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Ata Reunião Ordinária 28 de junho de 2010......Ata 29 
 

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 28 de junho de 2010. Convido o Vereador Leandro 
Adams para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e que todos se posicionem em 
pé; (leitura da Bíblia). Solicito ao Senhor Secretário que proceda a leitura do 
suplente; Secretário Vereador Erlei Vieira; convocação: senhor Marcos. Convoco 
vossa senhoria para assumir na Câmara de Vereadores pelo período do dia 
28/06/2010 a 04/07/2010. Tendo em vista pedido de licença do Vereador Eugênio 
Grandó, por motivos de saúde conforme dispõe regimento interno artigo 11, inciso II 
alínea “a”, desta casa. Presidente Vereador Gilnei Jarré; diante da falta do 
Vereador Eugênio Grandó, nomeio o Vereador Marcos Soares para substituir o 
Vereador Eugênio Grandó na Comissão de Justiça e Finanças, Coloco em 
apreciação a ata da reunião ordinária do dia 21 de junho de 2010. Esta em 
discussão a ata da reunião ordinária do dia 21 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. 
Convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião. 
Secretário Vereador Erlei Vieira; expediente 28 de junho de 2010. Telegrama do 
ministério da educação, informando a liberação de recurso financeiro de R$ 
32.000,00. Of. 1.318/10 da OAB/RS, em resposta a OD 1.151/10. Of. da Presidência 
da republica em resposta a OD 1.140/10. Convite do Colégio Notre Dame 
Aparecida, para visitar a estande da mini empresa e conhecer o produto, dia 24 de 
junho. Convite das secretarias de irrigação e usos múltiplos da água, e secretaria da 
agricultura, pecuária, pesca e agronegócio bem como da EMATER - RS, para 
participar do encontro estadual de Irrigação a ser realizado em 24 de junho. Of. 
092/10 do Poder Judiciário, em resposta a OD 1.336/10. Of. do poder judiciário, em 
resposta a OD 1.145/10. Of. Senado federal, em resposta a OD. 817/10. Of. 
1.179/10 da câmara dos deputados, em resposta a OD 667/10. Telegrama do 
senado federal e, resposta a OD 667/10. Of. 123/10 do Ministério Público, 
solicitando que sejam observadas as recomendações no sentido de que o uso de 
veiculo próprio, o pagamento das despesas seja feito através de lei autorizativa, e 
não de resoluções. Of. 139/10 do executivo municipal, o qual encaminha projeto de 
lei 086/10, o qual autoriza abertura de crédito especial e suplementar no orçamento 
de 2010. Of. 139/10 do executivo municipal, o qual encaminha projeto de lei 085/10, 
o qual cria, altera e extingue cargos em comissão e funções gratificadas na 
organização administrativa básica do município. Projeto de lei nº 038/10 de autoria 
do Vereador Felipe Sálvia o qual dispõe sobre a obrigatoriedade do conserto dos 
buracos e valas abertos das vias e passeios públicos. Emenda modificativa do 
Vereador Gilnei Jarré, ao projeto de lei 083/10. Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
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passamos agora para a leitura das indicações, requerimentos e moções pelo senhor 
secretário; Secretário Vereador Erlei Vieira; indicações: 1238/769/10, solicitando 
ao Executivo Municipal que determine ao setor competente que seja providencia 
das melhorias numa tubulação fluvial que esta ligada na boca de lobo, Rua Rio 
Branco nº 940. Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1239/770/10, solicitando ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente os serviços de capina, 
limpeza e pinturas do meio fio em toda extensão da Av. Antonio José Barlette. 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1240/771/10, Solicitando ao Executivo que 
determine ao setor competente para que faça a limpeza e Canalização da Sanga 
existente no Beco da Rua Farrapos, pois se encontra a céu aberto, causando mau 
cheiro, proliferação de ratos e está localizada no perímetro urbano, com várias 
moradias nas imediações, onde os moradores não suportam mais esta situação. 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1241/772/10, Solicita ao executivo para que 
determine ao setor competente a operação tapa buraco na Rua Venâncio Aires no 
trecho com asfalto, no Centro da cidade. Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1242/773/10, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
que providencie a instalação de uma guarita para guarda, na escola Eulália Vargas 
– CAIC. Vereador Marcos Soares – PTB; 1243/774/10, solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente que providencie a instalação de uma 
guarita para guarda na creche Princesinha. Vereador Marcos Soares – PTB; 
124/775/10m solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
a colocação de uma placa indicativa de PARE entre as ruas Largo Três de Outubro 
e Avenida Mauá. Vereador Marcos Soares – PTB; 1245/776/10, solicitando ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente que efetue serviço de 
melhoria realizando operação tapa buraco na Rua Clemente Pinto, próximo ao 
numero 156. Vereador Marcos Soares – PTB; 1246/777/10, solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente que efetue serviço de melhoria e 
providencie faixa de segurança na Avenida Flores da Cunha próximo ao numero 
2017. Vereador Marcos Soares- PTB; 1247/778/10, solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente que efetue serviços de melhoria, 
realizando a capina na Rua Dona Julia. Vereador Marcos Soares – PTB; 
1248/779/10, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
que estude a possibilidade de criar estacionamento privativo em frente às farmácias. 
Vereador Marcos Soares – PTB; 1249/780/10, solicitando ao Executivo Municipal 
que determine ao setor competente que efetue serviço de melhoria construindo um 
banheiro público no terminal Iron Albuquerque. Vereador Marcos Soares – PTB; 
1250/781/10, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
que seja providenciada a retirada de entulhos verdes depositados na Rua Pedro 
Rehn, nas proximidades da EMEI Santa Isabel. Vereador Paulino de Moura – PTB; 
1251/782/10, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
que seja providenciada a retirada de entulhos secos depositados nos canteiros 
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centrais da Rua João Neri Domingues. Vereador Paulino de Moura – PTB; 
1252/783/10, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
que seja restaurada a pavimentação asfáltica da Rua Afonso Pena, em frente ao 
numero 260. Vereador Paulino de Moura – PTB; 1253/784/10, solicitando ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente que seja providenciado 
recolhimento dos entulhos verdes depositados nos passeios publico e parte do 
paralelepípedo na Rua Passo Fundo, numero 79. Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 1254/785/10, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente que seja providenciada a retirada dos entulhos verdes depositados no 
passeio publico da Rua Fernando Borghetti, ao lado do número 82, bairro Ouro 
Preto. Vereador Paulino de Moura – PTB; 1255/786/10, solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente que efetue melhorias no asfalto da 
Rua Guarani, bairro Conceição. Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1256/787/10, 
Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente que efetue 
a retirada de entulhos verde da Rua Dona Julia esquina com a Rua Barão de 
Antonina, conforme informações dos moradores a meses os entulhos permanecem 
neste local. Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1257/788/10, Solicita ao Executivo 
Municipal para que determine ao setor competente que efetue melhorias no asfalto 
da Rua Senador Salgado Filho, Bairro Conceição. Vereador Elbio Esteve – PSDB; 
1258/789/10, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita a repintura 
do ponto de referência quebra molas situado na Rua Siqueira Campos, em frente à 
residência de nº 590. Vereador Estevão De Loreno – PP; 1259/790/10, Para que 
determine a Secretaria de Obras que seja feito o recolhimento de entulhos verdes 
na Rua Iracema ao lado da residência de nº 502. Vereador Estevão De Loreno – 
PP; 1260/791/10, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita 
Operação Tapa Buracos na Rua Iracema. Vereador Estevão De Loreno – PP; 
1261/792/10, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feito o 
recolhimento de entulhos verdes na Rua Hilário Ribeiro. Vereador Estevão De 
Loreno – PP; 1262/793/10, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita 
Operação Tapa Buracos na Rua Anchieta. Vereador Estevão De Loreno – PP; 
1263/794/10, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita a 
recolocação do abrigo de passageiros junto ao ponto de ônibus situado na Rua 
Senador Salgado Filho, esquina com o Asilo São Vicente de Paulo. Vereador 
Estevão De Loreno – PP; 1264/795/10, Encaminhamos a atual administração nossa 
solicitação para que sejam providenciados estudos no sentido de realizar a 
construção de uma ponte ligando os Bairros Oriental e Loeff, atendendo assim esta 
antiga reivindicação dos moradores. Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1265/796/10, 
Solicitando que sejam tomadas providências urgentes quanto ao cumprimento da 
Lei Municipal nº 6.972/09, de minha autoria, promulgada em 17 de junho de 2009, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação, NA PÁGINA OFICIAL DA 
INTERNET DO PODER EXECUTIVO, entre outros locais, a relação de 
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medicamentos existentes e daqueles em falta nos estoques, no âmbito da secretaria 
municipal de saúde. Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1266/797/10, Solicita ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente, fechar um buraco que 
abriu no final da Rua Goiás, passando a quadra do  Campo do Brasil, Bairro 
Oriental. Solicitação dos motoristas e moradores. Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 1267/798/10, Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente a retirada de entulhos verdes da Rua Rio Negro, Bairro Floresta, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1268/799/10, Solicita ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente a retirada de entulhos verdes da Rua Itaqui, Bairro 
Floresta, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1269/800/10, Solicitando com urgência 
ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente operação tapa buracos 
e reperfilagem asfáltica, ao longo da  Rua da Paz, Bairro Princesa. Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 1270/801/10, solicitando ao Executivo Municipal que realize 
adesão ao programa Professor Digital Municipal, proposto pela Secretaria de 
educação do governo do estado e Banrisul, visando a capacitação e 
instrumentalização de professores e alunos para uma nova concepção pedagógica, 
tornando assim o ensino mais atrativo através da adequação dos conteúdos à 
realidade e necessidade dos alunos. Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1271/802/10, 
reiterando a solicitação do dia 01 de fevereiro de 2010 que estude a viabilidade de 
conceder periculosidade através de laudo pericial aos conselheiros tutelares do 
município de Carazinho, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1272/803/10, reiterando a 
solicitação do dia 05 de outubro de 2009, ao executivo municipal que determine ao 
setor competente para que seja feita operação tapa buracos nos bairros Sommer, 
Edilon Geyer, João Eduardo Kraemer, Anália Weber, José Brizola e Onivia Moura. 
