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Ata Reunião Ordinária 05 de julho de 2010......Ata 30 
 

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 05 de julho de 2010. Convido o Senhor Vereador 
Erlei Vieira 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 da convocação do suplente; Secretário Vereador Erlei Vieira; 
convocação15/2010: senhor Marcos. Convoco vossa senhoria para assumir na 
Câmara Municipal de Vereadores pelo período de 120 dias, tendo em vista pedido 
de licença do Vereador Paulino de Moura, conforme dispõe regimento interno artigo 
11, inciso I alínea “b”, desta casa. Presidente Vereador Gilnei Jarré; Coloco em 
apreciação a ata da reunião ordinária do dia 28 de junho de 2010. Esta em 
discussão a ata da reunião ordinária do dia 28 de junho de 2010, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado pelos presentes. 
Convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião. 
Secretário Vereador Erlei Vieira; expediente 05 de julho de 2010. Ofício 140/10 do 
Hospital de Caridade de Carazinho, encaminhando cópia do parecer nº 577/10 - 
Divisão de Vigilância Sanitária, para ciência e execução das modificações e ajustes 
do projeto conforme solicitação; Convite à presidência desta casa, para participar da 
7º Mostra nas Escolas de Educação Profissional a realizar-se dia 14 de julho; 
Convite do  PreviCarazinho, para participar da reunião-palestra do Sr. Joel Fraga 
atuário do PreviCarazinho a realizar-se no dia 08 de julho; Comunicado do 
Orçamento da União, informando recurso do Orçamento da União, pago ao 
município de Carazinho, no valor de R$1.907.061,25; Comunicado do ministério da 
Educação, informando liberação de recurso financeiro no valor de R$ 4.350,61; 
Telegrama do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso financeiro 
no valor de R$ 101.800,00; Ofício 039/10 do Conselho Estadual dos Direitos da 
Mulher, solicitando a divulgação do Troféu Mulher Cidadã, e informando que estão 
antecipando as indicações de cada entidade; Ofício do CAPSEM, informando que a 
autarquia ainda esta em fase de reconstrução em relação ao novo estatuto; Ofício 
031/10 da Corsan, em resposta a OD 1.343/10; Ofício 546/10 da Delegacia de 
Polícia, em resposta a OD 1.221/10; Ofício 140/10 do Executivo Municipal, o qual 
retira o Projeto de Lei 085/10;  Oficio 141/10 do Executivo Municipal, referente ao 
OP 127/10; Ofício 142/10 do Executivo Municipal, o qual encaminha Projeto de Lei 
087/10, o qual altera denominação e padrão e extingue cargos em comissão e 
funções gratificadas na Organização Administrativa Básica do Município; Ofício 
143/10 do Executivo Municipal, o qual encaminha Projeto de Lei 088/10, o qual 
altera a Lei Municipal nº 7.171, que contrata emergencialmente servidores para 
trabalhar na Secretaria da Saúde; Ofício 145/10 do Executivo Municipal, o qual 
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encaminha situação de emergência, autoriza contratação emergencial de servidores 
para trabalhar no bolsa família; Projeto de Lei nº 039/10 de autoria do Vereador 
Gilnei Jarré, o qual denomina Rótula Gilberto Vargas Matiotti, a rótula da Avenida 
Flores da Cunha em Carazinho; Projeto de Lei nº 040/10 de autoria do Vereador 
Felipe Sálvia, o qual dispõe sobre a instalação de sinalização e equipamento de 
segurança nas faces das quadras em frente a estabelecimentos de ensino; Ofício 
2094/10 do Tribunal de Contas do Estado, “Levo ao seu conhecimento que o 
Tribunal Pleno, em sessão de 21/05/2008, examinando o processo que trata da 
Tomada de Contas do exercício de 2004, desse Legislativo Municipal, proferiu 
decisão que determinou advertência ao atual administrador nos termos da alínea ‘c’ 
do decisum. Outrossim, informo que na home page deste Tribunal estão disponíveis 
o inteiro teor da decisão e do relatório e voto referentes ao processo em epígrafe.”; 
Ofício 2092/10 do Tribunal de Contas do Estado, “Senhor Presidente: Tenho a 
satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, encaminho para 
ciência, cópia da Certidão de Decisão – Título Executivo nº 174/2010, cujo original 
foi remetido ao Executivo desse Município, para fins de cobrança. Ao ensejo, 
apresento a Vossa Excelência minhas cordiais saudações. Edelberto Machado 
Mendonça Neto, Diretor geral.” – “Certidão de Decisão – Título Executivo Nº 
0174/2010 – Certifico, para fins do artigo 71, § 3º, da Constituição Federal, 
combinado com o artigo 71, caput, da Constituição Estadual, conforme decisão do 
Tribunal de Contas do Estado, constante no Processo nº 006674-0200/05-7, 
prolatada pelo Tribunal Pleno, em sessão de 21 de maio de 2008, cuja cópia segue 
anexa, que o Sr. Jorge Luiz Piva, Administrador do Legislativo Municipal de 
Carazinho, exercício de 2004, CIC/MF nº 135.246.310-53, residente e domiciliado 
na Avenida Rio Branco, 636, Bairro Glória, CEP 99.500-000, na cidade de 
Carazinho/RS, é devedor ao Município de Carazinho do valor de  R$ 42.457,56 
(quarenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis 
centavos), atualizado monetariamente até 30/04/2010, referente à imputação de 
débito, que deverá ser quitado pelo valor em reais, devidamente atualizado até o 
efetivo pagamento, pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M, 
ou pelo indexador que vier a lhe suceder, acrescido de juros de mora de 6% a.a. 
(seis por cento ao ano), correspondendo outrossim, que a decisão supra-referida 
transitou em julgado neste Tribunal de Contas em 10 de fevereiro de 2010. E, para 
constar, eu Edelberto Machado Mendonça Neto, Diretor-Geral, mandei lavrar a 
presente Certidão de Decisão – Título Executivo para cobrança da dívida até aqui 
especificada, que vai por mim assinada e por Vera Lúcia Guedes Soares, Secretária 
da Direção-Geral, aos quatro dias do mês de maio do ano de dos mil e dez.” 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; passamos agora para a leitura das indicações, 
requerimentos e moções pelo senhor secretário; Secretário Vereador Erlei Vieira; 
indicações: 1294/805/10, O vereador abaixo assinado solicita que após lida em 
plenário, e deferida na forma regimental pela Presidência da Casa, seja enviado 
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oficio ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que estude a possibilidade da 
construção de uma praça de lazer junto ao Bairro Brandina, em atenção à 
solicitação dos moradores, uma vez que o mencionado bairro não dispõe de área de 
lazer que propicie entretenimento e lazer aos moradores deste bairro. Vereador 
Marcos Soares – PTB; 1295/806/10, O vereador abaixo assinado solicita que após 
lida em plenário, e deferida na forma regimental pela Presidência da Casa, seja 
enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando ao setor responsável que 
sejam realizadas melhorias na Praça de Lazer Mirian Petry, no Bairro Floresta. 
