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Ata Reunião Ordinária 21 de junho de 2010......Ata 28 
 
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 21 de junho de 2010. Convido a todos se 
posicionarem em pé para proceder à leitura de um trecho da Bíblia; (leitura da 
Bíblia). Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 14 de junho de 
2010. Esta em discussão a ata da reunião ordinária do dia 14 de junho de 2010, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos os presentes. Convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente 
da presente reunião. Secretário Vereador Élbio Esteve: expediente 21 de junho de 
2010. Convite da comissão de assuntos municipais, para participar da audiência 
pública a se realizar dia 22 de junho. Convite da Sicredi a Presidência desta casa, 
para participar da inauguração da nova unidade, a realizar-se dia 02/07. Of. 4140/10 
do DETRAN, em resposta a OD 1.101/10. Of. da Junior Achievement, convidando a 
presidência desta casa, para participar da 2ª feira de amostras dos produtos das 
mini empresas e para fazer parte da comissão que julgará o produto destaque 
municipal, dentre as 7 escolas de ensino médio participantes, a realizar-se dia 30 de 
junho. Of. 19/10 da liga municipal de carnaval, solicitando a cedência do plenário 
para 25/06 e 24/09 para realização do I seminário municipal do carnaval. Convite da 
UNICRUZ para participar da inauguração do hospital veterinário na universidade de 
Santa Cruz, a realizar-se dia 23 de junho. Of. 372/10 do deputado federal Osmar 
Terra, informando a emenda parlamentar no valor de duzentos mil reais destinada à 
infra-estrutura para o instituto cultural Ítalo Giussepe Garibaldi. Of. 241/10 da 
secretaria de obras públicas do estado, informando ordem de inicio de serviço na 
escola estadual de ensino fundamental Rodolfo Bolzani, no valor de vinte e seis mil 
novecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos. Of. 253/2010 da 
secretaria de obras públicas do estado, informando ordem de inicio de serviço na 
escola estadual de ensino médio Ernesta Nunes, no valor de vinte e três mil e vinte 
e quatro reais e trinta centavos. Of. 027/2010 do DAER em resposta a OD 1.186/10. 
Of. 002/10 da FAMURS, informando o 30º Congresso de municípios, a se realizar 
nos dias 29 e 30 de junho. Telegrama do ministério da saúde informando a liberação 
de recurso financeiro no valor de quarenta e um mil trezentos e sessenta e três 
reais. Of. 050/10 da câmara dos deputados em resposta a OD. 1.040. Convite para 
participar do lançamento da IV edição da cantata natalina, a realizar-se dia 24 de 
junho. Projeto de emenda a lei orgânica de autoria dos Vereadores Eugênio Grandó, 
Sandra Citolin, Erlei Vieira, Rudinei Brombilla e Felipe Sálvia o qual altera a redação 
do art. 21, II, ”A” e art. 23, I da lei orgânica de Carazinho. Of. da JCI solicitando o 
plenário nos dias 13 e 14 de julho para realização do projeto oratória nas escolas. 
Convite da Juíza Ana Paula Caimi, juíza da 15ª zona eleitoral, convidando o 
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presidente desta casa, para a sessão solene de posse de diplomação dos eleitos na 
eleição suplementar no município de Chapada. Of. 010/10 da contadoria da Câmara 
Municipal de Carazinho encaminhando relatório de execução orçamentária, 
balancete contábil e o balancete das despesas, bem como conciliação bancária 
relativo ao mês de maio de 2010. Projeto de emenda a lei orgânica de autoria dos 
Vereadores Eugênio Grandó, Gilnei Jarré, Erlei Vieira e Elbio Esteve o qual altera e 
inclui o parágrafo único no artigo 37 da lei orgânica do município de Carazinho. 
Permitindo a subscrição eletrônica de projetos de iniciativa popular por meio da 
Internet. Of. 136/10 do executivo municipal que encaminha o projeto de lei nº 083/10 
o qual dispõe sobre a concessão de risco de vida aos vigilantes. Of. 137/2010 do 
executivo municipal que encaminha projeto de lei 084/2010, o qual da nova redação 
ao parágrafo 1º, art. 3º da lei municipal nº 5.536/01. Of. 30/10 da Corsan, 
informando que a partir de junho o iniciou a revisão cadastral em todos os imóveis 
do município. Presidente Vereador Gilnei Jarré; passamos agora para a leitura 
das indicações, requerimentos e moções pelo senhor secretário; Secretário 
Vereador Elbio Esteve; indicações: 1193/736/10, que seja enviado oficio ao senhor 
prefeito municipal solicitando que sejam recolhidos os galhos depositados na Rua 
Pedro Rehn, bairro Ouro Preto, nas imediações da Escola de Educação infantil 
Santa Isabel, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1194/737/10, enviado oficio ao 
senhor prefeito municipal solicitando que seja restaurada a pavimentação asfáltica 
da rua 24 de janeiro esquina com a rua Marcilio Dias, Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 1195/738/10, Solicita ao Executivo que determine ao setor competente para 
que faça os trabalhos de capina, limpeza e pintura do meio fio na Rua Ivalino Brum, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1196/739/10, Solicita ao Executivo que determine 
ao setor competente para que faça os trabalhos de patrolamento, cascalhamento, 
compactação e limpeza de bueiros na Rua Carijós no Bairro Conceição, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 1197/740/10, Solicitando para que determine ao setor 
competente que seja colocada grade nas boca de lobo da rua Paraná, Bairro 
Oriental, por tratar-se de uma rua de grande circulação de crianças, as fossas 
abertas colocam a segurança das mesmas em risco, Vereador Elbio Esteve – 
PSDB; 1198/741/10, Solicitando para que determine ao setor competente que seja 
instalada novamente no seu antigo local a parada de ônibus, localizada em frente ao 
Supermercado Boa Vista Bairro Centro, a mesma foi retirada para a construção do 
calçamento e até o momento não foi recolocado no local, os usuários estão 
solicitando a recolocação com urgência, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 
1199/742/10, Solicita para o setor competente para que efetue a retirada de 
entulhos verde da rua Osmar Weber, Bairro Ouro Preto, Vereador Elbio Esteve – 
PSDB; 1200/743/10, Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente, trabalhos de recolhimento de entulhos e sobras de construção,  
localizado na rua Farrapos n°  57, Bairro Centro, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
1201/74/10, Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
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para que sejam instaladas Lixeiras Plásticas no passeio público da Avenida Pátria, 
trecho compreendido do Hospital Comunitário de Carazinho -  HCC, até as 
proximidades da Eletrocar. Solicitação dos moradores, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 1202/745/10, Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente trabalhos de operação tapa buracos, no trecho asfaltado da Rua 
Leoveral Subtil, até as proximidades dos Cemitérios Municipal, Católico e 
Evangélico.  Solicitação dos motoristas e pedestres, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 1203/746/10, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente a colocação de uma rampa para pessoas portadoras de deficiências  e 
idosos, no Instituto Nacional do Seguro Social –  INSS,  localizado na  Avenida 
Pátria  N° 525, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1204/747/10, Os Vereadores 
abaixo subscritos requerem, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e 
com aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para 
que determine ao setor competente, o cumprimento das Emendas da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias - LDO, que trata sobre a concessão de auxílios financeiros, 
transferências e subvenções sociais no exercício de 2010. JUSTIFICATIVA: As 
emendas propostas na LDO/2010 foram justificadas, em razão das necessidades 
financeiras das referidas instituições contempladas que prestam serviços de 
relevância em nosso Município, desenvolvendo ações e projetos com vistas à 
redução da pobreza e da melhoria de qualidade de vida da comunidade, Vereador 
Eugênio Grandó – PTB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Elbio Esteve – 
PSDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador Rudinei Brombilla – PP, Vereador 