Tal solicitação se faz necessária devido aos inúmeros buracos que avia apresenta, 
deixando intrafegável o transito nesta localidade. Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
1273/804/10, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
a realocação da parada de ônibus bem como a construção de um abrigo junto à 
empresa Alisul na Av. Flores da Cunha. Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
requerimentos: 1274/195/10, 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 ADELINO 
CECCONELLO.  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 ADELINO CECCONELLO, os 
nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. Vereador Rudinei Brombilla – 
PP; 1275/196/10, Os vereadores abaixo assinado, solicita na forma regimental, que 
após aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos 
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de profundo pesar, pela perda irreparável da Sr.ª ADELINO CECCONELLO, que 
veio  falecer  no dia 24.06.2010. A todos os familiares da inesquecível Sra. 
ADELINO CECCONELLO, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1276/197/10, Os vereadores abaixo assinado, 
solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário, seja registrado em Ata 
e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável da Sra. 
MARIA HELENA MACHADO DA SILVA, que veio falecer  no dia 27.06.10, e o Sr. 
SERGIO LUTZ MACHADO que veio falecer no dia 28.06.10. A todos os familiares 
da inesquecível Sra. MARIA HELENA MCHADO D SILVA e o Sr. SERGIO LUTZ 
MACHADO, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. Vereador 
Elbio Esteve – PSDB; 1277/198/10, 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 a Comissão de Seguridade 
Social e Família, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e aos 
Líderes de Bancada na Câmara dos Deputados, manifestando nosso absoluto apoio 
ao Projeto de Lei  do Deputado Edmar Moreira, que estabelece prazos para os 
atendimentos realizados por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS) – 15 dias 
para exames médicos, 30 dias para consultas e 60 dias para cirurgias, a contar do 
agendamento. A proposta estabelece ainda que, se o usuário for criança com 
menos de 10 anos ou for portador de doença grave, os prazos previstos serão 
reduzidos em 1/3 (ficando em 10 dias, 20 dias e 40 dias, respectivamente). Para os 
idosos, portadores de necessidades especiais ou gestantes, o prazo máximo para a 
realização de consultas será de três dias, quando não for o caso de internação 
imediata. Além de manifestar nosso total apoio a aprovação do Projeto, temos ainda 
que parabenizar a brilhante iniciativa do nobre Deputado autor desta proposição, 
que será sem dúvida alguma, depois de aprovada, uma das maiores conquistas dos 
usuários do nosso Sistema Único de Saúde  - SUS nos últimos tempos, pois a 
garantia à saúde implica principalmente no pronto atendimento, ou que pelo menos 
que isso seja feito em tempo razoável. Hoje infelizmente, as pessoas têm que se 
submeter a longas filas de espera, tanto para consultas e exames como para 
procedimentos cirúrgicos, há casos em que exames são realizados cerca de seis 
meses depois da solicitação, e cirurgias chegam a serem agendadas para datas 
próximas há dois anos depois, o que chega a ser um verdadeiro absurdo. Na 
maioria dos casos é esta demora que causa a insatisfação do cidadão e que o faz 
tornar-se agressivo com os atendentes do SUS, não são pessoas ruins ou sem 
educação, são motivados pelas circunstâncias que muitas vezes beira o desespero, 
vêem seus familiares doentes, agonizando e não encontram outra alternativa, 
motivados pela tensão, pelo stress da longa espera acabam descarregando sua 
raiva. Esperamos que com a aprovação deste projeto, o SUS possa melhorar sua 
infra-estrutura disponibilizando novos aparelhos, equipamentos, mais enfermeiros, 
mais médicos, para que as unidades de atendimento e hospitais possam assegurar 
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o cumprimento da nova Lei. Dos nobres deputados esperamos apenas a 
sensibilidade em aprovar mais esta iniciativa que beneficia milhares de cidadãos 
brasileiros. Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1278/199/10, o vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que após aprovado em plenário seja encaminhado oficio 
externando pêsames aos familiares do Sr. Antonio Pereira, pelo seu passamento 
ocorrido quinta-feira passada dia 23 de junho. Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
1279/200/10, 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 a Igreja  Metodista de Carazinho e a Escola de Educação Infantil 
SOMAIC, pelo falecimento de Sergio Machado e sua esposa  Maria Helena Silva 
Machado. Membros atuantes da igreja e participantes do Conselho Diretor da 
SOMAIC, dignificaram a caminhada da igreja Metodista de Carazinho. Certamente 
deixaram marcas profundas na Comunidade Metodista. Aos familiares, a Direção da 
SOMAIC, e ao Conselho diretor da  Igreja, nossos mais sentidos pêsames pelo 
infausto ocorrido. Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1280/201/10, o vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental que após aprovado em plenário que 
seja encaminhado oficio externando pêsames aos familiares do Sr. Artur Beno 
Lunges, pelo seu passamento ocorrido domingo dia 27 de julho. Vereador Erlei 
Vieira – PSDB; 1281/202/10, o vereador abaixo subscrito requer na forma 
regimental que depois de lido em plenário seja enviado oficio ao executivo municipal 
com o seguinte pedido de informações: considerando o termino do contrato entre 
município e CORSAN. Considerando que o município vem operando com a 
concessionária através do contrato emergencial. Considerando a grande 
necessidade de incluir na próxima concessão o serviço de esgoto cloacal, haja vista 
a situação caótica que se encontra a cidade. 1. requer que o município informe o 
andamento das negociações com relação a água e o esgoto da cidade. 2. que o 
município informe se vai licitar, municipalizar ou realizar dispensa de licitação para 
contratação da CORSAN, bem como informar quando isso irá ocorrer. 3. cópia da 
proposta da CORSAN se houver. 4. cópia da contraproposta do município se 
houver. 5. informar se o esgoto da cidade vai ser contemplado na futura concessão. 
Justificativa: acompanhar e fiscalizar o andamento das negociações tendo em vista 
a importância do assunto, bem como demonstrar para a população a devida 
transparência no negócio. Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1282/203/10, o vereador 
abaixo assinado requer na forma regimental que depois de lido em plenário, seja 
enviado oficio ao executivo municipal com o seguinte pedido de informação. 
Considerando que a Sra. Tatiane de Abreu compareceu ao gabinete deste vereador 
informando que realizou concurso publico realizado no município de Carazinho para 
o cargo de servente, no ano de 2006, conforme edital 010/2006. considerando que a 
mesma afirmou que sua nota não condiz com o resultado divulgado na lista de 
aprovados pela municipalidade, na qual ocupou o 160º lugar. Considerando que a 
mesma afirmou que solicitou cópia de sua prova na administração municipal, sendo 
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negado pela municipalidade. 1. requer, cópia da prova da Sra. Tatiane Mello de 
Abreu para averiguar o resultado de sua nota, mais precisamente se confere com o 
resultado da lista de  aprovados. Justificativa: averiguar suposta irregularidade no 
concurso público 2006, haja vista que a s Sra. Tatiane Melo de Abreu afirma que 
sua nota não condiz com o resultado na lista dos aprovados no concurso publico. 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1283/204/10, o vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental que a seguir da aquiescência do plenário encaminhe-se 
condolências aos familiares do Sr. Antoninho Pereira, pelo seu passamento ocorrido 
na semana passada. Expressamos nosso pesar e auguramos a família a superação 
deste lastimável episódio. Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1284/205/10, 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 responsável pelo setor Comercial de Telefonia Pública da Oi, 
solicitando que seja feita uma revisão geral nos aparelhos de telefonia pública 
instalados no município de Carazinho. Nossa solicitação justifica-se pelo fato de que 
há muita reclamação dos usuários de que a grande parte dos telefones públicos 
encontra-se com defeitos, impossibilitados de efetuar chamadas, a cada 10 
aparelhos há uma média de 6 que não funcionam ou que encontram-se com 
problemas. Sabemos que em muitos casos é a ação de vândalos que impossibilita a 
utilização do aparelho, mas não é por isso que os mesmos devem ficar sem 
conserto, pois muitas pessoas utilizam o telefone público em casos de emergência e 
sendo assim não pode os bons usuários pagar pelos maus. Estou certo de que a Oi 
não medirá esforços em atender nossa solicitação, pois com certeza a satisfação 
dos usuários é uma de suas principais metas. Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
moções: 1285/160/10, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
cumprimentos ao Sr. Fabricio Tomé proprietário da empresa Comercial Água e Luz 
Ltda e extensivo a todos os funcionários pela comemoração no mês de junho de 
2010 pelos nove anos de atividades no comercio local de Carazinho. Por isso, 
queremos parabenizá-los pelo trabalho realizado por todos esses nove anos de 
atividades, com competência e seriedade e que muito nos orgulha e emociona. 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1286/161/10, O Vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado ofício de congratulações a Igreja Universal, de 
Carazinho, pela excelência do encontro religioso que aconteceu no dia 21 de Abril 
do corrente, em várias capitais de nosso país, caracterizado como o dia "D". É bom 
ver que em torno de oito milhões de fieis estiveram em vigília e oração e que todas 
estas pessoas que participaram do dia "D", ali estiveram para demonstrar mais um 
ato de fé e oraram pelo nosso planeta, para que haja mais paz, amor entre todos os 
povos. Um grande número destes presentes é jovens, o que nos traz muito 