Vereador Marcos Soares – PTB; 1296/807/10, O vereador abaixo assinado solicita 
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental pela Presidência da Casa, 
seja enviado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que o setor 
competente inclua no cronograma de trabalhos a pintura dos meios fios das ruas 
Rio Negro, Ibaré, Monte Alegre, Santa Bárbara e Itaqui, no Bairro Floresta. Vereador 
Marcos Soares – PTB; 1297/808/10, O vereador abaixo assinado solicita que após 
lida em plenário, e deferida na forma regimental pela Presidência da Casa, seja 
enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que estude a possibilidade 
de elaborar projeto que vise à construção de sede/pavilhão para os Grupos de 
Terceira Idade de nosso município sugerimos ainda que tal local seja de fácil acesso 
aos nossos idosos. Vereador Marcos Soares – PTB; 1298/809/10, O vereador 
abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental 
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando que o departamento responsável realize a retirada dos diversos 
depósitos de entulhos verdes localizados na rua Eduardo Graeff, no bairro Princesa, 
eis que os mesmos encontram-se depositados alguns no passeio público e outros 
no paralelepípedo, necessitando serem recolhidos. Vereador Marcos Soares – PTB; 
1299/810/10, O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e 
deferida na forma regimental pela Presidência da Casa, seja enviado oficio ao 
Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor responsável inclua no cronograma 
de trabalhos a capina e varrição das ruas Rio Negro, Ibaré, Monte Alegre, Santa 
Bárbara e Itaqui, no Bairro Floresta, pois se fazem necessárias tais benfeitorias para 
deixar estas vias públicas embelezadas. Vereador Marcos Soares – PTB; 
1300/81/10, O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e 
deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente para que realize a recuperação do asfalto na rua 
Guilherme Beccon, entre as ruas Lorival Vargas e Henrique Teodoro Schutz, no 
Bairro Vila Rica, devido às péssimas condições em que se encontra, causando 
grande transtorno aos seus usuários. Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1301/812/10, O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e 
deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que 
determine ao setor competente estudos sobre a viabilidade de calçamento da rua 
Nenê de Sassi, no Bairro Oriental, pois se trata de uma antiga reivindicação dos 
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moradores que não suportam mais a lama nos dias de chuva e a poeira quando de 
tempo seco. Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1302/813/10, Solicitando ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente para que efetue a 
colocação de tubos na rua Fernando Ferrari, em frente a residência nº 989. 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1303/814/10, O vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que seja enviado oficio ao Executivo Municipal solicitando que 
determine ao setor competente para que reative as sinaleiras para pedestres, 
existentes na Avenida Flores da Cunha, justificamos, pois há vários meses 
encontram-se desativadas e os pedestres necessitam uma travessia segura. 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1304/815/10, Solicitando ao Executivo Municipal, 
que determine ao setor competente, a permissão ao uso de módulo na Incubadora 
Industrial de Carazinho, localizada na Avenida Flores da Cunha esquina com a rua 
Deputado Humberto Gobbi, para a instalação da Empresa Claudiomiro O. Nogueira 
& Ltda, atuante no gênero de produtos alimentícios, fabricação de produtos de 
padaria e confeitaria, visto que a mesma é uma empresa de pequeno porte e com 
incentivos virá a gerar mais renda e empregos em Carazinho. Vereador Leandro 
Adams – PT; 1305/816/10, Solicita para o Executivo Municipal que determine ao 
setor competente que efetue a remoção de entulhos que se encontram na rua 
Senador Salgado Filho, em frente a AABB, bairro Conceição, visto que a passagem 
de veículos e pedestres esta sendo dificultada, solicitação dos moradores e 
motoristas. Vereador Leandro Adams – PT; 1306/817/10, O vereador abaixo 
assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja 
enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que seja estudada a possibilidade 
de contemplar o COMEN com maior orçamento no ano de 2011 tendo em vista a 
redução que ocorreu no ano de 2009 para 2010 passando de um orçamento total de 
R$ 27.500,00 para apenas R$ 12.400,00 respectivamente. O COMEN dentro do 
organograma municipal de combate a drogadição tem papel fundamental na 
prevenção e merece maior valorização financeira e de suas ações do poder 
Executivo, em anexo o comparativo do orçamento de 2009 e 2011. Justificativa: é 
necessário garantir maior recurso ao COMEN, entidade que é de fundamental 
importância no município quanto à prevenção ao uso de drogas, temos iniciativas 
locais que também merecem maior valorização. Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
1307/818/10, A vereadora abaixo subscrita solicita que após lida em plenário, e 
deferida na forma regimental, que o Executivo Municipal determine ao 
Departamento Municipal de Trânsito, fiscalização nas ruas Alexandre da Motta e 
Marechal Floriano, nas proximidades das Escolas Princesa Isabel e Cônego João 
Batista Sorg, com as duas escolas muito próximas existe um fluxo muito grande de 
crianças e adolescentes que se deslocam por estas ruas, e também neste horário, 
muitas pessoas estão apressadamente dirigindo em direção ao seu trabalho, muitas 
vezes em alta velocidade para não chegar atrasadas, o que acarreta grande perigo 
para quem está chegando nestas escolas. Este pedido justifica-se devido à 
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ocorrência de muitos acidentes neste local. Solicitação dos pais, professores e 
alunos. Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1308/819/10, O vereador abaixo 
assinado solicita Executivo Municipal que após lida em plenário, e deferida na forma 
regimental, para que determine ao setor competente para que efetue a pintura do 
meio fio e das faixas de segurança da rua do Carmo, bairro Princesa. Vereador 
Elbio Esteve – PSDB; 1309/820/10, O vereador abaixo assinado solicita Executivo 
Municipal que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, para que 
determine ao setor competente para que realize melhorias no calçamento da rua 
Tamoios, bairro Conceição. Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1310/821/10, O 
vereador abaixo assinado solicita Executivo Municipal que após lida em plenário, e 
deferida na forma regimental, para que determine ao setor competente para que 
realize melhorias no calçamento da rua XX de Setembro, em toda sua extensão. 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 131/822/10, O vereador abaixo assinado solicita 
Executivo Municipal que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, para 
que determine ao setor competente para que efetue a colocação de tubos na rua 
Coroados, bairro Princesa. Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1312/823/10, O 
vereador abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma 
regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine a 
Secretaria de Obras que seja feita operação tapa buracos na  Avenida São Bento, 
da baixada onde situa-se o ponto de referência quebra molas até as proximidades 
onde encontram-se os trilhos do trem, pois a situação de conservação da via está 
precária, devido a tais buracos que nela se encontram. Vereador Estevão De Loreno 
– PP; 1313/824/10, O vereador abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, 
e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para 
que determine a Secretaria de Obras que seja feita operação tapa buracos na  
Avenida Pátria, junto da rótula da rua Alferes Rodrigo até as proximidades da rótula 
junto aruá Pedro Vargas, pois a situação de trafegabilidade da via encontra-se 
prejudicada devido a alguns buracos na mesma. Vereador Estevão De Loreno – PP; 
1314/825/10, O vereador abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e 
deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para que 
determine a Secretaria de Obras que seja feita operação tapa buracos na  rua Ibaré, 
pois a situação quanto à trafegabilidade do local é precária, precisando de reparos 
urgentemente conforme reivindicação de moradores. Vereador Estevão De Loreno – 
PP; 1315/826/10, O vereador abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e 
deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para que 
determine a Secretaria de Obras que seja feita operação tapa buracos na  rua 10 de 
novembro, junto à esquina com aruá Dona Júlia, pois o referido local encontra-se 
em estado precário quanto a sua trafegabilidade, devido a alguns buracos situados 
na via. Vereador Estevão De Loreno – PP; 1316/827/10, O vereador abaixo 
subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido em plenário e com 
aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que 
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determine ao setor competente, que efetue serviços de limpeza e recolhimento de 
entulhos verdes depositados no canteiro central da rua Silva Jardim, tendo como 
referência o nº 1529 até o final da rua que faz ligação coma rua Travessa Vidal, 
bairro Centro. Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1317/828/10, O vereador abaixo 
subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido em plenário e com 
aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que 