Estevão De Loreno – PP, Vereador Felipe Sálvia – PDT, Vereador Paulino de Moura 
– PTB, Vereadora Sandra Citolin – PMDB e Vereador Leandro Adams – PT; 
1205/748/10, Solicitando ao setor competente que seja efetuado o recapeamento 
asfáltico, do trecho que compreende, a Av.Flores da Cunha sentido  sul, dos  trilhos 
da viação férrea  até a rotula de acesso a Rua Eurico Araújo, Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; 1206/749/10, solicitando ao setor competente que seja efetuado 
serviços de coleta de entulhos verdes depositados na via da rua Edilon Geyer 
esquina com a rua Setembrino Ramos, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
1207/750/10, solicitando determine ao setor competente que seja efetuado serviços 
de coleta de entulhos verdes na via da rua Anália Weber, Vereador Eugênio Grandó 
– PTB; 1208/751/10, solicitando ao setor competente que seja efetuado serviços de 
coleta de entulhos verdes depositados na via da Rua Olívio Kraemer, Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; 1209/752/10, solicitando ao setor competente que seja 
efetuado serviços de coleta de entulhos verdes depositados sobre o passeio público 
nas proximidades do 38º BPM na Av. Pátria, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
1210/753/10, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
a execução de serviços de limpeza e recolhimento de entulhos verdes na Rua 
Silveira e Martins, numero 711, bairro Santo Antonio, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
1211/754/10, Para que seja feita a construção de uma rampa de acesso para 
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cadeirantes na calçada em frente à biblioteca Guilherme Schultz Filho, na Avenida 
Pátria, Vereador Estevão De Loreno – PP; 1212/755/10, Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos em toda a Rua 
Setembrino Ramos, Vereador Estevão De Loreno – PP; 1213/756/10, Para que 
determine a Secretaria de Obras que seja feito o recolhimento de entulhos verdes 
em todo o Bairro Sommer, Vereador Estevão De Loreno – PP; 1214/757/10, Para 
que determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos em 
toda a Rua Nodário Telles Caravalho, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
1215/758/10, Para que determine ao setor competente a sugestão de firmar um 
convênio com o município de Não me toque para uso de seu Abatedouro Municipal, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 1216/759/10, Solicitamos ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente, para que com a maior brevidade 
possível providencie os reparos necessários para fechamento de um buraco em via 
pública, localizado na esquina entre as ruas Goiás e Minas Gerais, nas proximidade 
de uma boca de lobo, pois o buraco pode vir a se alastrar ainda mais, causando 
riscos a população em geral, tanto para pedestres, como para veículos, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; 1217/760/10, Encaminhando pedido ao Executivo Municipal 
para que de forma alguma deixe de receber recursos federais no valor de R$ 
200.000,00, que estão disponíveis para serem utilizados na área do meio ambiente, 
por não poder disponibilizar a contra partida, sempre há um jeito de tirar um pouco 
daqui e dali, apertando um e outro orçamento, afinal o valor desta contra partida 
segundo informações é em torno de apenas R$ 20.000,00. Vereador Felipe Sálvia – 
PDT; 1218/761/10, Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente que seja regulado o “tempo” da sinaleira localizada na Av. Flores da 
Cunha, esquina com a Rua Polidoro Albuquerque, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
1219/762/10, Solicita ao Executivo que determine ao setor competente para que 
estude a viabilidade da construção de um abrigo com placa de identificação para os 
trabalhadores avulsos denominados “chapa” na Avenida Flores da Cunha próximo 
ao Posto do Baixinho, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1220/763/10, Solicita ao 
Executivo que determine ao setor competente para que faça os trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza de bueiros na Rua Leão XIII, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1221/764/10, reiterando a solicitação do dia 11 de 
janeiro ao executivo municipal que determine ao setor competente para que seja 
feito com urgência o corte do gramado do campo do Farroupilha, localizado no 
Bairro Dileta, bem como a instalação de brinquedos e a melhoria da iluminação 
publica. Devido ao grande numero de crianças que freqüentam o referido local, sem 
as melhorias ficam impossibilitados de usufruir a praça. Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB; 1222/765/10, reiterando a solicitação do dia 29 de março ao executivo 
municipal que determine ao setor competente para que seja feito com urgência um 
desbaste na arborização da praça do bairro Ouro Preto. Solicitamos ainda, uma 
revisão e a melhoria na iluminação pública da referida praça. Vereador Gilnei Jarré 
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– PSDB; 1223/766/10, reiterando a solicitação ao executivo municipal que determine 
ao setor competente para que seja feito serviços de patrolamento, cascalhamento e 
compactação em toda extensão da Rua Daniel Espíndola, no Bairro Sandri, devido 
estar intransitável. Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1224/767/10, reiterando a 
solicitação do dia 29 de março ao executivo municipal que determine ao setor 
competente para que seja feita com urgência uma limpeza geral, colocação de areia 
na pracinha, conserto dos brinquedos, bem como uma melhoria na iluminação 
publica da Praça situada na Rua Farrapos. Tais melhorias se fazem necessárias 
devido ao grande numero de crianças que residem no local, necessitando um lugar 
adequado para seus momentos de lazer. Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
1225/768/10, reiterando a solicitação do dia 11 de janeiro e 29 de março ao 
executivo municipal que determine ao setor competente para que sejam efetuadas 
benfeitorias na ponte de madeira no final da Rua Assis Chateaubriand, que liga os 
bairros Vila Rica e Medianeira. Tal solicitação se faz necessária devido à 
impossibilidade dos veículos trafegarem, bem como a falta de segurança dos 
moradores ao atravessarem a referida ponte. Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
requerimentos: 1226/189/10, O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata seja 
oficiada a Direção da CORSAN - Campainha Riograndense de Saneamento - 
Carazinho para efetuar o conserto do calçamento junto a Rua Vinte e quatro de 
Janeiro próximo ao numero 177, devido manutenção da rede de água efetuada no 
local onde o calçamento não foi recolocado, assim causando transtornos aos 
pedestres e moradores. Em conformidade com a Lei Complementar nº 03/85 - Art. 
19 § 2º - A Escavação em vias publicas para conserto emergenciais de rede de 
água, telefone, energia elétrica, serão comunicadas á municipalidade e reparado o 
pavimento até 10 (dez) dias após o conserto pelo responsável. § 3º - Não ocorrendo 
o conserto do pavimento no prazo estabelecido, após aplicação da pena ao 
responsável, o município realizará o conserto. Pena: Multa de R$ 300,00(Trezentos 
reais) (LC 71/02). Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1227/190/10, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 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 Hilario Leff.  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 Hilario Leff, os nossos mais 
sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1228/191/10, o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois 
de aprovado ao plenário para aprovação, seja registrado em ata e oficiado aos 
familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável da Sra. Elvira Madalena 
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Hert, que veio a falecer no dia 14/06/2010. A todos os familiares da inesquecível 
Sra. Elvira Madalena Hert, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1229/192/10, A Vereadora abaixo assinado requer 
na forma regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício de mesmo teor do Poder Legislativo de Carazinho, a Câmara dos 
Deputados na pessoa do Exmo. Senhor Presidente Michel Temer, ao Deputado 
Federal Ibsen Pinheiro -  PMDB RS, ao  Senado Federal na pessoa do Exmo. Sr. 