orgulho e paz, pois enquanto estes jovens cultivarem a fé, jamais cairá nas drogas, 
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prostituição e outros delitos. Parabenizamos a todos os fieis e pastores que 
organizaram esta manifestação religiosa e que Deus abençoe a todos que oram e 
almejam um Brasil melhor. Vereador Marcos Soares – PTB; 1287/162/10, A 
Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao 
Departamento Municipal de Trânsito (DMT) na pessoa do seu Diretor Gilson 
Schlichting, pela designação de vagas no estacionamento da Avenida Flores da 
Cunha aos idosos, que a exemplo dos Deficientes Físicos tem uma melhor 
acessibilidade. Como sugestão poderiam ter vagas também na Avenida Pátria, 
próximas a Clínicas Médicas, Secretaria de Saúde e Hospital. “O problema de um é  
problema de todos quando convivemos em comunidade”. Vereadora Sandra Citolin  
– PMDB; 1288/163/10, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental 
que após submetido em plenário para aprovação seja enviado oficio de 
cumprimentos a Associação Comercial e Industrial de Carazinho - ACIC na 
pessoa do Sr. Jocélio Nissel Cunha e a Coordenadora do Programa Junior 
Achievement de Carazinho, na pessoa da Sra. Marin ilce Schmitz, 
parabenizando pela organização e realização da II Feira de Amostra dos 
Produtos das Mini Empresas realizado no último dia 24, nas dependências do 
Ginásio Bom Jesus. Manifestamos nosso reconhecimento, pelo trabalho 
desenvolvido frente à entidade, despertando o espírito empreendedor nos 
jovens, através de seus programas, estimulando o desenvolvimento pessoal, 
proporcionando urna visão do mundo dos negócios e facilitando o acesso ao 
mercado de trabalho. Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1289/164/10, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido em plenário 
para aprovação seja enviado oficio de cumprimentos ao Sr. Mário Santa Maria 
Júnior, Superintendente dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul - 
SUSEPE, agradecendo o atendimento da solicitação desse vereador, referente a 
destinação de um veículo tipo camionete S-10 para renovação da frota, bem 
como a destinação de uma psicóloga para o Pecar de Carazinho, 
proporcionando melhor atendimento aos apenados. Manifestamos e 
reconhecemos o excelente trabalho desenvolvido frente à SUSEPE. Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Gilnei Jarré; queremos registrar a 
presença do Seu Dionísio Cavol, Seu Nelson Loeff – secretário do desenvolvimento, 
Ítalo Tonon – diretor de meio ambiente, Ivete – diretora do abrigo professora Odila, 
Seu Darvin Pereira, vigilantes, demais pessoas que se encontram presentes na 
casa do povo, gostaria de convidar a Vereadora Sandra Citolin para conduzir o Seu 
Pery Sommer, conforme resolução 271/2005, a qual instituiu a tribuna livre, para seu 
pronunciamento; Senhor Pery Sommer; bom, de inicio minha saudação ao nosso 
ilustre presidente, Vereador Gilnei Jarré, ao saudá-lo saúdo a todos os Senhores 
Vereadores, corpo funcional da casa, autoridades presentes na platéia, meu velho 
companheiro e ilustre secretário de desenvolvimento, Nelson Loeff, Ítalo Tonon, 
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diretor também na secretaria de desenvolvimento, diretor de meio ambiente, minha 
saudação especial a pessoa que eu imagino seja a mais velha na platéia, mas que 
eu costumo chamar de jovem veterano, esta sempre presente com vigor de jovem, e 
com a pratica de veterano em todos pleitos que venham em beneficio de Carazinho, 
e o nome dessa pessoa, o meu grande amigo, Dionísio Cavol, senhoras e senhores, 
hoje nós vamos tratar aqui de sugestão apena desse modesto viajante do 
MERCOSUL, que me intitularam, não fui eu que me intitulei, me intitularam e me 
diplomaram com esse titulo, então baseado na experiência vivida em diversas 
entidades, inclusive na FIERGS, por longos anos, COPEMI, que é o conselho da 
pequena indústria, pequena empresa, também na FEDERASUL, onde eu tive três 
gestões como diretor de comércio exterior e tratando exatamente desde o 
nascedouro na problemática do MERCOSUL, passei por outras entidades, e aqui 
nesta casa eu repito mais uma vez que não é a primeira que eu venho, eu me sinto 
bem a vontade porque eu sou filho de vereador, meu velho pai, velho quando 
morreu, porque na verdade quando era vereador era novo igual os presentes aqui, 
era um guri, foi vereador e presidente da Câmara de Vereadores de São Luiz 
Gonzaga, e lá foi prefeito também, de maneiras que eu me sinto quase em casa, 
bem, o tem que me traz aqui, que me convidou o Senhor Presidente, e que inclusive 
já tratei, já fiz artigos diversos, que a nossa imprensa publicou, exatamente para 
versar sobre a problemática da escola do SENAI, escola João Valig, seu futuro, 
apenas apresentando sugestões, sugestões que a cúpula da FIERGS, do SENAI, 
levou em consideração tanto que o presidente Paulo Tigre aceitou o convite que fiz 
apoiado por essa casa, apoiado pelas entidades e apoiado pelo executivo, eu lhe fiz 
em Porto Alegre, e veio a Carazinho me deu um susto, inclusive muito grande, 
porque no dia que ele chegou, o aeroporto de Carazinho quase nunca fecha, fechou 
e o de Passo Fundo abriu, eu tive que sair voando do aeroporto aqui, do aeroclube, 
para apanhá-lo no aeroporto de Passo Fundo e trazer para a reunião almoço da 
ACIC onde ele fez uma palestra, vejam como é que é, sai do aeroporto, cheguei 
junto com o avião dele em Passo Fundo, mas felizmente deu tudo certo, então, 
conversando com ele, visitamos o complexo escola do SENAI, e o problema 
principal, a maioria já deve saber porque inclusive se publicou artigos, é a conquista 
de alunos para consolidar, porque a escola posso até comparar com um avião, uma 
companhia aérea sem passageiro, ela quebra, não funciona, a escola sem alunos 
suficientes também não pode se manter, e é uma problemática que a gente levantou 
inclusive com o companheiro Nelson, debatemos muito, e se chegou a conclusão 
que para ela sobreviver e consolidar precisa de um brilhante trabalho que busque 
alunos dos municípios vizinhos da micro região, então eu faço aqui uma pergunta, 
tinha feito, sobre essas visitas, e respondo eu mesmo, sim precisa se fazer mas 
ocorre que eu já fiz, e o companheiro Marcos Reisdoerfer, que me substituiu, 
completou em alguns municípios que faltaram, e a adesão em todos eles, a gente 
visitou secretarias, alguma associação comercial e prefeitos, eu separei quinze 
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municípios na área do SENAI seriam mais, mas tem uns que já estão distantes e 
ligados a outras praças, mas a gente aqui poderia ter um corpo de quinze 
municípios que daria sustentação, e como veio esse apoio de 100% nas primeiras 
investidas, evidente que teremos que movimentar com diversos cursos e poder 
assim então atender as contrapartidas naturais que o sistema exige, inclusive aqui 
eu sugiro, meu caro presidente que se faça missões, uma ou duas, não mais do que 
isso, na serra e no vale dos sinos, para se constatar como procedem, o pessoal 
daquela região, Caxias tem cinco escolas do SENAI, Bento Gonçalves tem três, 
Farroupilha tem uma muito ampla e vai montar uma segunda, e assim vai, Antonio 
Prado e outros municípios, ali é a região mais agressiva, no bom sentido, os gringos 
não dorme  de toca, missões de qualquer cidade daquela região quando chegam na 
FIERGS, isso eu constatei porque eu participei do COPEMI, que é o Conselho das 
pequenas empresas, pequenas indústrias por doze anos, quase treze anos na 
FIERGS, e pude observar, quando chega missões da serra, ou vem de ônibus ou 
micro ônibus, nunca menos do que dez, doze, quinze, e às vezes trinta, 
dependendo do problema que venham tratar na capital, que sem duvida é o grande 
centro ou o centro das grandes decisões, depois de consolidado o movimento, de 
nossa micro região que eu proponho, novamente, aqui na casa dos nossos lobistas 
naturais no bom sentido, que a pequena empresa, a maioria são pequenas 
empresas, pequenas e médias indústrias, não podem usufruir de um lobismo em 
potencial, mas tem um potencial lobismo natural, que eu chamo, inclusive quando 
depus na câmara dos deputados, na comissão de relação exterior e na assembléia, 
onde ajudei a instituir criar o departamento de MERCOSUL, a Comissão do 
MERCOSUL começou como subcomissão, depois se transformou em MERCOSUL, 
então eu sempre dizia e repito, o lobista natural dos pequenos é o político, não há 
outro caminho, é o vereador, o deputado estadual, deputado federal, e o senador, o 
meu velho já dizia, sem grandes decisões políticas não se traz soluções praticas 
aos problemas de varejo, é o caso, presidente, então com um movimento forte, a 
começar por essa casa, juntando as demais, dos municípios que eu tenho a relação, 
dessa micro região, a gente poderá chegar a um bom trabalho, inclusive criar uma 
comissão, preparar um trabalho compacto, e então levar a FIERGS, o apoio geral 
de todas as câmaras de vereadores, que é a casa do povo, dos executivos das 
entidades, na formulação de uma carta de intenção, presidente, que se leva em 
mãos a FIERGS,  eu chamaria, indico, sugiro, que se chame o vice presidente 
regional da FIERGS, que é uma pessoa muito acessível, com quem eu convivo a 
quarenta anos, que é o Antoninho Ross, que é da METASA, é o homem hoje do 
biodiesel no interior do Rio Grande do Sul, para elaboração dessa carta, ele é um 
homem ocupadíssimo não para, esta em São Paulo, em Porto Alegre, esta no 
exterior, mas falei com ele, tomei esse cuidado, conversei com ele hoje pela manhã, 
conversei também com os regionais do SENAI, o Leandro que me acompanhou nas 
viagens aos municípios, e estão plenamente de acordo com essa sugestão, que em 
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outros termos eu já vi apresentado, eu e o companheiro Nelson, há um ano atrás, 
exatamente um ano, um ano e pouco atrás, então feito isso, trazendo aqui o vice 
presidente regional, nós teremos então condição de elaborar esse documento, essa 
carta de intenção, que pode ser esse trabalho,essa movimentação, pergunto, 
poderia ser feita essa movimentação aqui em Carazinho, que sem duvida, nessa 