determine ao setor competente, que efetue serviços de limpeza e recolhimento de 
entulhos verdes depositados no canteiro central da rua Marechal Floriano, esquina 
com aruá 15 de Novembro, bairro Centro. Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
1318/829/10, O vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois 
de ouvido em plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio ao 
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente, que efetue serviços 
de limpeza e recolhimento de entulhos verdes na rua Vila Lobos, em frente ao nº 
155 no bairro Loeff. Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1319/830/10, O vereador 
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido em plenário e 
com aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para 
que determine ao Departamento de Trânsito, que realize melhorias, refazendo a 
pintura da faixa de segurança e placas indicativas na Avenida São Bento com o 
cruzamento das ruas General Neto e Fernandes Vieira no bairro Glória. Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; 1320/831/10, O vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido em plenário e com aprovação dos senhores Edis, 
seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor 
competente, que efetue serviços de melhorias, e que seja providenciado melhorias 
nos bueiros da rua Paraná, no bairro Oriental. Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
1321/832/10, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que seja 
enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente, que 
seja refeita a pintura do redutor de velocidade/quebra molas e das faixas de 
segurança na Avenida Flores da Cunha, junto ao posto de combustível Cavol, bairro 
Glória. Tal reivindicação se faz necessária devido ao intenso fluxo de veículos e 
pedestres, principalmente alunos que por ali circulam, proporcionando assim maior 
segurança. Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1322/833/10, O vereador abaixo 
assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja 
enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando que sejam agilizadas 
providencias urgentes quanto à falta de alguns medicamentos na Farmácia 
Municipal, bem como com relação aos prazos no agendamento de exames, 
consultas e procedimentos cirúrgicos, pois há uma reclamação muito grande por 
parte da população que se diz insatisfeita com relação a saúde municipal. Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; 1323/834/10, Encaminhamos mais uma vez solicitação a 
Administração Municipal, para que seja providenciada a instalação imediata de um 
redutor de velocidade com pintura de uma faixa de segurança, nas proximidades do 
entroncamento das ruas Silva Jardim, Mato Grosso e Travessa Oriental, pois as 
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pessoas que atravessam a via neste local estão em constante perigo em razão de 
que os veículos que por ali circulam costumam empreender alta velocidade, 
principalmente nos horários de pico. Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1324/835/10, 
Solicitamos mais uma vez ao setor competente para que sejam efetuadas melhorias 
na rua Bernardo Paz, abaixo da rua Silva Jardim, no bairro Centro até o bairro 
Medianeira, principalmente nas proximidades do trecho conhecido como ‘Vila 
Negra’, pois esta é uma via de trânsito intenso de veículos, que da acesso a 
diversos bairros do município e necessita de atenção especial, inclusive com 
construção de passeio público. Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1325/836/10, O 
vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que seja enviado oficio ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente para que seja feito com 
urgência o corte do gramado, bem como a capina junto ao plantio de árvores da 
Praça do bairro Profilurb. Salientamos ainda a existência de uma praça de lazer 
para crianças, necessitando de pintura, limpeza e areia junto aos brinquedos. 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1326/837/10, A vereadora abaixo subscrita solicita 
que após lido em plenário, e deferida na forma regimental, que o Executivo 
Municipal determine a CONESUL, o recolhimento de lixos e entulhos que estão 
depositados em via pública em frente ao referido prédio. Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; requerimentos: 1327/206/10, A vereadora abaixo assinada requer na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
mesmo teor do Poder Legislativo de Carazinho, ao Senado Federal na pessoa do 
Excelentíssimo Sr. José Sarney – Presidente, a Câmara dos Deputados, na pessoa 
do Excelentíssimo Sr. Michel Temer – Presidente, ao Senador Cristovam Buarque 
(PDT-DF), manifestando total apoio em incluir na pauta de votação, a ‘PEC da 
Felicidade’, proposta que estabelece os direitos básicos como saúde, educação, 
habitação e trabalho, que são fatores fundamentais para a conquista pelo cidadão 
da satisfação e da felicidade. Pela proposta a emenda deverá ser inserida no artigo 
6º da Constituição, que trata dos direitos sociais. Pela legislação atual, a 
Constituição trata hoje como prioridade os direitos à educação, á saúde, ao 
trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, a proteção a 
maternidade, à infância e a assistência aos desamparados. Com a modificação, o 
texto acrescentaria direitos que são fundamentais para a conquista à felicidade. A 
PEC permitirá ao Parlamento brasileiro discutir pela primeira vez sobre o assunto, 
garantindo mecanismos mais práticos e mais avançados pela busca da felicidade. A 
aprovação além de garantir a felicidade na forma da lei, tendo a concretização de 
direitos expressos na Constituição Federal, reforça as obrigações do Estado na área 
social e cria formalmente um instrumento cada vez mais usado no mundo para 
medir a eficiência de políticas públicas. Certos da relevância da matéria aqui 
tratada, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta 
proposição legislativa. Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1328/207/10, O vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido em plenário e deferido 
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pela Presidência, seja consignado em ata e oficiado aos familiares votos de 
profundo pesar em nome do Poder Legislativo de Carazinho, pelo falecimento do Sr. 
ARTUR BENNO LUNKES. Neste momento de tristeza para os familiares e os 
amigos enlutados, pedimos a Deus que nos dê 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. Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1329/208/10, O vereador 
abaixo assinado requer na forma regimental, para que depois de submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado oficio a Empresa Conesul, ao Gerente Aldori 
Flores da Silva, solicitando para que estude a viabilidade de aumentar a carga 
horária dos garis durante os dias da semana para folgarem no domingo ou realizar 
um sistema de rodízio nos fins de semana. Justificamos a solicitação, pois 
entendemos que o domingo é dia de descanso, dia de estar junto à família e temos 
o conhecimento de que a limpeza pública é essencial em nosso município, mas 
acreditamos na compreensão e a certeza de que encontraremos uma alternativa. 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1330/209/10, O vereador abaixo assinado requer na 
forma regimental, para que depois de submetido ao plenário, seja enviado oficio ao 
Sr. Antônio Carlos da Cruz, Tenente Coronel do 38º BPM – Batalhão de Policia 
Militar de Carazinho, solicitando que seja estudada possibilidade de disponibilizar 
maior efetivo policial junto a Praça Albino Hillebrandt nos fins de semana 
principalmente aos domingos. Tal solicitação se faz necessária pelo grande número 
de carazinhenses que freqüentam a praça aos fins de semana em busca de lazer e 
entretenimento e necessitam maior segurança nestes seus momentos. Neste fim de 
semana um jovem de 15 anos de idade foi ferido por volta das 17 horas, durante um 
desentendimento entre duas gangues que se encontraram na praça, como local de 
grande concentração de público as conseqüências poderiam atingir mais pessoas, 
por este motivo é necessário urgente maior policiamento neste local. Temos a 
certeza que será possível atender este pleito já que Carazinho foi contemplado com 
maior efetivo neste ano, o que vem a viabilizar esta solicitação. Cabe destacar que o 
Governo do Estado através de um de seus programas estruturantes ‘Cidadão 
Seguro’ está aplicando R$ 462 milhões em ações que estão objetivando a melhoria 
na segurança de todos os gaúchos. Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1331/210/10, O 
vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o 
plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO: Saldo das seguintes dotações: Equipamento permanente; Salário 
família; Vencimentos e vantagens fixas – pessoa civil; Obrigações patronais; Outras 
despesas variáveis – pessoa civil; Auxilio alimentação; Contratação por tempo 
determinado; Diárias pessoal civil; Material de consumo; Material de distribuição 
gratuita; Passagens e despesas com locomoção; Outros serviços de terceiros 
pessoa física; Outros  serviços de terceiros pessoa jurídica; Justificativa: 
Acompanhar a execução orçamentária das contas do Conselho Municipal de 
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Entorpecentes COMEN bem como a aplicação destes recursos dentro das ações da 
entidade no município. Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1332/21/10; A vereadora 
abaixo subscrita requer na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, na pessoa do Sr. 
