da área citada. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão as emendas com pareceres 
já aprovados, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, peço ao  Senhor Secretário que proceda a leitura 
da Comissão de Ordem Econômica e Social;  Secretário Vereador Elbio Esteve; 
Projeto de lei nº 072/2010. Autor: executivo municipal. Ementa: Autoriza doação de 
área a empresa Telha Certa Indústria e Comercio Ltda. Relatório: o executivo 
municipal propõe projeto de lei que Autoriza doação de área a empresa Telha Certa 
Indústria e Comercio Ltda. Voto: o presente projeto de lei com emendas 
modificativas esta apto a ser incluído na ordem do dia. Assinam Vereador Erlei 
Vieira – relator e membro, Vereadora Sandra Citolin – presidente e Vereador 
Rudinei Brombilla – secretário; Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em 
discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social do projeto, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, esta em discussão o projeto com emendas e pareceres já aprovados, 
Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, demais pessoas, eu só quero deixar registrado nos anais 
dessa casa, que esse projeto poderia ser votado na semana passada, quando eu 
disse que nós poderíamos fazer a retificação de um numero, em vez do numero seis  
o numero nove, e o que nós fizemos? E ai que eu queria pedir aos nobres pares, 
que algumas coisas nós temos que parar e pensar na produtividade, e eu não tenho 
assim vinculo com A ou com B, ou com C ou com D, eu entendo que tinha um 
receio, e que esse receio foi estampado, mas esse receio não prejudicava o corpo 
do projeto, a vontade do executivo de fazer essa doação para essa empresa, e o 
que nós fizemos? Perdemos, ou deixamos de ganhar sete dias, por um erro de 
redação de números, um numero estava equivocado, e este numero no meu ver, 
nós mesmo poderíamos ter corrigido esse projeto através da emenda que o 
executivo mandou, então eu peço assim, com toda minha humildade, eu acho que o 
executivo esta a fazer um trabalho bom, com boas intenções, mas ele não tem culpa 
que a pessoa que digitou, ela digitou equivocadamente um numero, e ai nós fizemos 
uma celeuma total, e outros projetos estão vindo também com alguns pequenos 
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erros de gráfica ou de português, ou de colocação, então, que nós possamos aqui 
neste poder, tentar desinir esses erros ou consertar e tentar votar para que a 
sociedade, para que a comunidade, as pessoas que irão ser beneficiadas com 
esses projetos, tenham rapidez de votação, então é só isso que eu quero dizer, o 
erro era de redação, trocaram um numero pelo outro, em vez de seis colocaram 
nove, em vez de nove colocaram seis, e esse projeto já podia ter sido aprovado, 
muito obrigado;  Presidente Vereador Gilnei Jarré;  não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como 
estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, peço ao  Senhor 
Secretário que proceda a leitura do próximo projeto com respectivo numero e autor; 
Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei nº 024/2010. Autor: Vereadora 
Sandra Citolin. Ementa: Dispõe sobre o desenvolvimento de política "Antibullyng" 
por instituições de ensino e de Educação infantil, publicas ou privadas, com ou sem 
fins lucrativos. Presidente Vereador Gilnei Jarré; peço ao Senhor Secretário que 
proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente à 
emenda; Secretário Vereador Elbio Esteve; emenda modificativa. Autor: Vereador 
Eugênio Grandó e Vereadora Sandra Citolin. Projeto de lei nº 024/2010. Autor: 
Vereadora Sandra Citolin. Ementa: Dispõe sobre o desenvolvimento de política 
"Antibullyng" por instituições de ensino e de Educação infantil, publicas ou privadas, 
com ou sem fins lucrativos. Relatório: o Vereador Eugênio Grandó e a Vereadora 
Sandra Citolin propõe emenda ao projeto de lei que dispõe sobre o desenvolvimento 
de política "Antibullyng" por instituições de ensino e de Educação infantil, publicas 
ou privadas, com ou sem fins lucrativos. Voto: a presente emenda modificativa é 
viável conforme pareceres do instituto solo e do jurídico da casa, e nada a opor 
quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Assinam: Vereador Elbio Esteve – 
relator e membro, Vereador Eugênio Grandó – presidente e Vereador Felipe Sálvia 
– secretário; Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que 
se manifestem, aprovado por todos, solicito ao  Senhor Secretário que proceda a 
leitura da emenda; Secretário Vereador Elbio Esteve; emenda modificativa: artigo 
1º - fica alterada a redação do artigo 4º que passará a viger com a seguinte 
redação: artigo 4º - decreto regulamentador estabelecera as ações a serem 
desenvolvidas pelo município para implementação da “política antibullyng”. Assinam 
Vereador Eugênio Grandó e Vereadora Sandra Citolin; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; esta em discussão a emenda modificativa com o parecer já aprovado, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, peço ao  Senhor Secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças referente ao projeto; Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto 
de lei nº 024/2010. Autor: Vereadora Sandra Citolin. Ementa: Dispõe sobre o 