micro região, é o ponto principal e mais estratégico, eu quero também aproveitar a 
oportunidade para agradecer, eu recebi da Câmara de Vereadores dois ofícios, que 
inclusive me deixou tremendamente lisonjeado, e sou muito grato, uma proposição 
de autoria do Vereador Erlei Vieira, subscrita também pela Vereadora Sandra 
Citolin, que fala sobre a problemática do SENAI/CMEP, e a casa, Câmara de 
Vereadores, sugere inclusive apoio, já no ano passado, a idéia de que se fizesse, 
tomara que se faça, uma parceria do SENAI com o CMEP, estão na mesma linha, 
quando esteve aqui o presidente da FIERGS, Dr. Paulo Tigre, eu fiz essa colocação 
visitamos, o Nelson estava junto, a escola do SENAI, João Valig, e ele se 
surpreendeu com uma grande realidade que é o terreno na parte do fundo do 
complexo do SENAI, desocupado há 56 anos, alimentando cavalos de terceiros, 
quando que na verdade, poderia a mu9ito tempo estar prestando um grande serviço 
a comunidade e a região, então, eu recebi esse apoio aquela sugestão de fazer a 
parceria SENAI/CMEP, houve alguma pequena reação, dizendo, mas como? Mudar 
de CMEP pra CIEP foi a minha sugestão para transformar esse serviço 
intermunicipal de aprendizado profissionalizante, CIEPS, de educação profissional, 
não há nenhuma novidade nisso porque existem precedente, resguardadas as 
proporções eu lhes digo, o SEBRAE nacional, nasceu com C, depois foi 
transformado para S, o CMEP é pequeno, mas a problemática no fundo é a mesma, 
e sendo serviço e ele é intermunicipal, porque educa também alunos 
aproximadamente de mais de dez municípios na região, eu visitei com o Nelson 
uma solenidade, recebido, na época, pela professora Eunice, e sai de lá, inclusive 
comovido com as colocações que ela fez, porque sem duvida foi um trabalho de 
abnegação, trabalho tremendamente voluntário dela, e sai, puxei pela idéia e 
apresentei essa sugestão que hoje eu fico satisfeito porque tanto o presidente da 
FIERGS, como o diretor geral, Zortéia, do SENAI para o estado, manifestou 
satisfação e prometeu apoio, tanto que dias depois ele mandou os regionais 
sediados em Passo Fundo, visitar o CMEP, hoje eu não sei dizer como esta, como 
anda o problema, porque inclusive eu fui, vamos dizer assim, obrigado a sair do 
meu cargo na prefeitura, me exonerei, porque eu tinha compromissos nas missões, 
e também pela frente uma cirurgia que não foi pequena, foi muito grande, felizmente 
100%, nada de grave, mas exigia uma recuperação longa, hoje estou igual o 
Dionísio, um guri, então, realmente não sei como é que andam as coisas, de modos 
que como básico hoje, eu não vou me alongar porque eu sei que o tempo é limitado, 
eu diria que nós precisamos aproveitar essa oportunidade que já no ano passado a 
FIERGS abriu para a gente aqui, portas e janelas, fazer então esse trabalho, criar 
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comitiva, visitar a FIERGS, trazer aqui o diretor regional e outros se for o caso, que 
já vieram, inclusive o Dr. Zortéia logo em seguida mandou uma comissão, inclusive 
da parte da engenharia, nós tivemos acho que cinco ou seis reuniões, eu e o 
Nelson, lá no SENAI com o prefeito junto, eu acho, que a maioria delas, não é 
Nelson, com o prefeito junto, ficou convencionado que se faria uma reforma geral na 
estrutura toda do SENAI, da escola, e que a despesa seria dividida, na época me 
parece que a ajuda que era setecentos e cinquenta mil, dividindo SENAI e 
prefeitura, não sei em que pé anda, mas de qualquer maneira fica posto na mesa, 
presidente, não sei se já veio o primeiro aviso, o tema andou, e agora publicado um 
artigo a respeito, um artigo na folha segunda do nosso diário da manhã, que circulou 
e circula também em Passo Fundo, me ligou um vice presidente da ACISA de Passo 
Fundo, que é o popular Nico, o nome é um nome alemão também, Harry Nicolau 
Johann, é vice presidente daquela importante entidade, onde ele diz, Pery, grande 
iniciativa, isso me chegou hoje, necessitamos preparar a região da produção em 
centro de excelência na questão da mão de obra técnica, este tema é um dos 
pilares do planejamento do comitê do desenvolvimento regional do CORED da 
produção, bom, esse diretor e vice presidente da ACISA, é também o coordenador 
do fórum de desenvolvimento regional do CORED eu fui coordenador, me exonerei 
também pelos compromissos nas missões e pela problemática que passou de 
saúde, eu fui coordenador do fórum de infra estrutura e logística do CORED, são 
dez fóruns, e os únicos dois que entregaram a documentação exigida pela agencia 
pólo, que é quem coordena a movimentação dos COREDs no Rio Grande do Sul, 
norma exigência, os dois fóruns que entregaram foi o dele, Nico,  e o nosso, de infra 
estrutura e logística, entreguei  naquele mesmo dia, fui obrigado a me exonerar, 
porque esse é um trabalho voluntario, como voluntario foi outros tantos que eu 
prestei presidindo câmara Brasil/Argentina, doze anos na FIERGS, oito anos na 
FEDERASUL, viajando pela Argentina, pelo estado, pelo país, e nunca cobrei nada 
de entidade nenhuma, esse tempo todo eu fiz, como aqui, o Nelson é testemunha 
disso, inúmeras viagens, movimentação por conta, como o Nelson faz também, o 
Nelson e o Tonon, de maneiras que nisso ai eu sou veterano, e me sinto assim com 
o dever cumprido, claro que eu não vou atirar a raquete como se dizia no tempo que 
se jogava tênis, atirar a toalha, não, a gente sempre esta disposto a ajudar a 
comunidade, ajudar a região, até eu diria as regiões, porque eu sou muito ligado 
também a Sarandi, Almirante Tamandaré, eu fui inclusive que fiz a locução, o 
trabalho quando nasceu o município que era de Carazinho, pois ali eu tive empresa, 
propriedade, por 31 anos, eu sou tamandarense, sou carazinhense, e sou também 
missioneiro São Luizense, que é a terra de senadores, tivemos lá dois senadores 
inclusive, eu continuo presidente a disposição da casa, a disposição do município, 
me coloco a disposição para qualquer questionamento, e eu acho que fazendo essa 
movimentação a gente terá uma solução sem duvida favorável para o nosso 
Carazinho e para a região, nesse tempo que eu passei pela prefeitura, que foram 
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nove meses, toda minha atividade eu fiz relatório, esta toda ela em relatório, 
arquivada na secretaria de desenvolvimento, no gabinete de imprensa, secretário 
Nelson também tem em mão, de modos que qualquer duvida e se alguém tiver 
interesse em conhecer esta, naturalmente a disposição e na ACIC também, toda 
movimentação tem relatório arquivado na nossa ACIC, eu sou homem de entidade e 
sempre fui, e como eu recebi apoio de todas elas, eu mandava esses relatórios, 
sendo assim, eu acredito que com a nossa união em prol da escola, num trabalho 
de reforço a movimentação, a sustentação dessa escola, nós vamos conseguir um 
total êxito, agradeço a atenção e permaneço ao inteiro dispor, obrigado; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; nós queremos agradecer a presença e a vinda do Seu Pery 
Sommer, e deixaremos livre para os vereadores o pronunciamento na tribuna no 
seguimento dos requerimentos e moções, convido a Vereadora Sandra Citolin para 
conduzir Seu Pery ao plenário, conforme acordo de bancadas não haverá intervalo 
regimental, e passamos agora para apreciação e votação dos requerimentos e 
moções; Vereador Leandro Adams; questão de ordem Senhor Presidente; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; pois não Vereador Leandro Adams; Vereador 
Leandro Adams; gostaria que colocasse em votação em bloco os requerimentos e 
moções;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o pedido verbal do  
Vereador Leandro Adams, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado, requerimentos e moções serão votados em bloco, também 
será permitido no seu pronunciamento os vereadores que se alonguem um 
pouquinho mais o tempo permitido, para fazer algumas colocações em função da 
explanação do Sr. Pery Sommer, convido o senhor secretário para fazer a leitura do 
numero e autor dos requerimentos e moções; Secretário Vereador Erlei Vieira; 
requerimentos: nº 04 Vereador Felipe Sálvia – PDT; moções: nº 01 Vereador 
Rudinei Brombilla – PP, subscrita pelos Vereadores Paulino de Moura – PTB, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB e Vereador Gilnei Jarré; nº 02 Vereador Marcos 
Soares – PTB, subscrita pelos Vereadores Erlei Vieira – PSDB, Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB e Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 03 Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB, subscrita pelos Vereadores Estevão De Loreno – PP, Vereador Paulino de 
Moura – PTB e Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 04 Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB, subscrita pelos Vereadores Erlei Vieira – PSDB, Vereador Elbio Esteve – 
PSDB e Vereador Marcos Soares – PTB; nº 05 Vereador Gilnei Jarré – PSDB, 
subscrita pelos Vereadores Erlei Vieira – PSDB, Vereador Elbio Esteve – PSDB e 
Vereador Marcos Soares – PTB;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em 
discussão os requerimentos e moções, Vereador Felipe Sálvia com a palavra; 
Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que 
assistem a reunião na casa do povo na noite de hoje, em especial a imprensa, os 
vigilantes, que estão ai esperando o projeto ser votado, e vai ser votado, com a 
emenda muito boa do Presidente desta casa, e nós pela manhã hoje da Comissão 
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de Justiça e Finanças nós analisávamos esse projeto, por ser um vereador 
trabalhista e defender a causa dos trabalhadores, fiquei muito contente com o 
prefeito de mandar o projeto para cá de risco de vida para os vigilantes, e com 
emenda do Vereador Gilnei Jarré, que dá periculosidade aos vigilantes também, 
dizer Senhor Presidente que entrei com um requerimento na noite de hoje, 
preocupado, muito preocupado com nossos telefones públicos de nossa cidade, a 
gente fez um trabalho de cuidar e olhar os telefones que estavam funcionando, e 
Vereador Leandro Adams, 60% dos nossos telefones públicos da cidade não 
funcionam, e me preocupa a Dona Norma, lá da vila Ouro Preto que me dizia, 