Tenente Coronel Antônio Carlos da Cruz – Comandante, solicitando policiamento 
mais efetivo na Avenida Flores da Cunha, bairro Glória, nas proximidades do novo 
SICREDI, que inaugurou nova agencia em nossa cidade. Este policiamento 
ostensivo e preventivo servirá para reprimir crimes, contravenções e infrações, 
proporcionando o desestimulo de infrações à lei, e garantirá segurança aos clientes 
e funcionários do SICREDI. No aguardo de vosso atendimento, desde já 
agradecemos a acolhida e renovamos votos de estima e consideração. Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 1333/212/10; O vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido o plenário e com aprovação dos senhores Edis, 
seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho ao PROCON e ao Promotor 
de Justiça Felipe Teixeira Neto, responsável pelo setor de Defesa do Consumidor 
na região, manifestando nossa preocupação com relação ao crescente número de 
reclamações que estamos recebendo dos usuários dos telefones públicos de nosso 
município. Segundo o relato dessas pessoas, a grande maioria dos telefones 
públicos encontram-se com defeitos, impossibilitados de efetuar chamadas. Pelo 
que nos foi relatado, a cada dez aparelhos há uma média de seis 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 podem os bons usuários 
pagarem pelos maus. Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1334/213/10; O vereador 
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que seja enviado oficio ao Executivo 
Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Cópia do contrato entre 
município e a empresa CONESUL Soluções Ambientais, referente a janeiro de 2009 
até a presente data, bem como eventuais termos aditivos; Informar se existe 
previsão contratual entre as partes que prevê a operação e manutenção do aterro 
sanitário; Informar documentalmente se houve pagamento do município de 
Carazinho para a Empresa CONESUL, referente à operação e manutenção do 
aterro sanitário, bem como o valor pago entre o período de janeiro de 2009 até a 
presente data. Vereador Leandro Adams – PT; 1335/214/10, A vereadora abaixo 
assinada requer na forma regimental, que após submetido ao plenário, para 
aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, na pessoa do Sr. 
Márcio Lopes de Freitas – Presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, 
manifestando nosso total apoio a iniciativa, que propôs uma reflexão, este ano sobre 
o papel da mulher no Sistema de Cooperativismo. E para promover a discussão, o 
sistema criou uma campanha nacional ‘A Mulher e o Cooperativismo’. Sabemos da 
importância da mulher, que pela sua competência esta ocupando um espaço cada 
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vez maior na cooperativa, como gerente, conselheira e líder. Em todo mundo, as 
mulheres estão escolhendo as cooperativas como resposta as suas necessidades 
econômicas e sociais. Na qualidade de sócias ou colaboradoras, as mulheres estão 
descobrindo cooperativas que se esforçam para promover o respeito mútuo e a 
igualdade de oportunidades. A mulher esta mais independente, mais segura, criativa 
e confiante em seu potencial, e cada vez mais as mulheres tem conseguido superar 
obstáculos e afirmar-se na sociedade por seu talento e capacidade. Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; moções: 1336/165/10, O vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação seja 
enviado oficio de cumprimentos ao Sr. LEANDRO LUIS OTT proprietário da 
empresa TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA ‘TOLEDO SEGUROS’, e 
extensivo a todos os funcionários que comemora no ano de 2010, dezoito anos de 
atividades no município de Carazinho e região. Por isso, queremos parabenizá-los 
pelo trabalho realizado por todos esses dezoito anos de atividades, com 
competência e seriedade e que muito nos orgulha e emociona. Vereador Rudinei 
Brombilla – PP, subscrita pelos vereadores Marcos Soares – PTB, Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB e Vereador Erlei Vieira - PSDB; 1337/166/10, O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para 
aprovação seja enviado oficio de cumprimentos ao CENTRO DE TRADIÇÕES 
GAÚCHAS – CTG ALFREDO D’AMORE, em nome de seu patrão VILSON MILTON 
PILGER, extensivo a toda a patronagem na recondução a frente da entidade no 
biênio 2010 – 2011, mantendo os costumes do Rio Grande do Sul, buscando 
sempre a preservação das tradições do povo gaúcho, que coloca a tradição como 
critério e regra de decisão, entendendo a tradição como o conjunto de hábitos e 
tendências que procuram manter uma sociedade no equilíbrio das forças que lhe 
deram origem. Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1338/167/10, O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que após dada ciência e apreciada em 
plenário, seja enviado oficio na pessoa da Senhora NILVA SCHACHT LAMPERT, 
fundadora do Grupo de Terceira Idade Girassol, enviando em nome do Poder 
Legislativo de Carazinho, os nossos cumprimentos pela passagem dos 15 anos de 
fundação deste grupo comemorado no último dia 03 de julho. Parabéns por esta 
data significativa. Vereador Marcos Soares – PTB, subscrita pelos vereadores Gilnei 
Jarré – PSDB, Vereador Leandro Adams – PT e Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1339/168/10, O vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Sr. 
JOSÉ CELESTE DE NEGRI, Presidente do SICREDI Alto Jacuí e ao Sr. GERVASIO 
JORGE DIEL, Gerente Regional SICREDI Alto Jacuí, parabenizando pelas novas 
instalações e a inauguração da Unidade de Atendimento Carazinho Sul, extensivo  a 
toda equipe. Manifestamos nosso apreço e reconhecimento pela continuidade de 
investimentos em nosso município, acreditando na capacidade de desenvolvimento, 
geração de empregos, bem como a satisfação dos clientes do município e região. 
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Vereador Gilnei Jarré – PSDB subscrita pelos vereadores Elbio Esteve – PSDB, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP, Vereador Eugênio Grandó – PTB e Vereador Erlei 
Vieira – PSDB, e de mesmo teor moção nº 1345/174/10 da Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; 1340/169/10, O vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio 
parabenizando o Professor GUSTAVO MULLER e os atletas carazinhenses das 
seguintes categorias: Infantil feminino – Karen de Almeida Nunes, Juvenil masculino 
– Willian Quevedo e Juvenil feminino – Daniele Regina Sandri pela conquista do 
primeiro lugar na etapa da Coordenadoria modalidade Xadrez, realizado no dia 26 
do corrente, no Clube Carazinhense de Carazinho. Manifestamos nosso apreço e 
reconhecimento aos jovens atletas pelo desempenho e representação de nosso 
município pela região. Parabenizamos pela brilhante participação da equipe que 
soube com habilidade atravessar a difícil barreira de vários competidores e 
alcançarem o primeiro lugar. Vereador Gilnei Jarré – PSDB subscrita pelos 
vereadores Erlei Vieira - PSDB, Vereador Elbio Esteve – PSDB e Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; 1341/170/10, O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após submetido em plenário para aprovação seja enviado oficio de 
cumprimentos ao CLUBE ATLÉTICO DE CARAZINHO, na pessoa do Presidente Sr. 
GILBERTO KAMPHORST, parabenizando pela passagem doa 40 anos de fundação 
comemorado em 1º de julho do corrente. Manifestamos nosso reconhecimento pelo 
trabalho desenvolvido frente a este grandioso clube e desejamos sucesso a toda 
diretoria, bem como a todos os atletas e comissão técnica nas disputas vindouras 
pela região. Vereador Gilnei Jarré – PSDB subscrita pelos vereadores Elbio Esteve - 
PSDB, Vereador Eugênio Grandó – PTB e Vereador Erlei Vieira – PSDB, e de 
mesmo teor moção nº 1346/175/10 da Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
1342/171/10, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
submetido em plenário para aprovação seja enviado oficio de cumprimentos a toda 
CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, na pessoa do Capitão Sr. JORGE 
LUIS MICHURA DUTRA, parabenizando pela passagem do ‘Dia Nacional do 
Bombeiro’ comemorado no último dia 02 de julho do corrente. Manifestamos nosso 
reconhecimento a esta corporação pelo excelente trabalho desenvolvido em prol da 
comunidade, dedicando-se com amor a causa pública. Devemos honrar essas 
pessoas e enaltecer a importante contribuição dada na realização da segurança, 
proteção e socorro por Carazinho e região. Homens e mulheres que são 
protagonistas, quantas vezes anônimos de histórias de coragem. Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB subscrita pelos vereadores Erlei Vieira – PSDB, Vereador Elbio 
Esteve – PSDB e Vereador Eugênio Grandó – PTB, e de mesmo teor moção nº 
1347/176/10 da Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1343/172/10, O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que após submetido em plenário para 
aprovação seja enviado oficio de cumprimentos a Diretoria do AEROCLUBE DE 
CARAZINHO, na pessoa do Sr. Dalton, parabenizando pela passagem dos seus 70 
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anos de atividades em nosso município. Manifestamos nossas congratulações e 
reconhecimento ao Aeroclube de Carazinho, que ao longo dos anos proporciona 
uma aviação com segurança e qualidade, bem como a prática do pára-quedismo, 
esporte pioneiro no Brasil, para a comunidade carazinhense e regional. 