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desenvolvimento de política "Antibullyng" por instituições de ensino e de Educação 
infantil, publicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos. Relatório: a Vereadora 
Sandra Citolin propõe projeto de lei que dispõe sobre o desenvolvimento de política 
"Antibullyng" por instituições de ensino e de Educação infantil, publicas ou privadas, 
com ou sem fins lucrativos. Voto: o presente projeto de lei com emenda modificativa, 
é viável segundo parecer do instituto solo e do jurídico da casa, e nada a opor 
quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. Assinam Vereador Elbio Esteve – 
relator e membro, Vereador Eugênio Grandó – presidente e Vereador Felipe Sálvia 
– secretário; Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que 
se manifestem, aprovado por todos, peço ao Senhor Secretário que proceda a 
leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social; Secretário 
Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei nº 024/2010. Autor: Vereadora Sandra 
Citolin. Ementa: Dispõe sobre o desenvolvimento de política "Antibullyng" por 
instituições de ensino e de Educação infantil, publicas ou privadas, com ou sem fins 
lucrativos. Relatório: a Vereadora Sandra Citolin propõe projeto de lei que dispõe 
sobre o desenvolvimento de política "Antibullyng" por instituições de ensino e de 
Educação infantil, publicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos. Voto: o presente 
projeto de lei com emenda modificativa, esta apto a ser incluído na ordem do dia. 
Assinam Vereador Erlei Vieira – relator e membro, Vereadora Sandra Citolin – 
presidente e Vereador Rudinei Brombilla – secretário; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; esta em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social 
referente ao projeto, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, esta em discussão o projeto com emenda e 
pareceres já aprovados, Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, publico que esta nos 
assistindo, esta indo a votação hoje um projeto que dispõe sobre o desenvolvimento 
de política "Antibullyng" para o município de Carazinho, a palavra “bullyng”, quer 
dizer, vem de" bullyng", que quer dizer brigão, valentão, a gente tem sim, em várias 
instancias a questão do valentão, do brigão, daquele que ameaça, daquele que 
intimida, às vezes daquele que vai as vias de fato, mas na escola, no âmbito 
escolar, onde a convivência de pessoas, crianças e adolescentes é em numero 
grande, essa atitude causa assim um temor, causa assim uma vitimação, e causa 
sim uma desaprendizagem do que teria que ser ao contrario, o espaço escolar é o 
espaço de aprendizagem, é um espaço de sociabilização e um espaço de 
convivência, mas, no mundo moderno nós temos várias mídias, temos a internet, 
nós temos o “cyberbullyng”, e isso tudo vem interferir diretamente na vida dessas 
crianças e desses adolescentes, então se as escolas tanto, desde os pequenos, até 
as escolas privadas, colocarem o debate com  esse tema certamente esta situação 
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será muito bem conduzida de hora em diante, nós temos dados que apontam para 
todo o mundo com situações de bullyng e que também apontam para o nosso 
município, esses dados foram retirados das avaliações que o nosso município fez 
por ocasião das provas do SAEB,  é um sistema de avaliação de educação básica, 
onde retiram informações dessa população que esta na escola, e fazem uma 
pesquisa em cima desses dados, e parece que é muito distante daquilo que a gente 
tem conhecimento, mas na 4ª série, por exemplo, 13% dos alunos declararam que 
são deixados de lado pelos colegas na escola, 34% afirma que essa situação ocorre 
de uma forma mais agressiva, 52% desse universo de alunos da 4ª série, disseram 
não sentir rejeição, 1% não respondeu, entre o conjunto de estudantes que dizem 
sempre se sentir deixado de lado na sala de aula, a média foi de 145.3 na prova de 
língua portuguesa, enquanto que em matemática foi de 185.2, então em certas 
disciplinas a uma maior tendência também ao deboche, a gozação, a brincadeira, e 
isso tudo vai provocando uma intimidação, um temor, um descaso com apropria 
disciplina e com a própria escola, e a gente observa  que geralmente, atualmente, 
essa intimidação ela tem acontecido em vias de fato, com agressões, e essas 
agressões elas se estendem também ao grupo social da demanda de alunos, ela se 
estende ao final de semana, aonde eles estão, e ela retorna na semana seguinte 
para a escola, quando não termina em casos mais sérios, como casos de morte e 
também casos de suicídio, mas a principal proposta, com essa legislação, é trazer o 
tema ao debate em nosso município, nós convivemos com uma demanda bastante 
grande de crianças e jovens, e se faz necessário sim nós termos um olhar atento, 
um olhar diferenciado sobre essas questões, pediria o voto favorável aos colegas, 
porque isso demanda também uma preocupação da câmara legislativa com toda a 
questão educacional, e a influencia que essas questões externas possam ao 
ambiente escolar, obrigada; Presidente Vereador Gilnei Jarré; não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, peço 
ao  Senhor Secretário que proceda a leitura do próximo projeto com numero e 
respectivo autor; Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei nº 035/2010.  