Sálvia, eu preciso, eu não tenho celular, eu não pude comprar celular, eu não tenho 
telefone convencional, eu preciso de um telefone publico, eu uso o telefone publico, 
e a gente fica preocupado e agente tem que reclamar e pedir, eu espero e peço 
para que todos meus nobres colegas assinem esse meu requerimento, para que 
pegue mais força esse requerimento junto a OI, que presta o serviço de telefonia 
publica, no nosso município, para que arregle,que arrume esses telefones públicos 
de nossa cidade, afinal de cada dez, seis não funcionam, isso não pode continuar, 
eu entrei com esse requerimento fora de horário, mas o presidente deixou entrar, 
porque é uma causa que realmente precisa, que nós cobre Senhores Vereadores, 
da OI, porque realmente o povo mais pobre precisa e usa o telefone publico, dizer 
também que a semana passada eu entrei com um requerimento e eu não pude me 
pronunciar,  sobre as sinaleiras de nossa cidade, a sinaleira ali perto do Arlindo, ou 
perto da Pompéia, aquela sinaleira ali há tempos que eu venho reclamando, ela tem 
o tempo errado, quando abre para o verde, abriu para o verde e eu fiquei cuidando 
lá quase por duas horas, o pessoal vai passar, esta passando o outro junto já, e ali 
vai dar um acidente logo, e já deu, então eu estou pedindo ao conselho de transito, 
o pessoal que trabalha com as sinaleiras, para que arregle e arrume essas 
sinaleiras, para que não aconteça acidentes na nossa cidade com as sinaleiras, 
dizer que eu fiquei muito contente com o pronunciamento do Seu Pery,  que é uma 
enciclopédia, uma barsa ambulante esse homem, uma sabedoria imensa, que tem 
ajudado muito nosso Carazinho, nossa cidade e a região, nos pleitos da nossa 
cidade, e quando o senhor vem aqui com essa petição, pedir ajuda desse poder, 
tenho certeza que os vereadores vão se empenhar nesse assunto que é o SENAI, 
que a cidade precisa realmente de curso, e o senhor traz essa preocupação para 
nossa cidade, realmente é de fundamento, tenho certeza que essa casa vai se 
empenhar e vai formar uma comissão para trabalhar nesse sentido para que toda 
cidade ganhe e a região também ganhe, dizer, Senhor Presidente, com o tempo que 
me resta, que eu entrei com um projeto na noite de hoje, um projeto que não sei se 
vai passar, que todo projeto do vereador ele passa por um crivo da área jurídica, 
dos órgãos que assessoram nós, e é muito difícil um vereador passar com um 
projeto desta natureza, mas um projeto que é bom, é um projeto que funciona em 
São Paulo, que funciona em Manaus, onde os órgãos que abrem buraco, tipo 
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CORSAN, abre um buraco e fica ali o buraco por um mês, com esse meu projeto ele 
dá um tempo para fechar o buraco, abriu um buraco para canalização de água, ele 
tem 48 horas para fechar o buraco, se não fechar vai levar multa, isso que vai 
fiscalizar vai ser o município, tomara Deus que passe o projeto, eu sei que é difícil, 
mas eu vou torcer para que meus colegas vereadores me ajudem a passar esse 
projeto, para que nosso projeto não fique com buracos abertos por toda cidade, e a 
pessoa abre o buraco e fica ali o buraco por um mês, dois meses, e ninguém fecha, 
era isso Senhor Presidente, muito obrigado;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
esta em discussão os requerimentos e moções, Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, demais 
pessoas que nos dão a honra de estar na casa do povo, a imprensa através da 
rádio e jornal diário da manhã, a rádio gazeta, os vigilantes que ora se colocar em 
votação o projeto o qual vai dar a periculosidade um pouquinho melhor para os 
senhores, Senhor Presidente, eu quero pedir a vossa excelência para que eu possa 
discorrer de uma viagem que fiz a Brasília onde fui em busca de recursos para o 
município de Carazinho, o qual com muita honra, com muita dedicação, nós 
conseguimos assinar o convenio de uma creche no valor de quinhentos e oitenta e 
um mil reais, mais a contrapartida do município, essa creche será instalada no 
bairro Planalto, o qual vai dispor do Bairro Planalto, bairro Fay, Bairro Alegre, Bairro 
Bastico, Bairro Santa Terezinha e bairro Cantares, será lá feito uma creche modelo, 
vocês irão ver com seus próprios olhos, que será uma creche modelo no município 
de Carazinho, o qual vai trabalhar com cento e vinte crianças em meio turno, e 
sessenta crianças em turno integral, eu quero dizer a vocês, as pessoas que ora 
estão aqui, e as pessoas que estão nos escutando, que na metade da viagem eu 
recebi um telefonema, liguei para minha assessora e ela disse que o evento da 
assinatura do convenio não sairia mais, e eu já tinha saído de automóvel, 
juntamente com meu genro, e tinha feito mais da metade do caminho, e eu disse a 
ela, e liguei ao deputado Busato o qual é o autor desse recurso, e eu quero aqui 
fazer um reconhecimento de publico ao ex prefeito Alexandre que encaminhou essa 
creche, e ao Vereador Leandro Adams que também intercederam, só que conforme 
discorreu o projeto, nós tivemos que mudar a categoria dela, que era uma categoria 
B, um milhão e duzentos, e passamos para a categoria C, ao qual quinhentos e 
oitenta e um mil reais, porque aquele bairro na visão do pessoal do MEC, não 
atingiria uma creche tipo B, então por isso foi feito uma creche tipo C, eu tenho o 
comprometimento do deputado Busato, juntamente com o Santini, de que virá uma 
outra creche o ano que vem para o município, para contemplar o valor de um milhão 
e duzentos, terminando e indo pelo raciocínio de que a pessoa que ligou disse que 
não sairia assinatura do convenio, cheguei em Brasília e disse ao deputado Busato, 
eu fiz dois mil quilômetros de carro para vir referendar a assinatura desse convenio, 
e o prefeito esta vindo de avião para assinar esse convenio, eu gostaria que o 
senhor me encaminhasse ao FNDE, para que eu lá explicasse para as pessoas, 
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porque estavam em greve, a moça disse que era humanamente impossível a 
assinatura desse convenio porque eles estavam em greve, mas que ela faria com o 
ministro para que se pudesse fazer a assinatura naquele momento daquele 
convenio, eu disse ao menino que quem crê no Deus que eu creio, tenho certeza 
que essa creche vai ser assinado o convenio hoje, para nossa surpresa, para nossa 
felicidade voltou a moça de lá e disse o seguinte, Vereador Paulino de Moura, 
aconteceu o impossível, nós vamos assinar o convenio hoje dessa creche, 
assinamos o convenio, só estive lá porque eu fui o vereador autorizado por essa 
casa para ir buscar esse recurso, para buscar essa creche, e eu só fui para 
participar como padrinho na assinatura desse convênio, então mais um recurso 
disponibilizado para o município de Carazinho e onde, Presidente Gilnei, há um 
conjunto de ações, Vereador Leandro Adams, que traz benefícios para Carazinho, 
porque no momento que você, juntamente com tua esposa, fizer um...elencado um 
projeto para que isso viesse, o prefeito Alexandre também fez isso, e o Vereador 
Paulino de Moura buscou em cima desse pleito de vocês buscar a realização e 
buscar realmente a efetivação dessa obra e essa obra sairá agora, porque agora 
nós temos o convenio assinado, o que vai acontecer? O prefeito Aylton esta 
autorizado a fazer a licitação da creche para execução pós-eleição, mas ele pode 
iniciar essa creche com recurso próprio porque ele vai ter contra partida do 
município, então ele já pode gastar essa contra partida fazendo lá as escavações, 
fazendo lá algo que chegue perto do recurso que ele tem disponível, então eu fiz 
esse relato, para dizer uma coisa para a comunidade que eu sirvo, para a 
comunidade que eu sou vereador, se nós ficarmos esperando as coisas 
acontecerem, não há realização nenhuma, se nós buscarmos essa realização 
através do nosso empenho, através do nosso trabalho, através da nossa parceria, 
eu estava a comentar com a jornalista Ana, a mudança significativa que eu tive pós 
perder uma eleição e voltar a um novo mandato, o qual hoje eu tenho mais 
sensibilidade, eu tenho mais harmonia, eu tenho menos truculência, porque eu 
penso em resolver os problemas do meu município, do meu Carazinho, e quero 
assim, de publico, agradecer e muitos jogavam contra isso, com a situação do 
Presidente Vereador Gilnei Jarré, ter assumido e eu votei contra ele, eu votei contra 
a eleição dele, mas hoje ele surpreende a mim e a comunidade, com a forma que 
ele esta a gerenciar a câmara para todos, para todos os dez vereadores, não um 
vereador só, então quero assim, Vereador Gilnei Jarré, parabenizar, por isso, 
porque você tem oportunizado a todos os vereadores indistintamente a buscar 
recursos para o município de Carazinho, então eu entendo que isso é muito 
importante, também Senhor Presidente, Senhores Vereadores, com o coração 
apertado que eu digo isso, e a você meu eleitor, a você que conhece meu trabalho, 
a você que me elegeu vereador, para aqui buscar as suas ansiedades, buscar as 
suas necessidades, a partir da noite de hoje, eu estarei me licenciando do cargo de 
vereador, para buscar junto ao executivo municipal fazer um trabalho na diretoria de 
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serviços urbanos do município de Carazinho, eu tenho dito ao eleitor, as pessoas 
que me conhecem, as pessoas que me querem bem, que eu gostaria muito desta 
oportunidade, eu gostaria muito deste momento, porque eu entendo que eu tenho o 
perfil de executor, porque eu não deixo para amanhã o que eu posso fazer hoje, e 
essa oportunidade que o prefeito Aylton estaria me dando, é uma oportunidade 
impar, e eu tenho certeza, você comunidade, você que esta me ouvindo, as pessoas 
que estão aqui na platéia, vocês terão uma surpresa positiva, uma surpresa boa, 
porque eu tenho uma grande virtude, eu sou trabalhador, eu gosto de fazer, eu 
gosto de executar, eu gosto de correr, então, presidente Gilnei, colegas vereadores, 
estarei a disposição de cada um dos colegas vereadores para que eu lá possa dar 
seqüência ao trabalho que vocês aqui iniciam, que eu inicio transformando em 
indicação, lá executando, eu quero dizer a todos os vereadores, aos servidores da 
casa, aos jurídicos da casa, e quero aqui, Mika, te dar um abraço, e com muita 