Pedro Simon, reiterando nosso total apoio a aprovação imediata da emenda do 
Senador Gaúcho Pedro Simon ao projeto de partilha dos Royalties do Pré-Sal, que 
complementa a Emenda do Deputado Federal Ibsen pinheiro. Pela emenda do 
Senador Simon, a União ficará encarregada de compensar, com recursos oriundos 
de sua parcela em royalties e participações especiais, os Estados e Municípios que 
sofrerem redução de suas receitas em virtude da nova lei, como o Estado do Rio de 
Janeiro e Espírito Santo. Este projeto além das mudanças do modelo de exploração 
do pré-sal de concessão para partilha, também cria um fundo social onde 50% do 
valor do fundo (que será formado com recursos que a União receberá da exploração 
do petróleo no pré-sal), será para a área da educação, saúde e esportes.  Sendo 
que o texto aprovado define o regime de partilha e demonstrará que estão 
superadas as divisões ideológicas entre esquerda e direita, e é justo que o petróleo 
explorado pertença a todos os brasileiros, pois todos somos iguais perante a Lei. 
Acreditamos que a sociedade brasileira é solidária e que Precisamos manter 
pressão para vencermos mais esta luta e garantirmos  mudanças que irão beneficiar 
todos os brasileiros. Nossa manifestação é democrática, de modo que contamos 
com o apoio dos nobres Parlamentares para que seja dado um tratamento mais 
igualitário aos Estados e Municípios. Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
1230/193/10, 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 Bancada no Congresso Nacional, 
apelando para sua sensibilidade no sentido de derrubar o veto do Presidente da 
República ao fim do fator previdenciário. Uma etapa foi vencida com a sanção 
presidencial ao reajuste dos aposentados, mas a luta pela derrubada do veto ao fim 
do fator previdenciário continua, e temos plena consciência de que não será fácil, a 
esperança que ainda resta esta nas mãos de nossos nobres representantes, dos 
quais só esperamos que continuem com o firme propósito que os fez aprovar o fim 
deste fator. Todos somos conscientes de que o fator previdenciário prejudica 
milhões de trabalhadores, tanto é que a derrubada deste fator tem sido uma das 
principais bandeiras das entidades e associações ligadas aos aposentados por todo 
o Brasil, com o fim dele, o cidadão passará novamente a receber integralmente a 
aposentadoria quando atingido o tempo mínimo de contribuição, como sempre vinha 
ocorrendo até a criação do fator previdenciário em 1999, durante o governo 
Fernando Henrique Cardoso. Vamos continuar lutando pelo fim desta regra que 
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penaliza os trabalhadores no momento da aposentadoria ao reduzir os benefícios 
por tempo de contribuição. É uma regra que foi criada com o intuito de retardar as 
aposentadorias, mas que tem provocado tão somente a redução dos benefícios, 
prejudicado imensamente o assalariado no momento em que mais precisa de 
assistência: a melhor idade, acompanhada do direito à aposentadoria. O fim do fator 
previdenciário é questão de justiça já que o impacto dos recursos arrecadados são 
insignificantes frente aos enormes prejuízos causados aos aposentados, por isso, 
os quase 15 milhões de aposentados e pensionistas, que somados a pelo menos 
um de seus familiares, representam pelo menos 30 milhões de pessoas devem e 
irão fazer a diferença nas urnas, pois são pessoas que estão ansiosas para 
mudarem a história deste país. O argumento de que a previdência está quebrada ou 
que quebraria por fim, não serve mais como desculpa, todos sabemos que não é 
bem assim, pois segundo as palavras da presidente da Associação Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), a Sra. Assunta Di Dea 
Bergamasco, desde 1988 a arrecadação é suficiente para arcar com todas as 
despesas da Previdência, tendo apresentado superávit de mais de R$ 52 milhões, o 
mesmo montante proveniente da Contribuição Provisória Sobre a Movimentação 
Financeira (CPMF), que foi extinta". E então o déficit por muitos propalado é uma 
grande “falácia”, ou seja, é um argumento logicamente inconsistente, sem 
fundamento, inválido ou falho na capacidade de provar eficazmente o que alega. 
São milhares de pessoas e famílias que aguardam ansiosos a sensibilidade de 
Vossas Senhorias para poder envelhecer com qualidade de vida, com dignidade, 
com um mínimo possível de decência. Vamos juntos derrubar este veto. Com cópia 
a COBAP – Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, ao Presidente 
do Sindicato Nacional dos Aposentados Sr. João Batista Inocentini, ao Presidente 
da Sede Estadual do Sindicato Nacional Sr. Adão Eduardo Haggstram, a 
FETAPERGS – Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Rio 
Grande do Sul, e a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Carazinho. 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1231/194/10, 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 Tealmo 
Adelino Schallemberg, ocorrido no dia 14 de junho do corrente. Seu Schallemberg 
ativo militante do PDT, pai de um dos integrantes mais participativos da Juventude, 
possuía um vasto circulo de amigos, de família tradicional de nossa cidade, um 
grande cidadão carazinhense que certamente vai deixar sua lembrança marcada na 
memória de todos que conviveram ao seu lado e tiveram a oportunidade de 
conhecer a grande pessoa que era. A todos os familiares e amigos do inesquecível 
Tealmo Adelino Schallemberg, nossos sinceros sentimentos pelo infausto ocorrido. 
“Disse 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.” Jô 11, 25-26. 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; moções: 1232/158/10, seja enviado oficio em nome 
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do poder legislativo de Carazinho manifestando nossos cumprimentos a equipe 
BAIKA que se sagrou campeã na final do campeonato municipal de futsal masculino 
livre, evento realizado no ultimo dia 14, ainda estender cumprimentos a equipe 
Leões, vice campeã. Parabéns as equipes pelos resultados alcançados no 
campeonato. Vereador Paulino de Moura – PTB; 1233/159/10, A Vereadora abaixo 
subscrita solicita na forma regimental, que depois de ouvido o plenário para 
aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando a 
advogada Dra. Rita Felber de Carli, pela aprovação em concurso público de 
Delegada de Polícia, sendo que a mesma já começou formação na Academia da 
Policia Civil( CODEPOL), na cidade de Porto alegre. Foram selecionadas no referido 
concurso 157 Delegados, sendo que 53 são mulheres. “Colhe-se aquilo que se 
planta” e a Rita, como é chamada carinhosamente sempre foi um exemplo de 
mulher, mãe e profissional. De degrau em degrau seus sonhos vão se tornando 
realidade, e este é o prêmio por sua incansável dedicação a tudo que realiza.   