Autor: Vereador Elbio Esteve - PSDB. Ementa: Dispõe sobre medida de 
reaproveitamento de óleo vegetal (cozinha) e seus resíduos e dá outras 
providências. Presidente Vereador Gilnei Jarré; peço ao senhor secretário que 
proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente à 
emenda; Secretário Vereador Elbio Esteve; ementa: Dispõe sobre medida de 
reaproveitamento de óleo vegetal (cozinha) e seus resíduos e dá outras 
providências. Relatório: a comissão de justiça e finanças propõe emenda 
modificativa ao projeto de lei de autoria do Vereador Elbio Esteve que Dispõe sobre 
medida de reaproveitamento de óleo vegetal (cozinha) e seus resíduos e dá outras 
providências. Voto: a presente emenda modificativa é viável e nada a opor quanto 
aos aspectos orçamentários e financeiros. Assinam Vereador Felipe Sálvia - relator 
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e secretário, Vereador Eugênio Grandó – presidente e Vereador Elbio Esteve – 
membro; Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que 
se manifestem, aprovado por todos, solicito ao  Senhor Secretário que proceda a 
leitura da emenda; Secretário Vereador Elbio Esteve; emenda modificativa: artigo 
1º - fica alterada a redação do artigo 1º para incluir o parágrafo único. A redação do 
artigo 2º para excluir o parágrafo único e a redação do ultimo artigo do projeto de lei, 
para corrigir erro de numeração todos do projeto de lei nº 035/2010, os quais 
passarão a viger com a seguinte redação: artigo 1º parágrafo único – é objetivo 
dessa lei coibir o lançamento ou a liberação desses poluentes especialmente os de 
uso culinário nas águas e solos, mediante a adoção de medidas estratégicas e de 
controle técnico de forma a 1º - evitar a poluição do solo, mananciais e lençol 
freático, além de outros prejuízos ao meio ambiente. 2º - reduzir gastos de recursos 
públicos aplicados em manutenção da rede de esgoto. 3º - evitar os transtornos 
vivenciados pela população em função do entupimento na rede de esgoto. Artigo 2º 
- parecer, parágrafo único excluído. Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em 
discussão a emenda com o parecer já aprovado, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, peço ao  Senhor Secretário que proceda a leitura do 
parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente ao projeto; Secretário 
Vereador Elbio Esteve; relatório: o Vereador Elbio Esteve propõe projeto de lei que 
dispõe sobre medida de reaproveitamento de óleo vegetal (cozinha) e seus resíduos 
e dá outras providências. Voto: o presente projeto de lei com emenda modificativa é 
viável conforme pareceres do instituto Solo e do jurídico da casa, e nada a opor 
quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. Assinam CFS – relator e 
secretário, Vereador Eugênio Grandó – presidente e Vereador Elbio Esteve – 
membro; Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que 
se manifestem, aprovado por todos, peço ao  Senhor Secretário que proceda a 
leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social;  Secretário 
Vereador Elbio Esteve; relatório: o Vereador Elbio Esteve propõe projeto de lei que 
dispõe sobre medida de reaproveitamento de óleo vegetal (cozinha) e seus resíduos 
e dá outras providências. Voto: o presente projeto de lei com emenda modificativa 
esta apto a ser incluído na ordem do dia. Assinam Vereador Rudinei Brombilla – 
relator e secretário, Vereadora Sandra Citolin – presidente e Vereador Erlei Vieira – 
membro; Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários 
que se manifestem, esta me discussão o projeto com a emenda e pareceres já 
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aprovados, Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; boa noite Senhor 
Presidente, colegas, mais uma vez é um projeto de minha autoria e que espero que 
seja aprovado essa noite e que também trata com relação ao meio ambiente, essa 
medida de reaproveitamento do óleo que todo mundo sabe, quem não faz fritura, 
quem não pega o óleo e joga às vezes na própria privada, às vezes deixa escorrer 
pelo ralo, então a gente tem que ter uma conscientização um pouco mais de meio 
ambiente, nós temos que preservar o futuro para os nossos filhos, esse então é 
mais um projeto de lei que eu fiz, e que espero que seja aprovado, mas, presidente, 