satisfação que pós a viagem eu recebi a informação do presidente que tu era hoje 
do corpo jurídico desta casa, e eu tenho assim um apreço muito grande por ti, pelo 
teu pai, e no outro trabalho que eu exerço nós temos uma aproximação, eu quero 
dizer que tu tenha pleno êxito e pleno sucesso, uma coisa eu te garanto, sairá daqui 
melhor do que entrou, porque aqui é uma escola, aqui nós aprendemos dia a dia, 
momento a momento, então eu quero dizer a ti Marcos, que tu, por quatro meses tu 
estará aqui a representar o PTB juntamente com o Vereador Eugênio Grandó, o 
Eugenio com a posição dele, eu com minha posição, te deixo muito a vontade para 
ti exercer a tua função de vereador, conversaremos muito durante o nosso estado lá 
na diretoria e você estando vereador, que tu tenha assim a tranqüilidade de fazer o 
papel que a comunidade depositou em ti, votando em ti, porque eu só sou vereador, 
porque você fez votos, porque o João Batista fez votos, porque o Eugenio Grandó 
fez votos, se não, não seria vereador, então se sinta muito a vontade, tenha assim 
convicção que eu não estarei impondo nada, mas eu estarei sugerindo para que o 
prefeito Aylton tenha bom êxito no seu mandato como prefeito, muito obrigado, que 
Deus abençoe a cada um, quem sabe lá por quatro meses, quem sabe lá por oito 
meses, que sabe lá, por um ano, mas com certeza eu continuarei grato as pessoas 
que acreditam em mim e as pessoas que torcem por mim, muito obrigado;  
Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão os requerimentos e moções, 
Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, imprensa, publico que esta aqui hoje nos prestigiando, os vigilantes 
que estão aqui até em função do projeto que vai ser votado, eu gostaria de fazer um 
cumprimento muito especial ao Seu Pery, sabe Seu Pery, quando eu era 
adolescente, eu tinha, entre aspas, ciúmes dos meninos porque podiam ir fazer 
cursos no0 SENAI, chegava uma certa idade os meninos iam para o SENAI, e as 
meninas iam para o colégio da Glória fazer o magistério para ser professora, que 
bom que hoje isso já mudou, hoje as meninas também podem ir para o SENAI, hoje 
as meninas também podem trabalhar  e investir profissionalmente na indústria, isso 



 

A.L. Página 18 10/11/2010  

é algo muito bom, concordo com o Felipe, quando diz que o senhor é realmente um 
cabedal de conhecimento, mas não só  de conhecimento, Seu Pery, o senhor 
escreve maravilhosamente, adoro ler o que o senhor escreve, e mais que tudo isso, 
ou isso somado junto, eu quero elogiar a sua determinação, é de pessoas 
determinadas que o mundo, deveria ser seguido, porque com certeza, dificuldades 
existem, desafios existem, mas o que diferencia o sucesso, ou o fracasso, é sim, a 
determinação, e o senhor é essa pessoa expôs aqui uma visão muito propicia ao 
que pode ser feito, em termos de profissionalização no nosso município e na região, 
e o SENAI ele não é reconhecido somente pela qualidade e competência e 
eficiência do seu trabalho, o SENAI é uma marca,  e é uma marca altamente 
positiva, que nós devemos incrementar em nosso município, quero fazer uma 
referencia, Erlei, Alemão, e demais pessoas, e demais vereadores, dia 26 há mais 
de 20 anos atrás, foi instituído pela ONU o dia mundial de combate as drogas, e 
lendo durante a semana, que antecedia o dia 26 e lendo sobre as noticias, no final 
de semana sobre a questão da violência, da segurança, e das drogas, eu me pus a 
pensar neste um ano e pouquinho que a gente esta aqui, tudo aquilo que a gente já 
conseguiu discutir, aquilo que agente conseguiu se integrar, e aquilo que a gente 
conseguiu agregar para o combate as drogas no nosso município, a clinica, não deu 
a clinica, não é Erlei, esta vindo a ala, que é um pleito de todos nós, a fazenda 
terapêutica, Alemão, que foi assim um debate que de repente esta meio 
adormecido, a gente deve voltar a buscar, o ministério publico, trabalhando 
incansavelmente, a Dra. Clarissa junto a questões da infância e adolescência, 
envolvendo a droga, a educação, trabalhando incansavelmente cotidianamente com 
esse problema que assola as nossas escolas e a nossa sociedade, então eu 
conclamo para que a gente não se acalme frente a todos os problemas que a droga 
traz, a droga é uma escravidão, e ser escravo no século XXI é porque talvez há uma 
ingerência, uma impotência, ou omissão de pessoas que poderiam realmente evitar, 
combater e buscar a solução para esse problema, penso que nós todos, 
empresários, vereadores, políticos, ministério publico, intelectuais, pessoas que de 
alguma forma contribuam mais e mais para resolver esse problema em nosso 
município, para que a gente continue investindo nas idéias que se tem, mas que 
invista pesado na educação e na prevenção, a gente só vai conseguir resolver isso 
tudo quando a educação for prioridade,  quando a prevenção for trabalhada com 
êxito, cada dia mais, então eu quero fazer essa colocação em relação ao dia 
mundial de combate as drogas que foi dia 26, e dizer que nós temos que nos unir 
cada vez mais em busca de soluções para esse problema no nosso município; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador Leandro Adams com a palavra; 
Vereador Leandro Adams; Senhor Presidente, colegas vereadores, Vereadora 
Sandra Citolin, pessoas que nos assistem , quero cumprimentar o Seu Dionísio 
Cavol, nunca me canso de cumprimentar o 11º vereador o Seu Silveira, mas Senhor 
Presidente,  quero aproveitar a vinda do Seu Pery, aqui na nossa casa, e dizer para 
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ele que a gente tem umas queixas do SENAI, o senhor comparou a escola SENAI 
com ônibus, com avião, que se não tiver passageiro quebra, e nós não 
concordamos muito com esta contrapartida, que o SENAI fala, eu entendo que o 
avião do SENAI esta cheio de passageiro, esta que nem o ônibus da seleção 
brasileira, esta lotado, porque aqui em Carazinho seu Pery, nós temos hoje mil e 
oitocentas carteiras de trabalho assinadas no setor metal mecânico, e no final do 
mês, 20% desse INSS nós recolhemos águia e esta escrito lá na guia, outras 
entidades, 20% disso ai é para o SENAI, e se o seu Osvaldo Biolchi estivesse aqui 
ele ia dizer: O SENAI esta fichando, gente, e realmente nós não concordamos com 
essa contrapartida de passa tudo para o empresário, nós já estamos pagando essa 
taxa, isso já é lei, e daí simplesmente tu vai fazer uns cursinhos lá, uns cursinhos 
paliativos, uns cursinhos relâmpagos, em três meses, não forma ninguém, gastam o 
dinheiro da prefeitura, gastam dinheiro daqui, dali, ainda cobram das pessoas, tem 
muita avó que tira da aposentadoria para dar um curso para o neto, achando que 
ele vai ser um profissional, e fazem uns cursinhos paliativo e não é isso que nós 
queremos, nós queremos cursos de dois anos, nós queremos curso que realmente 
as pessoas saiam profissional, que quando saírem profissional vão escolher onde 
vão trabalhar, eu, no inicio do mandato, veio a Carazinho o Paulo Tigre, o todo 
poderoso do Rio Grande do Sul, representando o SENAI, e eu passei uma água de 
cheiro e fui lá na ACIC para nós receber o Paulo Tigre, porque eu sei que ele é um 
homem muito inteligente e um homem muito forte, mas como atrasou o avião dele, 
seu Pery, daí me disseram lá que não dava para nós falar porque atrasou o avião, e 
eu na época não era pouca coisa, eu era o presidente da câmara, e daí as nossas 
lideranças fizeram o seguinte pronunciamento, quero cumprimentar o fulano que 
esta ali, quero cumprimentar o beltrano, quero cumprimentar...cumprimentaram todo 
mundo e muito obrigado, e eu fui lá para falar para ele o que eu estou falando aqui, 
que nós não temos que fazer...pedir migalhas para o SENAI, nós temos que pedir o 
que tem de direito, mas as nossas lideranças naquela reunião entenderam que não 
dava para mim falar que tinha que ser rápido, o homem atrasou o avião, e daí 
cumprimentaram um, cumprimentaram outro, e muito obrigado, e estava na pauta 
do Paulo Tigre visitar o prédio da caixa econômica federal, essa era a pauta do 
Paulo Tigre, se vocês pegarem o jornal, a imprensa, vocês vão ver o que eu falei, 
então, se tu fizer uma reunião de um time de futebol, sai um documento, e nós 
recebemos em Carazinho, Paulo Tigre, e ninguém apresentou um documento para 
ele, qual era a reivindicação, o que nós queremos, então Senhor Presidente, eu sai 
daquela reunião fui feliz e sai de lá triste, mas também quero dizer que nós não nos 
entregamos, esta casa economizou o ano passado e comprou, comprou torno, 
comprou fresa, comprou furadeira, e hoje eu estava olhando no jornal, parece que 
hoje a noite começou a primeira aula do CMEP, e nós precisamos disso, 
precisamos curso, não curso relâmpago, precisamos gratuito para a população, é 
isso que nós precisamos, então essa casa não se entregou, esta casa saiu triste da 
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reunião, porque levaram o Paulo Tigre olhar o prédio da caixa federal, mas nós 
economizamos recursos, e compramos essas maquinas, e hoje, me parece que 
hoje começou as aulas, então o SENAI deve pensar bem a respeito de Carazinho, 
porque se eles não querem nos ajudar, nós vamos nos ajudar, muito obrigado 
Senhor Presidente; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador Erlei Vieira com a 
palavra; Vereador Erlei Vieira; boa noite a todos, queria cumprimentar o Senhor 
Presidente, a todas as pessoas que se encontram nessa casa, todos os vigilantes, 
queria dizer para o seu Pery que eu admiro muito o trabalho dele, e o que precisar 
no SENAI nós estamos a disposição, eu queria também falar, continuar as palavras 
da Vereadora Sandra Citolin, do dia mundial do combate as drogas, nesse dia me 
convidaram para dar uma palestra no Patronato Santo Antonio, um dos dias mais 
tristes de todo o meu trabalho, doze anos em dependência química, onde eu fui na 
sala do COMEN – conselho nacional de entorpecentes, encontrei a sala fechada, 
sem nenhuma secretária, e eu queria uma matéria para dar para os alunos lá na 
escola Patronato,  se vocês vissem o que foi o COMEN minha gente, COMEN foi 
uma sala onde tinha prevenção, daí todo mundo fala, o que precisa? Precisa 
prevenção, mas cadê a prevenção? Não existe mais prevenção, o COMEN 