Desejamos que a vitória ora alcançada seja o início de muitas que virão em sua 
vida. Agradecemos pelo excelente trabalho desenvolvido na Câmara Municipal de 
Carazinho, no período em que esteve à frente da Assessoria Jurídica, onde sempre 
primou pela seriedade, ética, competência e humanidade, sendo que por estas 
qualidades, a Dra. Rita conquistou a admiração de todos os colegas que tiveram o 
privilégio de estar ao seu lado. Vereadora Sandra Citolin – PMDB; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; passamos agora para o intervalo regimental pelo período de 
dez minutos; (intervalo regimental); passamos agora para o grande expediente, na 
ordem de inscrição do grande expediente passamos a palavra pelo período de cinco 
minutos, ao Vereador Leandro Adams; Vereador Leandro Adams; Senhor 
Presidente, colegas vereadores, Vereadora Sandra Citolin, ex-vereador Adroaldo De 
Carli, futuro Vereador Marcos Soares, imprensa, e não me canso de cumprimentar o 
seu Silveira, que é o 11º vereador sempre presente, quando o senhor não puder 
comparecer, o senhor nos avise que o senhor vai nos preocupar, feito os 
cumprimentos Senhor Presidente, também cumprimento os ouvintes da rádio 
Gazeta, o que me traz a tribuna hoje é a respeito do contrato de concessão de 
águas do município, o contrato da CORSAN, esse contrato que a gente sabe já esta 
vencido a muitos anos, um ou dois anos, não sei exato, e a gente fica sabendo as 
coisas pela imprensa, essa semana o gerente local, esteve na rádio Gazeta onde 
ele fez algumas colocações a respeito do contrato da renovação do contrato, entre 
umas que ele fez é que  a CORSAN não é responsável pelo esgoto, então tem 
alguma coisa ai que não dá para entender, a CORSAN não é responsável pelo 
esgoto, mas estão investindo sete, oito milhões de reais, inclusive e dinheiro do 
governo federal, estão investindo aqui em Carazinho, e nós como vereadores, 
devemos esclarecer para nossa comunidade que esse serviço de esgoto vai ser 
pago pelo povo, o povo tem que saber que isso não é um presente que vai ter uma 
taxa de esgoto, e a gente também fica sabendo, Senhor Presidente, pela imprensa, 
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que existe uma proposta do município, existe uma contra proposta da CORSAN, 
uma terceira proposta do município, e a gente sabe também que essa renovação 
desse contrato, vai passar por essa casa, é lei, é obrigado passar por essa casa, 
então a minha preocupação, Senhor Presidente, que a gente tenha acesso a essas 
informações, nós como vereadores, nós tínhamos que saber a quanto andam essas 
propostas, afinal de contas a água é um bem super importante, e nós como 
representantes do povo, temos que votar aqui com qualidade, temos que saber o 
que estamos votando aqui, o que não pode, como vem acontecendo, chegar o 
projeto de manhã, para nós votar de tarde, então, Senhor Presidente a minha 
preocupação que nós tenha acesso a essas propostas, que seja disponibilizado 
para cada gabinete a quanto anda essa negociação, eu acho muito importante nós 
podermos fazer um voto com qualidade, se vai ser renovado com a CORSAN, se 
não vai, se vai ser municipalizada a água, a gente não sabe qual é a intenção, o que 
vai acontecer, mas eu acho que isso não pode ficar escondido, nós precisava ter 
transparência nisso, saber como que é essa proposta, o que a CORSAN esta 
oferecendo para o município, para que nós mesmo, vereadores, até podemos ajudar 
o executivo, sugerir alguma coisa, que seja de interesse da nossa comunidade, com 
isso nós vamos trazendo essa discussão para a imprensa, nós vamos levar mais  
transparência dos atos do executivo, e os vereadores vão poder fazer uma votação 
com qualidade, seria isso Senhor Presidente, muito obrigado;  Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; passamos agora a palavra para a Vereadora Sandra Citolin; 
Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, publico que 
esta nos assistindo, a imprensa, hoje eu fiz uma moção parabenizando a nossa 
assessora jurídica aqui da câmara, Dra. Rita Felber De Carli, acho que é um motivo 
de orgulho pela aprovação e nomeação dela como delegada de policia, a gente 
sabe que quando uma pessoa pleiteia um cargo, ele deve pleitear sim através de 
um concurso, através de estudo, e de uma boa classificação, foi o que aconteceu 
com a Dra. Rita,  que nos assessorava aqui, passou no concurso como delegada de 
policia, entre 157 delegados, 53 são mulheres, e ela já esta a partir da semana 
pasada matriculada na academia de policia, para fazer o curso de formação como 
delegada, então é algo que nos orgulha muito, pelo fato da aprovação no concurso, 
e também pelo fato de ser uma mulher, uma mulher batalhadora, uma mãe 
batalhadora, uma profissional eximia, competente, reta, correta e honesta, e ela 
demonstrou isso durante todo o período que trabalhou conosco, nos assessorando, 
e agora esta lá estudando mais, batalhando mais, buscando esse espaço, e nós, já 
estamos com pleito então, para Carazinho, passou de mulher, uma menina de 
Chapada, uma moça de Chapada, da região, e a Rita, de Carazinho, então, eu 
quero conclamar a comunidade, para que possamos ter a nossa tão sonhada 
delegacia da mulher para que a região tenha, já que tem duas delegadas da região 
aprovadas, para que nós possamos então implantar a delegacia regional da mulher 
aqui em Carazinho;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; convido a Vereadora 
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Sandra Citolin para assumir os trabalhos da mesa para pronunciamento;  
Presidente Vereadora Sandra Citolin; passo a palavra ao Vereador Gilnei Jarré;  
Vereador Gilnei Jarré; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, publico presente, 
ouvintes da rádio Gazeta, viemos a essa tribuna na noite de hoje, apenas reivindicar 
algumas solicitações que fizemos desde o mês de janeiro, e infelizmente até agora 
não fomos atendidos, soubemos das dificuldades que as secretarias passam, enfim, 
da troca de secretários, mas a população infelizmente, não pode estar esperando 
até que uma hora dessas melhores secretaria de obras, enfim, secretarias em geral, 
fizemos uma solicitação em onze de janeiro e a outra em vinte e três de março, para 
os moradores do bairro Vila Rica, onde eles não tem mais como passar na rua Assis 
Châteaubriant, onde tem uma ponte que liga o bairro Vila Rica ao bairro Medianeira, 
hoje as crianças estão fazendo uma volta imensa, para poderem chegar as escolas, 
enfim, as creches, então essa é uma solicitação já de janeiro, março, estamos 
fazendo em junho novamente, prometida pelo ex-secretário de obras André Branda, 
no ano passado, e até então nada cumprido, também temos uma solicitação para 