Ressaltamos a experiência e qualificação dos instrutores, os quais oferecem a 
profissionalização aos praticantes do esporte e aos profissionais de aviação. 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB, subscrita pelos vereadores Elbio Esteve - PSDB, 
Vereador Eugênio Grandó – PTB e Vereador Erlei Vieira – PSDB e de mesmo teor 
moção nº 1344/173/10 do Vereador Leandro Adams – PT; 1348/177/10, A 
vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação seja enviado oficio parabenizando a direção e funcionários 
do PRESÍDIO ESTADUAL DE CARAZINHO – PECAR, na pessoa do Sr. LUIS 
ALBERTO GODINHO – Diretor, a FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL/SINE de Carazinho, na pessoa do Sr. PAULO RICARDO 
ARSEGO – Diretor, pela importante iniciativa de qualificação profissional de vinte 
detentos do regime fechado do PECAR, com aulas práticas e teóricas de pintura 
predial e instalação hidráulica. Certamente esta qualificação dará condição para que 
estes detentos ao saírem do sistema carcerário possam buscar a sua 
ressocialização, pois agora possuem um instrumento a mais na árdua busca pelo 
emprego. Os cumprimentos são extensivos a direção e funcionários do Schuster & 
Medeiros, Mekal e OAB, que atuaram como parceiros, doando tintas para a pintura 
das paredes. É muito importante o envolvimento da sociedade civil organizada, por 
meio de suas entidades de representação, possibilitando a qualificação profissional 
aqueles que estão ligados ao sistema prisional. Vereadora Sandra Citolin – PMDB 
subscrita pelos vereadores Rudinei Brombilla – PP, Vereador Marcos Soares – PTB 
e Vereador Leandro Adams – PT; 1349/178/10, A vereadora abaixo subscrita 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado oficio do poder legislativo de Carazinho, a GIOVANA PRANTE 
GASPAROTTO, Assistente Social e coordenadora do CREAS – Centro de 
Referência Especializada de Assistência Social pela excelência das atividades 
desenvolvidas dia 02 de julho na Praça Albino Hillebrandt, alusivo ao Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A 
mobilização cujo lema é ‘Faça bonito. Proteja as crianças e adolescentes’, contou 
com o apoio de varias entidades, colaboradores e de toda a comunidade, através de 
brincadeiras, oficinas, Projeto Pinóquio e Odisséia da Leitura. Nossos parabéns 
pelas atividades de conscientização e combate a esta situação. É nosso dever 
denunciar e ajudar no combate a esses crimes que violam todos os direitos infantis, 
os direitos de toda uma sociedade. Vereadora Sandra Citolin – PMDB subscrita 
pelos vereadores Estevão De Loreno – PP, Vereador Marcos Soares – PTB e 
Vereador Leandro Adams – PT; 1350/179/10, O vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja 
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enviado oficio de cumprimentos ao ERHARD THONNIGS, pela posse como 
presidente do Rotary Club de Carazinho, para o biênio 2010/2011 com 
comprometimento na continuação de projetos, principalmente no que se diz respeito 
à erradicação da Poliomielite. Vereador Rudinei Brombilla – PP subscrita pelos 
vereadores Marcos Soares – PTB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB e Vereador Felipe Sálvia – PDT. Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; passamos agora para o intervalo regimental pelo período de cinco 
minutos; (intervalo regimental); passamos agora para o grande expediente, 
passamos agora conforme inscrição no livro, Vereador Rudinei Brombilla, com a 
palavra pelo período de cinco minutos; Vereador Rudinei Brombilla – PP; Senhor 
Presidente, colegas vereadores, saudação a imprensa, Mara Diário da Manhã, Tio 
Pisca Rádio Comunitária, Ana Rádio Gazeta, também uma saudação especial aos 
ouvintes da Rádio Gazeta que está sendo transmitido ao vivo aqui pelo Poder 
Legislativo, público presente, quero dizer, fazer um comunicado aos ouvintes da 
rádio sobre alguns trabalhos que agente entrou na casa e também dar uma 
satisfação sobre os resultados que agente vem obtendo ao longo do nosso 
mandato. Tive a informação hoje da Carla que é Secretária do Planejamento, 
pessoa responsável pelo SINCOV, aonde que as ruas contempladas Felix Guerra, 
Gilberto Matiotti e Alberto Graeff com emenda parlamentar do Deputado Federal 
José Otavio Germano no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) foi 
repassado os documentos a Caixa Federal para análise, então isso é muito 
importante para comunicar os moradores destas ruas que a Caixa Federal já se 
encontra com essa documentação da prefeitura para análise e posteriormente fazer 
o processo licitatório. Também aqui, quero comentar sobre segurança pública no 
nosso município, hoje nos canais de imprensa foi o assunto, sobre um fato ocorrido 
ontem na nossa Praça Albino Hillebrandt, para minha surpresa ontem em torno de 
quinze e trinta, meu filho e eu estávamos brincando na praça e após as 17 horas 
ocorreu este crime, colega vereador Erlei também estava presente. E hoje à tarde 
eu fui a Passo Fundo aonde tive uma reunião com o Vereador do PSB Zé Orides, 
onde fui conhecer um projeto aprovado recentemente pela aquela casa legislativa 
de Passo Fundo, que é o Projeto ‘Toque de Proteger’, quero trazer este assunto 
aqui na Câmara de Vereadores para discutir com os colegas vereadores com a 
comunidade, por que não nós estudarmos esse ‘Toque de Proteger’ e implantar no 
município, se assim nós desejarmos e as autoridades desejarem, vamos abrir uma 
discussão junto aos órgãos de segurança, junto a Brigada Militar, junto a Policia 
Civil, junto ao Conselho Tutelar, junto com os dez vereadores, junto ao executivo, 
para que se nós acharmos que for viável a implantação desse projeto que assim o 
faça. Mas o que não dá mais para acontecer, é nós vir aqui na tribuna cobrar 
segurança, cobrar dos órgãos de segurança pública, mas nós não ter uma lei, nós 
não ter um projeto que seja mais firme para que eles possam aplicar. E esse projeto 
eu achei muito interessante, conforme o Vereador Zé Orides estava me explicando 
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hoje, foi polêmico no inicio, mas segundo uma pesquisa que tiveram em Passo 
Fundo, mais de 80% (oitenta por cento) teve de aprovação da comunidade de 
Carazinho, e isso é um dado muito importante e fundamental. Queremos sim, 
segurança no nosso município, mas nós também temos que trazer uma lei mais 
rígida, uma lei mais eficaz, e acredito eu que esse ‘Toque de Proteger’ veio num 
momento oportuno, para que nós possamos implantar em nosso município. Estarei 
passando uma cópia a cada vereador deste projeto para nos analisarmos, 
discutirmos e se acharmos possível aplicarmos no nosso município de Carazinho. 
Era isso Senhor Presidente, colegas vereadores e público presente. Muito obrigado. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; Passamos a palavra para o Vereador Leandro 
Adams pelo período de cinco minutos; Vereador Leandro Adams - PT; Senhor 
Presidente, Vereadora Sandra, colegas vereadores, vou cumprimentar o vice-
presidente do Partido dos Trabalhadores de Carazinho Paulo Costa e sua esposa, o 
meu amigo Hélio também conhecido como ‘Regalito’, a imprensa, demais pessoas 
que nos prestigiam na noite de hoje e os ouvintes da Rádio Gazeta. Eu vou me 
reportar hoje Senhor Presidente, a respeito do relatório e o parecer da Comissão de 
Controle Interno do exercício de 2009, saiu o relatório que é previsto em lei, sobre 
as contas do Presidente Leandro do exercício de 2009, e eu vou ler algumas, vou 
dar alguns demonstrativos do que tem nesse relatório.  Despesa com pessoal do 
Poder Legislativo – despesas computáveis nos últimos doze meses R$ 
1.497.398,00, limite legal R$ 4.286.440,00, então no exercício de 2009 nós 
gastamos com despesas de pessoal 2.1% e o legal será 6%. Despesas com 
remuneração dos vereadores é uma coisa que muitas vezes o povo não sabe e 
acha que todo o gasto da câmara é com os vereadores, mas na verdade tem os 
assessores, os concursados, então na verdade com os vereadores foi gasto R$ 
447.547,00 e o limite legal seria R$ 4.105.126,00 seria 5% e foi gasto 0,55%. 