era...vocês não imaginam o que era, tinha uma sala, atendia todas as pessoas, nós 
dávamos palestras, nós tínhamos uma equipe onde que tinham os programas 
redescobrindo a flor, que eram quatro alunos de cada escola, onde nós 
ensinávamos fazer prevenção dentro da escola, dali trinta dias nós trazíamos eles 
de volta para saber qual trabalho eles fizeram dentro da escola, nós tínhamos todo 
mês uma palestra dentro de um bairro, onde nós chamava todo mundo, ia casa por 
casa com panfleto, hoje vai ter uma palestra, para ensinar como você agir com um 
filho que tem problema com droga em casa, não existe mais isso, daí o cara só vê 
no jornal mataram um por causa da droga, mataram outro, e não abrem nada, nós, 
como a Vereadora Sandra Citolin falou, nós lutando, eu, Alemão e Sandra, e todos 
os vereadores, e não aparece nada, eu tive, quando me elegi, dali vinte dias eu 
estive na casa do prefeito e ele me prometeu uma fazenda ou uma clinica, não tem 
mais nada, onde que tem prevenção em Carazinho, nós trazia todo ano três 
palestrantes, mas nós continuava o trabalho, trouxeram o Osmar Terra, deu uma 
baita de uma palestra ali, aquele rapaz lá, que eu não lembro o nome, Dacuf? E o 
que adiantou, cadê a continuidade de prevenção? Nada, não tem continuidade, o 
que adianta fazer um trabalho e não ter continuidade, as fazendas e as clinicas que 
fizeram convenio, me traga alguém que esta em recuperação que foram para essas 
duas clinicas fazenda, me tragam, a clinica de Erechim até bateram em paciente, e 
daí querem falar em dia mundial de combate as drogas, isso é uma vergonha. Eu 
estive numa reunião com vinte mães lá, elas pedindo pelo amor de Deus prefeito, 
fica com o rapaz, que o Pery, ele tem condições de ficar aqui, eram vinte mães 
pedindo para o cara ficar, era o povo pedindo, o povo que elegeu ele, não ficou, 
deixou uma guria lá, que trabalhava no COMEN, que não entende muito, mas esta 
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se e4sforçando, vocês sabem o que é uma compulsória, vem um oficio, uma 
compulsória da juíza para você, e você tem que ir lá buscar, eu fiz mais de mil em 
dez anos, fazia até cinco por dia, levei duas facadas, mas me erraram, me pularam 
com revolver, não é fácil, buscar usuário de drogas em casa, as vezes ele ta em 
efeito de droga, semana passada a guria foi fazer um foi agredida, cadê o cara que 
iam botar lá com experiência? Não botaram nada, e querem falar em dia mundial de 
combate as drogas? O que é isso?  Presidente Vereador Gilnei Jarré; solicito a 
Vereadora Sandra Citolin para assumir os trabalhos da mesa para pronunciamento; 
Presidente Vereadora Sandra Citolin; Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei 
Jarré; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, publico aqui presente, 
quero fazer um agradecimento ao Seu Pery, por ter disponibilizado seu tempo, 
tenha certeza que não foi uma perda de tempo Seu Pery, também quero agradecer 
e sei que foi o senhor que fez os convites, ao Sr. Darvin, ao Sr. Dionísio, ao Julio, 
que estão aqui presentes, empresários de Carazinho, preocupados com o SENAI, 
por diversas vezes tanto o seu Dionísio, tanto o seu Julio, já nos procuraram e 
falaram da situação que se encontra o SENAI de Carazinho, seu Nelson, acredito 
deva estar retornando a secretaria, seu Nelson, e tenho a certeza que é com muita 
satisfação que nós esperamos  por esse momento, porque ai nós teremos a 
continuidade de um trabalho que o senhor já vinha realizando, sem criticas, mas os 
trabalhos pararam e gostaríamos de poder dar andamento nesse projeto, enfim, 
nessa idéia que o Sr. Pery veio nos colocando desde o ano passado, também 
entendimento meu, não falo em nome da Câmara de Vereadores hoje, mas acredito 
que os vereadores também vão pensar dessa forma, que nós temos que realmente 
valorizar o dinheiro investido do município, principalmente quando se fala em 
FUNDETEC e CMEP de Carazinho, não estamos questionando os cursos 
realizados, mas o Vereador Leandro Adams, tem a razão, que são cursos 
relâmpagos, que apenas emitem o mínimo de qualificação por um período muito 
curto e o que as empresas realmente querem em Carazinho são cursos 
profissionalizantes, então o que nós queremos juntamente com o seu Pery, tenha 
certeza de que com as empresas de Carazinho, um centro regional de qualificação, 
para conseguirmos nós carazinhenses qualificar pessoas e continuar dizendo que 
Carazinho tem profissionais que podemos mandar inclusive para fora de nosso 
município, o Leandro falou um pouquinho em relação a obrigação do SENAI, 
também vejo desse modo, que quem tem obrigação é o SENAI, mas entendemos 
que passam por dificuldades, e acompanhamos uma tratativa que esta acontecendo 
em Não Me Toque, para nossa infelicidade, eu não sei o que esta acontecendo, ou 
pelas empresas nãometoquenses, que estão mais dispostas a qualificar as pessoas 
de seu município, mas esta lá, SENAI, juntamente com o estado do Rio Grande do 
Sul, me fugiu a sigla agora, ensino profissionalizante do estado, juntamente com 
duas empresas, oportunizando a Não Me Toque a qualificação, então esta sendo do 
município de Taquara, uma extensão de um curso na área de metal mecânico, Seu 
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Pery nós vamos entrar em contato no primeiro momento que o seu Nelson retornar 
a secretaria, estaremos vendo a disponibilidade do  município entender que haja 
possibilidade de uma união, não termino do CMEP, muito menos um termino da 
fundação, mas uma união dessas entidades para com que nós possamos rumar ao 
SENAI, a FIERGS, para exigir o que realmente é obrigação do SENAI, queremos 
também registrar que...e parabenizar ao mesmo tempo, agradecer, ao 
superintendente da SUSEPE de Santa Maria, Vereador Paulino de Moura, perdão, 
não vi que o senhor queria um aparte, pois não;  Vereador Paulino de Moura; 
colega vereador, só para auxiliá-lo, quando foi elencado quatrocentos e setenta e 
seis mil reais para qualificação no município de Carazinho, a primeira instituição que 
eu procurei para que fizesse parte desses valores, foi o SENAI, fizemos uma 
reunião aqui na Câmara de Vereadores, e para minha tristeza, minha infelicidade,  o 
SENAI não participou nem da licitação, então quer dizer, eu entendo que nós temos 
que ajudar o SENAI, mas eu também compreendo que o SENAI tem que se ajudar, 
então assim, o município de Carazinho hoje, esta qualificando trezentos jovens de 
dezoito a vinte e nove anos no valor de quatrocentos e setenta e seis mil, com vale 
transporte, com vale alimentação e com salário de cem reais por mês, então eu 
queria dizer e deixar registrado que o município esta fazendo, através de um 
convenio com o governo federal, qualificação para o nossos munícipes, então o 
SENAI, infelizmente e eu quero estar junto nessa briga, porque eu entendo que 
SENAI, eu fiz curso lá de metal mecânico, então eu sei o quanto é valorizado isso, 
só que não adianta fazer curso de três meses, de dois meses, só para deixar 
registrado, o município de Carazinho esta hoje qualificando trezentos jovens e esses 
trezentos jovens podiam estar sendo qualificados no SENAI, não demonstrou 
interesse, não procurou, não foi na prefeitura apara participar da licitação, então nós 
não podemos Vereador Leandro Adams, chegar e entregar tudo de mão beijada, tu 
tem razão, acho que o SENAI tem que começar a buscar o seus interesses pela 
sobrevivência do SENAI no município de Carazinho, obrigado; Vereador Gilnei 
Jarré; com certeza Vereador Paulino de Moura, estaremos atentamente as 
negociações, porque acho que também não devemos rasgar o dinheiro publico, 
principalmente o nosso que esta tão custoso de ver ele aplicado em nosso 
município, queremos prosseguir parabenizando nosso colega do setor publico do 
Rio Grande do Sul, superintendente Mario Santa Maria, que atendeu um pedido 
desse vereador, o qual disponibilizou para o presídio de Carazinho mais um veiculo, 
estamos hoje com três veículos a disposição do presídio, chegou semana passada 
uma camionete S10, e também disponibilizaram a pedido nosso uma psicóloga para 
atendimento junto aos apenados, também não podemos deixar de realizar as 
nossas solicitações, e firmar com certeza o nosso compromisso com o povo 
carazinhense, nossa população vem nos reivindicando inúmeras realizações do 
município, estamos realizando mais uma, que é do bairro Dileta, um bairro pequeno 
que esta intrafegável, precisamos urgentemente um tapa buracos naquele referido 
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local, em todas as ruas, não é só em uma ou duas, mas precisamos urgentemente, 
temos um pedido desde outubro do ano passado, e não fomos atendidos até o 
momento, também a poucos dias fomos, a câmara foi atendida através de um 
pedido do Vereador Felipe Sálvia, para uma parada de ônibus junto ao 
camelódromo, mas infelizmente ficou desassistido aqueles funcionários que 
trabalham entre camelódromo, e a farmácia glória, então precisamos novamente de 
colocar mais uma parada de ônibus em frente a Alisul, acredito eu que seja 
necessário e possível a realização porque enfrentamos, os funcionários enfrentam 
períodos de chuva  e esse deslocamento, com certeza vem chegar aos funcionários 
ao seu referido trabalho, totalmente molhado, também queremos dizer aos nossos 
amigos e colegas vigilantes do município e agradecer o prefeito municipal o 
atendimento de uma solicitação desse vereador dessa casa, para conceder a 
periculosidade, insalubridade, enfim, o que realmente é necessário a essas pessoas 
que colocam em risco a sua vida que cuidam do patrimônio publico e vamos ter na 
noite de hoje a votação, fizemos uma emenda queiram vocês entender que 
entendemos que da forma que foi colocada, um artigo estava, acredito eu que 
errado, o qual definia o percentual de vocês, nós retiramos o percentual e deixamos 
livre ao prefeito municipal pagar o percentual devido conforme a lei autoriza, então 
vocês vão receber a sua periculosidade conforme a lei determina, nós tiramos o 
percentual para deixar livre ao prefeito cumprir corretamente o que esta 
determinado na lei de periculosidade e na lei de insalubridade, e aproveitando esse 