com que dêem uma atenção as crianças da Rua Farrapos, onde foi feito uma 
pequena praça, para com que aquelas crianças daquele local tenham suas horas de 
lazer, suas horas ocupadas, e temos lá a necessidade de areia, uma pintura nos 
brinquedos, e o que encontramos lá é apenas uma capoeira, então precisamos 
urgente junto a Rua Farrapos, a pracinha, uma melhoria naquele local, também 
temos um pedido do dia 19 de abril, ao bairro Sandri, da Rua Daniel Espíndola, e 
ruas adjacentes, onde fizemos uma solicitação, um requerimento a ELETROCAR, 
fomos atendidos, iluminação estava péssima, foi corrigido, agradecemos a 
ELETROCAR, fizemos uma solicitação ao correio do povo, também fomos 
atendidos, correio do povo não passava lá, correio do povo, perdão, correio, hoje 
esta passando, e até então onde precisamos de uma melhoria como patrolamento, 
cascalhamento, nada foi feito, apenas foi passado a patrola, e lá encontra-se o barro 
e infelizmente aqueles moradores em dias de chuvas não tem como saírem daquele 
local, também estamos reiterando uma solicitação do dia 29 de março, é lá para o 
bairro Ouro preto, onde tem uma belíssima praça, e com inúmeras arvores, só que 
infelizmente é uma praça enorme, mal cuidada, necessitando de uma poda no 
arvoredo, poda essa que com certeza deva estar prevista para os próximos meses, 
queremos apenas ressaltar que a prefeitura não esqueça de fazer essa poda, 
também em frente as escolas, pois a iluminação existente não esta iluminando 
suficiente, devido a falta de uma poda das referidas arvores, então isso é tudo 
questão de segurança e o bairro Ouro Preto tenha certeza que necessita, também 
fizemos uma solicitação do dia 11 de janeiro deste ano, fora as que nós já fizemos 
no ano passado e também não fomos atendidos, por isso que nós primamos por 
fazer poucas, porque não adianta nós enchermos de solicitação porque soubemos 
que quem deve saber do que esta acontecendo no município são os executores, 
mas nós acabamos fazendo porque os moradores vem, nos solicitam, onde era o 
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antigo campo do Farroupilha, foi transformado em alguns campos de futebol, uma 
pracinha, enfim foi aberta uma rua, foi colocado dois postes de iluminação na 
administração passada, por sinal muito mal feito, e nós viemos a essa 
administração, já concluímos Senhora Presidente, por sinal gostaríamos que essa 
administração desse uma atenção porque naquela localidade não existe local de 
lazer, e é um local que era um campo muitos conhecem aquele local, e queremos 
com que dêem uma atenção, arrumem a iluminação publica daquele local, 
coloquem uma areia no campo para com que as crianças possam lá dedicar suas 
horas de lazer sem se preocupar, sem que os pais se preocupem com as ruas, 
também queremos dar a nossa contribuição em relação a CORSAN, Vereador 
Leandro Adams com certeza tem razão no que diz, mas nós estaremos juntamente 
acredito, com os vereadores que se disponibilizarem a assinar um requerimento, um 
pedido, seja lá um pedido de informação, para que nós possamos ter acesso a um 
documento que é publico e que já nos foi negado, que é a proposta que a CORSAN 
fez ao município de Carazinho, e nós gostaríamos muito de ter essa proposta na 
mão, de saber se o município de Carazinho fez alguma contra proposta, porque 
entendemos nós, que nós, carazinhenses, nós vereadores, precisamos sim, é da 
opinião pública para nós decidirmos o que é bom para Carazinho, não é nós 
vereadores acharmos que tem que encampar, tem que renovar com a CORSAN, 
enfim, tem que terceirizar, acredito eu que quem tem que decidir o que fazer com 
relação a água de Carazinho e o esgoto é a população, nós queremos fazer uma 
audiência publica, mas depois de ter essa informação do executivo municipal, seria 
isso Senhora Presidente, Senhores Vereadores e publico presente; Presidente 
Vereadora Sandra Citolin; devolvo os trabalhos ao Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; Presidente Vereador Gilnei Jarré; passamos a palavra para o Vereador 
Eugênio Grandó; Vereador Eugênio Grandó; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, Senhora Vereadora, senhores e senhoras presentes na casa do povo, 
gostaria de me ater Aas indicações que fiz na noite de hoje, uma indicação na qual 
busquei colher assinatura de todos os demais vereadores, que diz respeito às 
emendas que foram feitas no orçamento, essas emendas foram feitas no 
orçamento, negociadas junto ao executivo municipal, emendas essas no valor 
superior a cem mil reais, onde o município ia alcançar recursos para varias 
associações do nosso município, associações de bairros, centro espírita, enfim 
todas aquelas entidades de bairro que prestam algum serviço a nossa comunidade, 
e até agora a maioria dessas associações não recebeu o recurso, o que me causa 
estranheza, é sabido que o prefeito tem até o final do ano para alcançar esses 
recursos, mas as noticias que vem até nós das finanças do município nos deixam 
preocupados, é dito que o município tem perdido verba, ou tem se esforçado para 
conseguir contrapartida de dez mil reais, quinze mil reais, vinte mil reais, para 
emendas de parlamentares, enfim e projetos do governo federal e às vezes não tem 
conseguido cumprir com essas contrapartidas porque o caixa da prefeitura não anda 
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bem, então a minha preocupação é essa, que essas emendas não sejam 
repassadas a quem de direito, é estranho, normalmente se faz a emenda logo no 
começo do exercício se faz o repasse, é dito que para as associações de bairro 
depende de um projeto da UAC, daí depois o governo estaria encaminhando esse 
recurso para as associações de bairro, e até agora a UAC também parece não ter 
feito esse projeto, vou procurar cobrar da UAC, mas existem aquelas outras 
entidades que não dependem de projeto da UAC, e também não estão sendo 
contempladas com o recurso que tem direito, também entrei com uma indicação 
para fazer um asfalto ali dos trilhos, depois do Cavol, até a rótula, porque não existe 
mais asfalto ali, é nossa avenida, esta deteriorado, intransitável, com a chuva agora 
só vem a piorar, então deixo um pedido também que façam um recapeamento 
asfáltico, quero dar uma palavrinha quanto a CORSAN, os vereadores devem 
lembrar que no começo fizemos uma audiência publica, participou a CORSAN, veio 
o pessoal de Porto Alegre, pessoal do executivo estava presente, e depois foi nos 
dito que nós deveríamos aguardar que a CORSAN teria apresentado uma proposta 
para o executivo, o executivo estaria estudando essa proposta, para daí se 
manifestar, só que isso vai lá seis meses já, e até agora nenhuma manifestação do 
executivo, então reforço o pedido do Vereador Leandro Adams, o pedido do 