Receita gastos totais do Poder Legislativo, conforme o número de habitantes no 
Diário Oficial de abril de 2007 58.197 habitantes teria direito a esta Casa gastar R$ 
3.713.000,00, e foi gasto R$ 2.117.000,00, então de 8% o gasto total da câmara foi 
4.56. Despesas com folha de pagamento seria legal baseado no que ganha um 
Deputado Estadual o equivalente a R$ 2.599.000,00, e foi gasto R$ 1.568.000,00  
foi uma diferença de R$ 1.030.000,00 nós gastamos 42% e o limite seria 70% do 
que ganha um deputado. E a gente olhando esse relatório Senhor Presidente, isso 
nos motiva a gente fazer política, na verdade esse relatório aqui pra mim é um 
elogio, porque muitos me disseram é normal você gestor do dinheiro público ter 
apontamentos, você ter que pagar multas, e pelo que estou vendo aqui segundo os 
auditores ‘Salientamos que o Legislativo Municipal concedeu plena e total liberdade 
ao pessoal da área de controle interno que assumiram o papel de auditores 
internos’, foi assinado pelo servidor Fernandes Vedana, Maristela Pinto e Helen dos 
Santos. Então Senhor Presidente, aqui este relatório na verdade é um elogio a 
administração de 2009, e eu vendo este relatório, até Senhor Presidente teve um 
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apontamento pra não dizer que não teve nada que é o seguinte, eles falaram que 
seria interessante colocar número nos móveis da câmara, e deixar um funcionário 
responsável. Até eu sugiro pro senhor esse ano, inclusive ano passado nos 
compramos as plaquetas, mas acabamos não instalando. Então o único 
apontamento é que teria que ter um funcionário responsável pelos móveis e 
numerar os móveis da câmara. Seria isso Senhor Presidente, muito obrigado. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; Passamos a palavra para a Vereadora Sandra; 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; Senhor Presidente, colegas vereadores, a 
imprensa, público que está aqui hoje acompanhando o trabalho dessa sessão, 
quem está nos ouvindo em casa. Nosso encaminhamento hoje faz menção da 
mulher no cooperativismo, nós acompanhamos durante esta semana a questão de 
incluir a mulher na semana do cooperativismo, então hoje a gente sabe que todos 
os sistemas cooperativistas as mulheres são fundamentais para que esse sistema 
realmente dê frutos, de visibilidade e tenha uma organização mais eficiente, isto 
este ano vai ser muito debatido em todas as cooperativas que estão implantadas no 
nosso Estado, é a nível estadual o foco para o empoderamento da mulher no 
sistema cooperativista, isto é altamente positivo. Também estou apresentando um 
requerimento endereçado a Câmara dos Deputados ao Senado, especialmente ao 
Senado Cristovam Buarque para apoio e pressão para votação da PEC da 
Felicidade, quando a gente fala em felicidade pode parecer algo subjetivo, como 
vamos medir a felicidade de uma população, mas toda classe política certamente 
trás a luz do seu trabalho a Constituição, trás a luz de seu trabalho a eficiência no 
levantamento de dados que motivam a aplicação de políticas publicas voltadas aos 
cidadãos, assim como dignidade, o que é digno para população, o que é felicidade 
para população. Então com a inclusão desse termo ‘felicidade’ ao artigo 6º da 
Constituição tem o objetivo de reforçar todos os direitos que todos os cidadãos 
brasileiros tem como a saúde, a educação, a moradia e assim por diante, todos os 
direitos assegurados só que reforça em cima desses direitos a felicidade, se eu 
tenho uma casa própria há felicidade, reforça a qualidade de vida dos cidadãos 
nesse direito já assegurado pela Constituição. Também fizemos uma moção em 
reconhecimento ao dia do bombeiro, quando se fala em segurança a gente tem que 
trazer a tona, todas as entidades, todas as instituições e toda a comunidade para 
que esse serviço de segurança seja realmente eficiente na nossa comunidade, e 
nós temos ai o trabalho dos bombeiros. O bombeiro ele está diuturnamente a 
serviço da população, não só para apagar o incêndio, mas também em diversas 
ações para qual ele é chamado, salvamento e outros que são importantes para a 
população. Então nosso abraço afetuoso, nosso reconhecimento pelo dia do 
bombeiro. Também fizemos uma moção aos 40 anos de fundação do Clube Atlético. 
Clube Atlético vem ai novamente, teimosamente eu já diria, colocando o seu plantel 
com pessoas daqui e pessoas de fora, para disputar uma copa RS, então nos 
queremos conclamar a comunidade para que possamos de alguma forma como 
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cada um tem de melhor fortalecer o Clube Atlético para que ele demonstre no seu 
dia a dia, nas competições das quais ele irá participar a garra do ‘Galo’, ele vem 
demonstrando que é corajoso e que precisa do apoio da comunidade, das 
empresas, porque leva sim o nome de Carazinho a todo estado. Obrigada. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; Solicito a Vereadora Sandra para assumir os 
trabalhos da mesa para pronunciamento; Presidente Vereadora Sandra Citolin; 
Concedo a palavra ao Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
Senhora Presidente, Senhores Vereadores, público presente, imprensa, ouvintes da 
Rádio Gazeta. Entramos com alguns trabalhos na noite de hoje, solicitando ao 
Executivo Municipal que analisasse ou reativasse definitivamente as sinaleiras para 
pedestres em Carazinho, infelizmente sou um que discorda das atitudes do Senhor 
Prefeito Municipal em relação ao trânsito de Carazinho, aonde a administração 
passada realizou algumas mudanças o qual se intitulava ‘O Novo Trânsito’, e o 
Prefeito Aylton Magalhães também disse no inicio de seu mandato que também 
estaria fazendo um novo trânsito, bom para nós que somos moradores de 
Carazinho, em momento algum estou vendo novo trânsito e sim estamos 
retrocedendo a atitudes tomadas enfim, achamos que algumas atitudes a não são 
corretas, mas enfim, está faltando apenas, acredito eu que apenas um item para ser 
desmanchado, porque uma administração fez e infelizmente a outra agora está 
desfazendo. Acredito que não seja o que realmente a população queira que 
aconteça em nosso município. Estamos também solicitando enquanto ele se 
preocupa em desmanchar o que foi feito, acredito que estão esquecendo que a 
segurança do município, deva ser dada uma atenção especial, nós tivemos uma 
reunião a poucos dias, aonde o principal motivo da reunião é a falta de recursos 
disponibilizados a segurança pública. Mas falando em segurança também, as faixas 
de segurança do nosso município, infelizmente nós não sabemos se tem faixas ou o 
que é, o asfalto está deteriorando e as faixas de segurança não aparecem mais, 
então fizemos uma solicitação na frente do Posto Cavol o qual não enxergamos 
mais faixa de segurança enfim, mas para pintar a nova  mudança do trânsito 