momento, o prefeito já nos atendeu, atendeu essa casa, nós queremos reforçar que 
as conselheiras tutelares do município, também correm risco de vida, passam noites 
a dentro, fazendo quem sabe o que o Erlei já fez por um bom período, com as 
pessoas que usam das drogas, enfim, acreditamos que as conselheiras tutelares 
também tem o direito e a necessidade de receber a periculosidade; Vereador 
Felipe Sálvia;  um aparte vereador;  Vereador Gilnei Jarré;  pois não Vereador 
Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Jarré, somente para ajudar no teu 
raciocínio, hoje pela manha conversei com o chefe de gabinete do prefeito e 
conversei com o Álvaro Sana, secretário de administração, onde eu cobrei também 
o risco de vida para as conselheiras tutelares, eu me reuni com o prefeito, há um 
mês atrás e ele ficou de mandar o projeto para cá, me diz o Álvaro Sana que eles 
estão fazendo um laudo técnico pericial, para ver quando ficar pronto para poderem 
mandar o projeto para a câmara, então o projeto vai chegar a essa casa também;  
Vereador Gilnei Jarré; muito obrigado Vereador Felipe Sálvia, e agradecemos a 
presença mais uma vez de todos vocês; Presidente Vereadora Sandra Citolin; 
devolvo os trabalhos ao Presidente Vereador Gilnei Jarré; Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; com a palavra Vereador Marcos Soares;  Vereador Marcos Soares; 
Senhor Presidente, senhores vereadores, demais pessoas que se fazem presentes 
na casa hoje, também os vigilantes lá da secretaria de obras que estão aguardando 
pela aprovação do projeto aqui, espero, tenho certeza que será aprovado por todos, 
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também gostaria de falar sobre uns trabalhos de hoje, primeiramente gostaria de 
falar com seu Pery, e parabenizar pelo trabalho dele, é uma pessoa séria, uma 
pessoa que entende do que fala, e lhe dizer que eu fui estudante no SENAI, em 
1980, e naquele tempo havia cursos com duração de dois anos, então eu acho 
muito importante para Carazinho, que retorne esses cursos, que já larga o pessoal 
qualificado, pronto para o trabalho, esses cursoinhos curtos não é suficiente, então 
que o senhor na frente do SENAI que lute para que volte os cursos para dois anos, 
e pode contar tanto comigo, tenho certeza que com os vereadores, o meu 
companheiro de partido do PTB, o Paulino, o Vereador Eugênio Grandó, pode 
contar conosco que terá o apoio do PTB, e gostaria também de falar sobre uns 
trabalhos que entrei essa noite, falando sobre a parada de ônibus que foi feita ali 
perto dos camelos, eu já fiz um pedido a prefeitura para que fosse pintado uma faixa 
de segurança  e estou retornando novamente esse pedido, antes que aconteça 
alguma coisa, algum  acidente, porque eu vejo as pessoas saírem, descerem do 
ônibus e passarem pela frente do ônibus, sem uma faixa de segurança para poder 
ter um mínimo de segurança ali, então antes que aconteça algo, eu gostaria que o 
prefeito atendesse o pedido, e fizessem mandasse, fosse executado, uma faixa de 
segurança ali, também venho pedindo as varias vezes que tenho subido aqui, a 
construção de um banheiro publico, ali na gare, que hoje a gente vê o pessoal 
urinando, fazendo as necessidades nos muros ali, eu acho que esta na hora de ser 
construído um banheiro publico ali, então gostaria de marcar uma audiência, De  
Loreno, com o prefeito, falar com ele sobre isso, para ver uma forma que o 
município viesse a construir um banheiro publico ali, porque isso é de muita 
necessidade do pessoal lá, também entrei com um trabalho sobre o 
estacionamento, eu vi que hoje a prefeitura pintou os espaços para os idosos, e 
acho que foi muito bom, o espaço para os dependentes, os deficientes, ficou bom, 
só eu acho que esta faltando ainda o espaço das farmácias, que as farmácias, as 
pessoas chegam ali doentes, precisando e não acham lugar para estacionar, então 
acho que teria que ser estudado ali um espaço junto as farmácias, que cada uma 
tivesse seu estacionamento,  será pago, mas será para uso somente da pessoa que 
for na farmácia, então gostaria também de passar isso ao prefeito Aylton, então 
nessa audiência que eu gostaria de ter com ele, também gostaria de parabenizar o 
Vereador Paulino de Moura, que fez e faz um excelente trabalho aqui na câmara, 
que é uma pessoa que vai, que não fica esperando, tu tem ido a Brasília, tu tem ido 
a Porto Alegre, sempre lutando e trazendo recursos para Carazinho, então quero te 
dizer Paulino, que eu, aqui no teu lugar, enquanto estiver, não sei se um mês, dois 
meses, três meses, isso vai depender de ti, mas que pretendo fazer um trabalho 
parecido com o teu, posso não ser tão eficaz quanto você, porque tu tem 
experiência de vários mandatos, mas tu pode ter certeza que terei posição aqui no 
plenário, e vou buscar recursos também, vou viajar, pretendo viajar, pretendo 
buscar recursos para Carazinho, eu acho0 que Carazinho não pode, nós não 
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podemos como vereador ficar aparados esperando, e irei buscar recursos sim,  e 
quero te parabenizar Paulino, porque sei que o prefeito Aylton vai ter um trabalhador 
lá, que você é um cara que trabalha, arregaça as mangas e vai trabalhar, eu tenho 
certeza que ele fez uma ótima contratação, é um centro avante lá do prefeito Aylton, 
obrigado Senhor Presidente;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação os requerimentos e moções, 
vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, solicito a Senhora Secretária que proceda a leitura 
do projeto com respectivo numero e autor;  Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
projeto de lei nº 083 de 18 de junho de 2010. Dispõe sobre a concessão de risco de 
vida aos vigilantes. Autor: Aylton Magalhães. Prefeito; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; peço a Senhora Secretária  que proceda a leitura do parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças referente à emenda feita ao projeto. Secretária Vereadora 
Sandra Citolin; projeto de lei nº 083/2010 de autoria do executivo municipal. Dispõe 
sobre a concessão de risco de vida aos vigilantes. Relatório: Vereador Gilnei Jarré 
propõe emenda modificativa ao projeto de lei de autoria do executivo municipal que 
Dispõe sobre a concessão de risco de vida aos vigilantes. A presente emenda 
modificativa é viável, conforme parecer do jurídico da casa e nada a opor quanto 
aos aspectos orçamentários e financeiros. 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 a Senhora Secretária que proceda a 
leitura da emenda. Secretária Vereadora Sandra Citolin; emenda modificativa: art. 
1º fica alterada a redação do artigo 1º que passará a viger com a seguinte redação: 
artigo 1º fica o poder executivo autorizado a conceder adicional de periculosidade 
sobre o valor do padrão 01 do quadro de servidores efetivos aos vigilantes do 
município de Carazinho, conforme laudo técnico pericial que é parte integrante da 
presente lei. Gabinete Vereador Gilnei Jarré, 28 de junho de 2010.  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, aprovado por 
todos, peço a Senhora Secretária que proceda a leitura do parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças referente ao projeto; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
projeto de lei nº 083/2010. executivo municipal. Dispõe sobre a concessão de risco 
de vida aos vigilantes. O executivo municipal propõe projeto de lei que Dispõe sobre 
a concessão de risco de vida aos vigilantes. O presente projeto de lei com emenda 
modificativa é viável, conforme parecer do jurídico da casa, e nada a opor quanto 
aos aspectos orçamentários e financeiros.  Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta 
em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças do projeto, não 
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havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, peço a Senhora Secretária que proceda a leitura do parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social;  Secretária Vereadora Sandra Citolin;  O executivo 
municipal propõe projeto de lei que Dispõe sobre a concessão de risco de vida aos 
vigilantes. O presente projeto de lei com emenda modificativa esta apto a ser 
incluído na ordem do dia. 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 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 o projeto de lei 083. peço a senhora secretaria que 
proceda a leitura do projeto de lei 086/2010.  Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
projeto de lei nº 086 de 2010. autoriza abertura de credito especial e suplementar no 
orçamento de 2010.  Presidente Vereador Gilnei Jarré; peço a Senhora Secretária  
que proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças;  Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; o presente projeto de lei é viável e nada a opor quanto 
aos aspectos orçamentários e financeiros. 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 a Senhora Secretária que proceda a 
leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social;  Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; o executivo municipal propõe projeto de lei que  autoriza 
abertura de credito especial e suplementar no orçamento de 2010. 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 concordam permaneçam como 
estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, esta em discussão o 
projeto 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. Gostaria de registrar que esse projeto 086 
aprovado nesse momento é uma inclusão de um recurso oriundo do governo do 
estado, recurso esse através da secretaria de infraestrutura e logística, através do 
deputado Marcio Biolchi quando então secretário do estado, prefeito municipal 
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assinou esse convenio na semana passada estaremos investindo, o município 
estará investindo, na pavimentação asfáltica do distrito industrial Carlos Augusto 
Fritz, agradecemos mais uma vez a presença de todos vocês e comunicamos...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 05 de julho às 18 horas e 45 minutos.  
 
 
 
 
 
 

Vereador Gilnei Jarré    Vereador Erlei Vieira  
Presidente       Secretário 

 
 
 
 
 
 
 
 