Vereador Gilnei Jarré no sentido de que o executivo nos encaminhe a proposta que 
a CORSAN fez para o município para nós podermos opinar, sugestionar, enfim, dar 
a nossa colaboração, também quero dizer que existe outra licitação em atraso no 
município, que também acho de extrema importância que é o transporte coletivo, já 
vão lá dois anos de mandato e até agora nada da licitação andar, esta funcionando 
como contrato emergencial no município, também acho uma situação que a 
população sai perdendo, com a licitação poderíamos ter uma melhora da qualidade 
do transporte coletivo do nosso município, exigindo mais da empresa vencedora do 
certame, que deverá ser realizado, do que a atual empresa, ela pode até vir a 
ganhar essa empresa, mas que preste um serviço melhor para a população, pois 
não; Vereador Leandro Adams; um aparte, obrigado colega Grandó, eu te 
confesso que o transporte coletivo tem tirado meu sono, eu como representante do 
povo, não consigo admitir que o vale transporte no município de Carazinho subiu 
próximo a 40% em um ano, e o trabalhador, o que utiliza o transporte, o reajuste no 
salário dele fica em torno de 05, 06, 7.7 quando dão bastante, então te confesso 
que eu torço muito pela empresa Glória, mas eu posso fazer pela empresa Gloria só 
o que eu faço pelo Grêmio, torcer por ela, mas essa licitação tem que sair o quanto 
antes, já foi prometido, não saiu ainda, sai o quanto antes que quem merece um 
melhor serviço e um melhor preço é a população, obrigado colega; Vereador 
Eugênio Grandó; por nada, com certeza, um processo licitatório, com regras claras, 
e objetivos mais amplos que hoje nós temos, só vai qualificar o transporte coletivo 
do município e quem vai sair ganhando é a população, só queria comentar sobre a 
ponte, que o Jarré se manifestou antes, nessa ponte a questão de trinta dias atrás, 
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uma menina caiu, por sorte estava acompanhada dos pais, e nada mais grave 
aconteceu, é bom se registrar essas coisas em ata, porque são tragédias 
anunciadas, se você não fizer nada, daqui a pouco, não é o que eu desejo, se a 
situação continuar, daqui a pouco nós estaremos aqui debatendo porque aconteceu 
uma tragédia, quando é uma ponte de madeira, não é um custo elevado, não é 
muito difícil para a secretaria de obras, colocar em dia a ponte para população, 
obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; concedemos a palavra agora para o 
Vereador Felipe Sálvia;  Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, publico presente, ouvintes da rádio Gazeta, em especial o Seu Silveira, 
Senhores Vereadores, mais uma vez eu venho até essa tribuna falar sobre fator 
previdenciário, vocês sabem da minha briga aqui nesta casa a favor dos 
aposentados, a poucas semanas atrás eu brigava por causa dos aumentos dos 
aposentados, e o Leandro é testemunha quando eu falei que o presidente ia vetar o 
fator previdenciário, veto, esse fator previdenciário que é um crime para os 
aposentados, senhores ouvintes, hoje se sabe que uma pessoa se aposenta com 
cinco mínimos e passa dez anos e ele passa a ganhar dois mínimos, que o aumento 
do salário mínimo não acompanha a inflação, não acompanha o que eles dão de 
aumento, isto é um crime que existe neste pais, que foi criado no governo Fernando 
Henrique Cardoso, onde o PT votou contra esse fator previdenciário, e hoje esta o 
PT no governo, e eu esperava que o PT estando no governo o PT ia ajudar o 
aposentado, e o que eu vejo? Uma briga para dar esse 7.7 de aumento que ele 
queria vetar e os deputados na briga lá, falaram que se ele vetasse, eles iam 
derrubar o veto, e eu espero que os deputados, agora em época de eleição, 
consigam derrubar o veto desse fator previdenciário, que vem fazendo um crime 
grandioso, para os aposentados desse país, também Senhor Presidente eu gostaria 
de falar que nós buscamos emendas, os vereadores buscam emendas, buscam 
recursos, e chegou um recurso de duzentos mil reais para o matinho da viação 
férrea, e eu falava com o Vereador De Loreno lá fora, e ele me dizia que ele achava 
que não, mas houve uma reunião no município, conselho do meio ambiente, onde 
foi falado que não havia contrapartida de vinte mil reais para essa verba de 
duzentos mil reais, que é para o matinho da viação férrea, já pensou, os alunos com 
trilha ecológica, aquele matinho mais cercado, melhor, você que é professora, 
Sandra, você sabe disso, da importância que tem um trabalho escolar sobre meio 
ambiente, tanto se fala neste país sobre meio ambiente, e eu vejo que o governo 
esta sujeito perder esse dinheiro e não só esse dinheiro Senhor Presidente, são 
várias emendas que nós temos que se preocupa, eu que viajo a Brasília, o Alemão 
que viaja a Brasília, o Leandro, o Erlei que viaja a Brasília, o Rudi, De Loreno, nós 
vamos atrás de emendas, e conseguimos emendas, nós conseguimos dinheiro para 
o nosso município, agora não adianta nós conseguir o recurso lá se chega aqui o 
dinheiro, é duzentos mil, não tem vinte para botar, contrapartida, e nós perder o 
dinheiro, então fica esse meu desabafo, contra essas emendas que vem, esse 
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dinheiro que vem, para não ser devolvido, também gostaria de falar, Senhor 
Presidente, sobre um buraco aqui na Minas Gerais com a Goiás, eu dou uma 
atenção muito grande para o bairro Marcondes, não só para o Bairro Marcondes, 
com todos os bairros de nossa cidade, mas o bairro Marcondes é um bairro que 
sempre me ajudou, e eu passando hoje a tarde pela Goiás, ali na Minas Gerais, tem 
um buraco que dá para entrar um fusca dentro, dá para entrar um fusca dentro, esta 
lá o buraco para vocês vê, eu espero, e os moradores me falavam lá, diziam, olha, 
nós reclamamos, reclamamos e nada, eu espero que as coisas comecem a se 
arreglar ali na prefeitura, comece a se arrumar, porque eu não vou deixar as coisas 
acontecerem, eu vejo vários vereadores aqui que usaram da palavra, reclamando 
até de pontes, que alunos não podem passar, e o povo não pode passar, esta na 
hora desse governo, já teve um tempo já para se acertar, teve um tempo para 
começar a se acertar, não é justificativa, um buraco não precisa tanto dinheiro para 
arrumar, é um buraco que estourou por causa da chuva, eu entendo, tem chovido 
muito, eu entendo, agora o que não pode é cair um carro lá dentro daquele buraco e 
a pessoa ter seu carro estragado, ou cair alguém dentro daquele buraco, era isso 
Senhor Presidente, muito obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; passamos a 
palavra para o Vereador Rudinei Brombilla; Vereador Rudinei Brombilla; Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, minha saudação ao Adroaldo De Carli, ex 