acredito que o município tem latas de tinta, mas para conservara a segurança doa 
alunos e dos pedestres infelizmente não está tendo. Também estamos reafirmando 
uma solicitação, um compromisso com o Bairro Profilurb, o bairro que a gente mora 
praticamente de frente ao bairro, aonde em 2007 fizemos um plantio de árvores e 
com certeza de que o dia em que fizemos o plantio de 160 mudas fizemos com o 
objetivo para que prefeito nenhum pudesse ir lá e ocupar aquele espaço tão belo 
que é uma praça que é pras crianças brincarem, para não desapropriarem, para 
fazerem moradias enfim, doar seja lá pra quem for, então nós estamos pedindo para 
com que o Departamento de Meio Ambiente dê uma atenção a estas árvores 
plantadas, precisa uma atenção, eu acredito que no meio de capoeira nenhuma 
árvore cresce, nenhuma árvore tem vida; também solicitamos uma areia, um 
pouquinho de atenção aos brinquedos lá instalados que também foram brinquedos 
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instalados na administração passada, tomara a Deus que este prefeito não tire estes 
brinquedos dessa praça porque foi realizado pela administração passada. Também 
estamos solicitando a Empresa Conesul, e quero que os ouvintes entendam que 
nós não estamos querendo com que o município se torne, ou tenha problema com 
saúde publica, mas queremos que no domingo ou ache uma forma de com que as 
garis trabalhem de segunda a sábado, ou seja, até de madrugada limpando nosso 
município e que elas tenham uma folga em algum dos domingos, ou que tenham 
rodízio enfim, essas pessoas que realizam a limpeza nesse setor tão importante do 
município também merecem ter um domingo junto as suas famílias. Quero, já 
concluindo Senhora Presidente, dizer ao colega Vereador Leandro, que tenha 
certeza que temos a mesma preocupação que o senhor em tentar administrar da 
melhor forma possível o recurso do município, já estamos com um funcionário, o 
Estevan, trabalhando no patrimônio da nossa Casa, o qual realizou no mês de 
março ou abril, um curso sobre patrimônio e tenha  certeza de que deste 
apontamento nós não vamos ter, podemos ter alguns outros, queira com que eles 
entendam que foi da melhor forma que entendi de administrar junto aos colegas 
vereadores. Para concluir Senhora Presidente, pra nós é uma satisfação poder ver o 
Governo do Estado anunciando juntamente com o Prefeito Municipal mais um 
investimento para Carazinho, infelizmente eu tenho que dizer que recursos próprios 
eu acredito que Carazinho ainda não viu serem investidos no nosso município, 
ainda bem que temos uma governadora ‘porreta’ no Estado do Rio Grande do Sul, a 
qual sanou todas as dividas passadas e ainda está investindo recursos em nosso 
estado. Então, foi anunciado a construção de um terminal de passageiros no 
aeroporto carazinhense aonde nos tínhamos já protocolado essa solicitação junto ao 
Departamento Aeroportuário e nunca tivemos êxito de ser contemplado porque 
infelizmente o Estado do Rio Grande do Sul não tinha recursos a disponibilizar. 
Parabéns ao governo Aylton, que batalhou juntamente com esse governo e está 
aqui disponibilizando R$ 75.000,00 de contrapartida aos R$ 300.000,00 
disponibilizados pelo governo. Seria isso Senhora Presidente e Senhores 
Vereadores, muito obrigado. Presidente Vereadora Sandra Citolin; Devolvo o 
trabalho da mesa ao Presidente Gilnei Jarré; Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
Passamos a palavra para o Vereador Erlei; Vereador Erlei Vieira – PSDB; Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores e ao público que se encontra nessa Casa. Fiz 
algumas indicações e alguns requerimentos, mas assim voltando à semana 
passada, sobre as questões do retrocesso que o COMEN vem sofrendo neste 
governo, apresento os números que justificam porque a diminuição das ações 
realizadas pelo COMEN, aqui tem redução do orçamento do COMEN de 2009, o 
orçamento deixado pela antiga administração R$ 27.500,00  era o que nós tinha pra 
fazer prevenção sobre drogas, comprar panfletos, contratar pessoas especializadas 
pra vir dar palestras nas escolas, pra contratar profissionais pra vir ai pra dar 
palestras para médicos, para enfermeiros, para agentes de saúde, hoje não está 
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tendo isso. E hoje a administração ela dá R$ 12.400,00, que eu sei que tem 
entidade que não faz nada e eu sei que ganhou R$ 10.000,00, que não ajuda em 
nada em prevenção, em nada, e o que nós mais precisamos hoje dentro de 
Carazinho é prevenção, tem uma epidemia. Uma epidemia que está ai, matando 
todo mundo, ou tu acha que aquele piá que levou o tiro ali, ele comeu chocolate? 
Não usou droga. Tu acha que aquele que mataram a quinze dias que levou uma 
facada, comeu chocolate, não usou droga? Entende? Eu estou falando pra todo 
mundo, vocês vão ver se não tomar uma providência, vocês vão ver daqui a cinco 
anos o que vai acontecer aqui em Carazinho. Porque aquele filho que levou o tiro lá, 
podia ser o filho de qualquer um de nós, porque eu vi a mãe chorando. E hoje, pra 
você segurar um filho usuário de crack dentro de casa é muito difícil, a diferença 
desse dinheiro é de R$ 15.000,00, cortaram R$ 15.000,00, como que você vai 
trabalhar? Não sei o que aconteceu com a presidente do COMEN que não veio 
hoje, mas ela me fez várias reclamações, daí eu disse não, vai lá e usa a tribuna, e 
não sei por que não veio, se levou uma certa pressão, sei lá entende, mas sei que 
eu queria que ela viesse porque tudo que ela me falou. O COMEN tem até um 
ônibus dentro da Secretaria de Obras e que queriam tirar o ônibus de lá, e que 
podem vender e comprar uma kombi. Nós tinha uma kombi dentro da saúde, é outra 
coisa que eu lembrei agora que era do COMEN, que era da prevenção de drogas, 
não sei onde está essa kombi, quem esta ocupando. Ela disse que quer fazer uma 
palestra num colégio, ou em algum lugar ela não tem nem a kombi pra ir, não tem 
nenhuma pessoa pra levar, é isso ai. E o objetivo dessa indicação é sensibilizar o 
executivo a destinar um recurso maior para o COMEN visando prevenção que hoje 
o mais importante é você prevenir, gastar em prevenção do que no tratamento, olha 
quanto o município esta gastando em tratamento, e a prevenção? Nada. Até hoje, 
eu não vi nada. Eu levei a Vereadora Sandra na Fazenda São Francisco e mostrei o 
que é uma fazenda pra ela. Mostrei o que é uma fazenda pra ela. Quais são os 
profissionais, como você sai de lá. Sexta-feira, eu fui lá levar ela. Hoje encontro um 
monte de gente que tava em recuperação que tava lá. Caso não seja atendido esse 
orçamento em 2011 com um aumento para o COMEN para fazer esse trabalho, eu 
vou entrar com uma emenda, se o prefeito não aceitar, eu vou entrar com uma 
emenda e conto desde já com o apoio de todos os vereadores, porque ta triste, 
entende. Também entrei com um requerimento do tiroteio, ta louco, filme de terror. 