deixa só um parecer, rapidinho, hoje pessoal, é o dia mundial contra o tabaco, e 
pelo segundo ano consecutivo eu fiz um, no inicio do ano eu fiz de novo, uma 
solicitação de um projeto, fiz indicativo ao executivo, que se criasse, e fizesse um 
convenio com o instituto nacional do câncer, para que agente possa tratar as 
pessoas que fumam e que querem parar de fumar, mas uma vez eu insisto, não tem 
custos ao município, o município apenas tem que firmar o convenio que o INCA dá a 
medicação, seja ela como o adesivo transdermico, o comprimido e a goma de 
mascar, ainda treina as pessoas, treinam técnicos e pessoas de nível superior, só 
precisa do que? Que o município,  a secretaria municipal de saúde que seja, firme 
esse convenio e que dê para eles uma área já reconhecida pela agencia nacional de 
saúde, que nós temos vários postos, então assim, só mais uma vez insisto na 
questão, talvez, ano que vem a gente possa estar comemorando o dia mundial do 
tabaco, contra o tabaco, co um projeto de lei aprovado pelo executivo;  Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, elogiável a atitude do Vereador Elbio 
Esteve o qual esta se preocupando com o meio ambiente, mas nós temos que 
também tentar e ai eu acho que não é atribuição da câmara, daí eu solicito ao líder 
do governo de que o prefeito mande a essa casa a possibilidade de recolhimento 
desse óleo da própria lâmpada, outros derivados ao qual eu, conversando com um 
empresário, ele paga oitenta e quatro reais para vir uma empresa de fora para levar 
esse produto daqui porque nós não temos um destino final para esses produtos, 
inclusive o próprio óleo, então eu quero lhe parabenizar, dizer a ti, Elbio, que isso 
vem contribuir com a nossa sociedade, e também Senhor Presidente para dizer que 
hoje é  o dia mundial contra o tabaco, temos uma lei de minha autoria ao qual esta  
inibindo, ou proibindo as pessoas de fumarem em estabelecimento comercial, 
hospitais, prefeituras, secretarias, e para nossa felicidade esse projeto ele já esta na 
rua, hoje através da secretaria do André Prado, o qual esta distribuindo os cartazes 
nos estabelecimentos, e inibindo a possibilidade de as pessoas fumarem, e quero 
aqui confessar que hoje, pela primeira vez em vinte  e sete anos de casado com 
minha esposa, ela se propôs a pensar em parar de fumar, hoje ela mesma disse 
para mim, que não se sentia bem, o Elbio acompanha ela, o Menta acompanha ela, 
e ela diz que estava enojada com aquela situação de fumar, então é um testemunho 
que eu estou dando que para mim me deixa extremamente feliz, de que ela 
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reconhece de que ela deveria e tem que parar de fumar e um amigo nosso tem lá 
um Kit ao qual ele iria dar para uma outra pessoa, e ofereceu para ela, e ela se 
sensibilizou e vai tentar, então é uma luta sem fim, mas é uma luta que a gente tem 
que buscar, e eu, graças a Deus, hoje senti na minha esposa, dela dizer, eu vou 
parar, eu não posso continuar fumando e tendo isso, esse gosto amargo, esse gosto 
ruim e pior para a saúde dela, então que bom  que a gente não para nas lutas, pode 
ate ser uma coisa sem nexo que eu estou falando, mas é uma vitoria muito grande, 
porque eu convivo com ela há vinte e sete anos, eu sei que o prejuízo é muito 
grande para ela e para nós todos que somos da família que estamos preocupados, 
desculpa hilariar em outros assuntos, mas eu precisava dizer isso, obrigado Senhor 
Presidente; Presidente Vereador Gilnei Jarré; não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos, eu gostaria de fazer um 
comunicado aos Senhores Vereadores para com que solicitassem, ou mandassem 
os seus assessores a participar de um treinamento na quarta-feira durante o dia 
todo, será de um programa novo que será implantado na Câmara de Vereadores 
para agilidade e diminuição de papeis na nossa câmara, então amanha estará 
sendo passado o documento, e eu gostaria que todos participassem, também 
gostaria de comunicar que no dia quatro, sexta-feira, a Câmara Municipal estará 
fazendo ponto facultativo, nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, 
declaro encerrada a presente reunião, convoco os Senhores Vereadores para a 
próxima reunião ordinária a ser realizada dia 07 de junho às 18 horas e 45 minutos.   
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