vereador do poder legislativo, Marcos Soares, suplente de vereador, pelas noticias 
na imprensa,  futuro vereador aqui nesta casa, saudação a rádio e jornal Diário da 
Manhã, Tio Pisca, rádio Comunitária, minha amiga Ana Maria, Rádio Gazeta, minha 
saudação especial aos ouvintes da rádio Gazeta, a qual esta sendo transmitida essa 
sessão de hoje, quero dar um destaque Senhor Presidente, colegas vereadores, a 
alguns trabalhos que entramos nesta noite, principalmente a uma indicação ao 
executivo, para que estude a viabilidade de um abrigo para os trabalhadores 
avulsos, conhecidos popularmente como os chapas, do nosso município de 
Carazinho, na manhã de hoje tive reunião, teve uma turma dos chapas que me 
procurou onde, ali na entrada pela BR 386, próximo ao posto do baixinho, não tem 
um abrigo decente para que eles possam desempenhar suas funções, é uma 
indicação que para o executivo fazer este abrigo custa muito pouco dinheiro, ou 
quase nada, mas para eles, nesse inverno que esta chegando, que inicia hoje, dia 
de frio, chuva, significa muito, então estou dando um destaque a esse trabalho ai, 
para que consigamos junto ao executivo a construção desse abrigo para os chapas 
do nosso município de Carazinho, já que os chapas que estão na BR 285, já tem o 
seu abrigo, também quero dar um destaque aqui, referente a duas indicações que 
eu fiz, sendo uma delas dia oito de junho, e outra dia dez de agosto, para que, o 
setor de transito, providenciasse junto ao executivo municipal o credenciamento de 
empresas para o pagamento das notificações de transito, e sei aqui no dia dezoito 
de junho saiu o edital, se encontra hoje o edital na prefeitura municipal, para as 
empresas que tem interesse em fazer o credenciamento, onde a abertura das 
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propostas será aberta no dia nove de junho, as nove horas, julho, perdão, as nove 
horas no setor de licitações da prefeitura, essa foi uma indicação devido aos 
motoristas do nosso município terem solicitado para que possa efetuar os 
pagamentos junto as casas lotéricas ou a empresa que venha vencer essa licitação, 
com esse credenciamento, pois terá uma vantagem do horário das dezesseis e 
trinta, a gente sabe que fecha o horário da prefeitura para esse pagamento, 
estendida até as dezoito horas, e também aos sábados de manhã, sem contar p 
deslocamento, muitos usuários, muitos motoristas, levam a notificação de transito 
próximo aos camelos, tem que vir até a prefeitura efetuar esse pagamento, então 
quero deixar registrado aqui, que essa indicação que esse vereador fez, esta sendo 
atendida pelo executivo municipal,  no dia sete de julho, estará sendo aberta as 
propostas, era isso Senhor Presidente, colegas vereadores, publico presente; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador Rudi até para dar uma opinião em 
relação a esse assunto, eu sugiro que seja autorizada apenas as lotéricas, porque, 
lá pelo menos tem um caixa, tem uma segurança diferenciada, não sei como é esse 
credenciamento, Eugenio, mas com que realmente seja feito, acredito, só nas 
lotéricas de Carazinho, passamos agora para apreciação e votação dos 
requerimentos e moções, convido o  Senhor Secretário para fazer a leitura do 
numero e autor dos requerimentos; Secretário Vereador Elbio Esteve; 
requerimentos: nº 01 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 04 Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; nº 05 Vereador Felipe Sálvia – PDT; moções;  Vereadora Sandra 
Citolin;  questão de ordem Senhor Presidente, não dá para pedir para votar em 
bloco os requerimentos?  Presidente Vereador Gilnei Jarré; infelizmente não, 
vereadora. Coloco em apreciação a solicitação da Vereadora Sandra Citolin para 
colocação em bloco a votação dos requerimentos e moções, esta em discussão o 
pedido verbal da Vereadora Sandra Citolin, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos a solicitação verbal da Vereadora 
Sandra Citolin, convido o Senhor Secretário para fazer a leitura do numero e autor 
dos requerimentos e moções;  Secretário Vereador Elbio Esteve; requerimentos: 
nº 01 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 04 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 
05 Vereador Felipe Sálvia – PDT; moções: nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB, 
subscrita pelos Vereador Estevão De Loreno, Vereador Erlei Vieira, e Vereador 
Rudinei Brombilla; nº 02 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, subscrita pelos 
Vereador Estevão De Loreno - PP, Vereador Eugênio Grandó - PTB, Vereador Erlei 
Vieira - PSDB, Vereador Felipe Sálvia - PDT, Vereador Leandro Adams - PT e 
Vereador Rudinei Brombilla – PP;  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, aprovado por todos os presentes os requerimentos e moções, 
solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto de emenda a lei 
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orgânica nº 002/2010, com respectivo numero e autores; Secretário Vereador 
Elbio Esteve; Projeto de Emenda a Lei Orgânica N° 002/2010. Autoria: Vereador 
Eugenio Grandó, Sandra Citolin, Felipe Sálvia, Rudinei Brombilla, Erlei Vieira. 
Ementa: altera a redação do art. 21, II, "A" e art. 23, I, da Lei Orgânica de 
Carazinho. Art. I - Fica alterada a redação do Art. 21, II, letra "a" da Lei Orgânica 
Municipal, que passa a vigorar com a seguinte redação: art. I – é vedado ao 
vereador. II – desde a posse ocupar função ou emprego na administração publica 
direta ou indireta municipal, de que seja exonerável "ad nutum", salvo os cargos de 
Secretario Municipal, Diretor Municipal, Diretor de Autarquia e Diretor de Sociedade 
de Economia Mista, desde que se licencie do exercício do mandato; Art. 2° - Fica 
alterada a redação do Art. 23, 1, da Lei Orgânica Municipal, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: Art. 23 – não perderá o mandato o vereador; I - investidos 
nos cargos de Secretario Municipal, Diretor Municipal, Diretor de Autarquia e Diretor 
de Sociedade de Economia Mista, conforme inciso II, alínea "a" do artigo 21, desta 
Lei Orgânica, sendo nestes casos, considerado automaticamente licenciado.  Art. III 
– esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Eugênio Grandó, 
Vereadora Sandra Citolin, Vereador Felipe Sálvia, Vereador Rudinei Brombilla e 
Vereador Erlei Vieira.  Presidente Vereador Gilnei Jarré; peço ao Senhor 
Secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças do 
projeto; Secretário Vereador Elbio Esteve; Parecer: Ementa: altera a redação do 
art. 21, II, "A" e art. 23, I, da Lei Orgânica municipal. Relatório: os Vereadores 
Eugênio Grandó, Felipe Sálvia, Sandra Citolin, Erlei Vieira e Rudinei Brombilla, 
propõe projeto de emenda à lei orgânica que altera a redação do art. 21, II, "A" e art. 
23, I, da Lei Orgânica municipal. Voto: o presente projeto de emenda a lei orgânica 
é viável conforme parecer 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 do projeto, Vereador Eugênio Grandó; Vereador Eugênio 
Grandó; rapidamente, gostaria de me manifestar à questão do parecer e a 
justificativa, o parecer é embasado no principio da simetria, ou seja, nossa lei 
orgânica estava desatualizada, e não condizia com a nossa constituição, então a 
questão de alteração da lei orgânica do município é pura e simplesmente 
adequando ela ao que diz a constituição federal, permitindo, assim como qualquer 
deputado é permitido assumir os demais cargos na esfera do executivo, que os 
vereadores de Carazinho também possam assumir um cargo na esfera executiva 
sem prejuízo de seu mandato, 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 parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social do projeto;Secretário Vereador Elbio Esteve;  
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Relatório: os Vereadores Eugênio Grandó , Felipe Sálvia, Sandra Citolin, Erlei Vieira 
e Rudinei Brombilla, propõe projeto de emenda a lei orgânica que  altera a redação 
do art. 21, II, "A" e art. 23, I, da Lei Orgânica municipal. Voto: o presente projeto de 
emenda a lei orgânica 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, aprovado por todos, esta 
em discussão o projeto com os pareceres já aprovados, Vereador Felipe Sálvia; 
Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, essa emenda e 
esse projeto vem fazer justiça, há tempos que essa casa, vereadores, saem para 
ocupar diretoria, eu mesmo mo passado, eu fui para diretoria da Eletrocar, e tive 
que renunciar ao mandato, tive que deixar o mandato que o povo me deu, não 
somente eu, mas me lembro do Giovani, irmão do Valeriano dos Santos, Giovani 
dos Santos, também Dr. Pedro Sant’Anna de Moraes também teve que renunciar, e 
agora que a Constituição nos permite, fazer isso, estamos fazendo, e eu conversava 
com o Vereador Eugênio Grandó, hoje pela tarde, e nós estamos ajeitando um 
projeto para um companheiro nosso, Vereador Paulino de Moura, que vai deixar 
essa casa para assumir uma diretoria no nosso município e também nós vamos 
deixar em aberto para outra diretoria de sociedade de economia mista que é a 
Eletrocar, se por ventura, no futuro, algum vereador, seja convidado para assumir 
alguma diretoria, qualquer diretoria do município, como qualquer deputado, como o 
Vereador Eugênio Grandó disse, pode assumir tudo nesse país, nós também vamos 
poder assumir tudo ali no governo, quem pode dizer que no futuro o PDT não pode 
estar no governo, ou o PT, não é Vereador Leandro Adams? Ou que o PSDB volte 
para o governo, fica em aberto, e a justiça que se faz para os vereadores não 
deixarem o seu mandato, Vereadora Sandra Citolin, que é horrível, tu ser eleito, 
pelo povo e ter que renunciar para ajudar o governo que tu ajudou a ganhar, então, 
tem um aparte Vereador Eugênio Grandó;  Vereador Eugênio Grandó; só para a 
situação não ficar mal entendida, o vereador se licencia da casa, passa a percebe o 
salário, o subsidio mensal do local que ele assume, ou seja, Eletrocar, Capsem, 
executivo municipal, não percebe os dois, só sei que esta sendo transmitido, então 
de repente dá impressão que o vereador vai ganhar duas vezes, uma vez subsidio 
de vereador, e mais uma vez do cargo que vai assumir, não é isso, ele passa a ser 
remunerado apenas pelo cargo que ele vai ocupar junto ao executivo municipal, 
obrigado; Vereador Felipe Sálvia; verdade Vereador Eugênio Grandó, que fique 
bem claro, porque esta sendo transmitido, que ele vai ganhar onde ele assumir, se 
ele assumir a Eletrocar, vai ganhar o salário de diretor da Eletrocar, se ele assumir 
uma diretoria do Capsem, vai ganhar o salário de diretoria do Capsem, mas isso, 
mais uma vez eu volto a frisar, que foi feito justiça e vai ser feito justiça, hoje por 
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unanimidade nessa casa, uma pena que nós vamos perder o Vereador Paulino de 
Moura, que é um vereador polemico, vereador bom, vai fazer muita falta nessa 
casa, mas também vai entrar o Vereador Marcos Soares, que é o primeiro suplente 
do PTB, que é um bom vereador, já mostrou trabalho nesta casa, então a casa não 
perde nada, sai um entra outro, do partido é assim que a política funciona, assume o 
primeiro suplente, e tomara Deus que as coisas continuem assim nesta casa, 
votando, porque no passado, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, nós 
tentamos isso, nós tentamos, e eu me recordo, no tempo do Vereador Adroaldo De 
Carli, eu me recordo que o Vereador Adroaldo De Carli assumiu uma diretoria, e nós 
não conseguimos em tempo e nós tivemos que renunciar, mas tentamos, não 
conseguimos, porque não havia uma sintonia nesta casa, e hoje há essa sintonia, e 
que bom  que haja essa sintonia e que nós hoje fizemos justiça, era isso; 
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 oito a um, peço ao  Senhor Secretário que 
proceda a leitura do projeto 080. Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei 
nº 080 de 11 de junho de 2010. Altera escolaridade do cargo de visitador do 
Programa Primeira Infância Melhor - PIM. Art. 1° Fica alterada a escolaridade do 
cargo de visitador constante do Anexo I, da Lei Municipal nº 6.763/98, alterada pela 
Lei Municipal n° 7.140/10, que estabelece a síntese das atribuições, condições de 
trabalho, recrutamento do Programa Primeira Infância Melhor - PIM, passando a 
viger com a seguinte redação: Qualificações exigidas: Instrução - Cursando Ensino 
Médio, na modalidade normal (magistério) ou Ensino Superior nas áreas de: 
Pedagogia, Biomedicina, Ciências Biológicas, Enfermagem, Educação Física, 
Psicologia e Serviço Social ou Pós-Graduação/Especialização nas referidas áreas 
acrescida de capacitação especifica para desenvolvimentos das atividades do 
programa com duração mínima de 60 horas. Art. 2º Essa lei entra em vigor na data 
de sua publicação. Gabinete do prefeito, 11 de junho de 2010. Assina Aylton 
Magalhães. Prefeito. Presidente Vereador Gilnei Jarré; peço ao Senhor Secretário 
que proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças do projeto.  
Presidente Vereador Gilnei Jarré; parecer: relatório: o executivo municipal propõe 
projeto de lei que altera escolaridade do cargo de visitador do Programa Primeira 
Infância Melhor – PIM. Voto: o presente projeto de lei é viável conforme parecer do 
instituto Solo e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. 
Assinam Vereador Felipe Sálvia – 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 do 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; relatório: o 
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executivo municipal propõe projeto de lei que altera escolaridade do cargo de 
visitador do Programa Primeira Infância Melhor – PIM. Voto: o presente projeto de 
lei esta apto a ser incluído na ordem do dia. Assinam Vereador Rudinei Brombilla – 
relator e secretario, 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 os 
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 081; Secretário Vereador Elbio Esteve; projeto de lei 081 de 11 de 
junho de 2010. Autoriza a abertura de Credito Suplementar no Orçamento do 
CAPSEM. Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Credito Suplementar 
no orçamento do CAPSEM, do corrente exercício, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e 
três mil reais), com a seguinte classificação: gabinete do diretor; Previdência Social; 
Manutenção de Assistência a Segurados; Auxilio Funeral - R$ 3.000,00. Obrigações 
patronais R$ 30.000,00. Art. 2° Servira de cobertura para o Credito Suplementar, 
autorizado pelo artigo anterior, a redução de saldos das seguintes dotações: 
Gabinete do diretor do Capsem; Administração Geral; Reserva de Contingência – 
CAPSEM; Reserva de Contingência - ASS R$ 33.000,00. Art. 3º essa lei entra em 
vigor na data de sua publicação. Gabinete do prefeito, 11 de junho de 2010. Assina 
Aylton Magalhães. Presidente Vereador Gilnei Jarré; peço ao senhor secretário 
que proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças; Secretário 
Vereador Elbio Esteve; relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei que 
autoriza a abertura de Credito Suplementar no Orçamento do CAPSEM. Voto: o 
presente projeto de lei 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 do 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; relatório: o executivo 
municipal propõe projeto de lei que autoriza a abertura de Credito Suplementar no 
Orçamento do CAPSEM. Voto: o presente projeto de lei esta apto a ser incluído na 
ordem do dia. 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, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
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concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, esta em discussão o projeto com os 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, quero 
comunicar aos Senhores Vereadores e população que sexta-feira o expediente será 
das sete e trinta as dez e trinta, devido ao jogo do Brasil, e os horários serão 
compensados na terça, quarta e quinta-feira que vem, queremos também comunicar 
devido ao pedido de exoneração da Dra. Rita De Carli, a inclusão em nosso quadro 
de pessoal do Dr. Michael Nedef Chehade, passa hoje a ser nosso jurídico da casa, 
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 28 de junho às 18 horas e 45 minutos.  
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