Eu tava chegando com a minha filha na praça, começou aquele tiroteio, eu me 
escondi atrás da minha filha, capaz. Fiquei dentro do carro e vi aquele movimento 
todo, sai do carro, o piá baleado ali no chão.  A mãe chorando, coisa triste. Ajudei a 
carregar na ambulância, mas eu tinha visto só um tiro, levou dois, 17 anos de idade 
gente. Na praça, cinco horas da tarde, é o que eu estou falando, vocês vão ver 
daqui a cinco anos, nós precisamos tomar uma atitude, eu não poder levar mais 
minha filha na praça, eu não vou na praça no domingo. Por isso, tive que fazer um 
requerimento ao comando da brigada pra deixar uma pessoa responsável lá dentro, 
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se fosse o primeiro, mas há quinze dias atrás mataram um com facada. Também 
entrei com uma indicação, varias vezes da praça. Desculpe Senhor Presidente, mas 
vou falar mais um tempo. Na praça dos brinquedos, vão lá no escorregador da 
praça do hospital, daqui uns dias alguma criança vai ganhar ponto na bunda, de 
buracos que tem naquele escorregador. Aquele negócio que você fica rodando, 
carrossel, aquilo lá esta travado, tudo sem pintar, a mesma coisa aqui a Praça do 
Bom Jesus, ta a mesma coisa. Outra coisa, fiz uma indicação que não dá, eu vou 
entrar na justiça amanhã contra o prefeito, troquei o amortecedor do meu carro de 
tanto buraco que tem, na rua Machado de Assis, eu entrei com meu carro, está ali o 
carro pra vocês ver, querem tirar foto, podem ir ali, perdi um pneu novo, perdi aro, ta 
batendo tudo, eu vou cobrar, vou tirar três orçamentos e vou cobrar. E pelo amor de 
Deus, já que não arrumam aquela rua Machado de Assis, pelo menos tranquem, 
porque daqui a alguns dias alguém vai morrer lá. Tranquem a rua, porque se não 
alguém vai morrer naquela rua. Peguem e vão lá ver o que é a Machado de Assis, 
300 pedras de calçamento fora do lugar, e eu entrei com meu carro lá de noite, e ta 
ali a roda pra quem quiser olhar. Era isso o que eu tinha pra falar Senhor 
Presidente, muito obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré; Passamos a 
palavra para o Vereador Grandó; Vereador Eugênio Grandó – PTB; Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, público em geral da Casa, 
senhores e senhoras ouvintes da Rádio Gazeta. Seguindo a linha de raciocínio do 
Vereador Erlei, não é muito a minha área, mas eu sou um cidadão carazinhense e 
eu quero dizer que concordo com ele quando ele diz que nós vivemos uma 
epidemia, e algo tem que ser feito. Se não vivêssemos uma epidemia o vereador 
Rudi hoje não levantaria a questão de nós termos um toque de recolher com nome 
diferente, para os menores de idade. Não existe segurança, não existe mais 
respeito ao próximo há muito tempo, o crack mudou a sociedade que nós vivemos o 
mundo de hoje não é mais o mundo de dez anos atrás. Uma droga conseguiu 
mudar a sociedade como um todo, por isso, eu gostaria que fosse só esse o 
problema de Carazinho, que fosse só esta a questão da administração municipal, 
uma redução do orçamento do COMEN. Mas eu me pergunto, qual é a vocação da 
atual administração? Onde é que ela está acertando? Está acertando na saúde? 
Não. Ela está acertando na educação? Não. Ela está acertando nas obras? Longe 
disso. Eu queria descobrir o que eu não consegui em dois anos de mandato, qual é 
a vocação da atual administração. Muito foi dito da administração anterior. Acho que 
a administração anterior perdeu a eleição pela sua própria culpa, e a população 
elegeu uma nova administração, pra fazer o novo, pra fazer o diferente. Não me 
venham dizer que antes já era assim, ou que antes era pior. Se antes já era pior ou 
era assim, por isso que foi mudada a administração pra ser melhor, e não está 
acontecendo. Então eu queria dizer que é triste, nós falarmos numa epidemia, nós 
falarmos em toque de recolher pra menores de idade, e vermos que os recursos que 
já eram parcos, não eram bons recursos para o COMEN, também vinte e quatro mil, 
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ser reduzido para onze. A questão de equipamentos do COMEN que era de três mil 
foi reduzida pra novecentos reais. Então é uma opção. É uma opção que a 
administração faz não investir nessa área. Mas é uma opção justificável se ela 
tivesse investido em outra área, pra mim não apareceu à vocação da atual 
administração. Eu acho que não vai bem nas obras, eu acho que vai pessimamente 
na saúde, horrivelmente na educação. Então eu gostaria que a atual administração 
encontrasse o seu rumo, encontrasse sua vocação. Quero crer, e torço que ela vá 
bem nas finanças, que ela não acabe o mandato sem recursos, ou com uma divida 
homérica novamente pra próxima administração. Torço do fundo do coração, que 
ainda dá tempo de fazer um bom governo. De repente, trocando algumas peças, de 
repente trocando algumas coisas na atual administração o governo engrene, mas 
não engrenou até agora. Agora é triste para um vereador, ver dez mil reais para um 
centro não sei o que de umbanda ‘Arranca Toco’ e não ver dinheiro pro COMEN, ou 
ver cinquenta mil reais pra cá, trinta mil pra cá pra instituições que não prestam 
serviço algum ou de relevância alguma pra sociedade carazinhense. Então eu acho 
triste, estarmos discutindo o que antes era vinte e quatro e agora ficou em onze. 
Vinte e quatro já era ruim, onze ta pior ainda. Aqueles que não acreditavam que a 
situação não podia ficar pior que era, ta aí mais uma prova que a situação sempre 
pode piorar. Presidente Vereador Gilnei Jarré; Passamos a palavra para o 
Vereador Marcos Soares pelo período de cinco minutos; Vereador Marcos Soares 
– PTB; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora Sandra, a imprensa 
que se faz presente Ana Maria, Tio Pisca, as pessoas que se fazem presente, ao 
meu irmão José Soares que está assistindo a reunião hoje. Gostaria Presidente de 
falar sobre algumas coisas, sobre alguns trabalhos que entrei hoje. E também 
gostaria de, a idéia do Rudi de fazer um toque de recolher, realmente Rudi eu tinha 
visto em Passo Fundo e já tinha ouvido falar numa cidade não sei que município foi, 
mas Passo Fundo já copiou essa lei, acho importante e Carazinho está 
necessitando mesmo disso. Então tu pode contar comigo, que junto contigo e mais 
alguns vereadores vamos criar essa lei. Porque eu acho que é polemica, é. Mas é 
necessária. Do jeito que está, não dá pra deixar. Carazinho está ficando de uma 
forma, que não tem mais como tu sair com tua família passear que é tiroteio pra 
tudo que é lado. Então está na hora de nós fazermos alguma coisa.  Também entrei 
com um trabalho, pedindo ao Senhor Prefeito Municipal, pra que construa um 
pavilhão para a terceira idade, porque hoje eles tem o CELTI, e o CELTI é muito 
pequeno. Eles reúnem os grupos de todo o município ao redor, então eles não tem 
espaço. E lá através dele, teria que ser criado um pavilhão, construído um pavilhão 
para a terceira idade. Então eu gostaria que o prefeito estudasse, fizesse um 
projeto, no qual eu proponho que nos vereadores ajudamos com os deputados 
federais nossos a trazer verbas pra que seja construído este pavilhão, este é um 
dos pedidos que a terceira idade tem feito pra mim e que eu através de agora 
trabalhando aqui na câmara com todos os vereadores pretendo auxiliar junto com a 
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prefeitura municipal pra que saia este pavilhão. Também quero parabenizar a Ana 
Maria pelo Programa Lado a Lado com a notícia. Parabéns Ana Maria. Realmente o 
programa tem grande audiência, e tem trazido muitos benefícios pra nossa cidade, e 
tem mostrado muitas coisas que estão erradas e que tem que ser melhorado. Então 
através da rádio, tenho escutado seguido, sou ouvinte assíduo da rádio, e tenho 
visto que realmente, ali vocês tem todas as reivindicações do nosso município. 
Então estão de parabéns pelo programa.  Seria isso Senhor Presidente, obrigada. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; Passamos agora a apreciação e votação dos 
requerimentos e moções. Vereador Leandro Adams – PT; questão de ordem 
Senhor Presidente; Presidente Vereador Gilnei Jarré; pois não Vereador Leandro; 
Vereador Leandro Adams – PT; solicitar ao plenário para votação em bloco de 
moções e requerimentos; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Está em votação à 
solicitação verbal do Vereador Leandro, para colocação em votação dos 
requerimentos emoções em bloco. Não havendo vereador que queira discutir coloco 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 
manifestem. Aprovado por todos a votação em bloco a votação dos requerimentos e 
moções. Convido a Senhora Secretária para fazer a leitura do número e autor dos 
requerimentos e moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimentos: nº 
1 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 3 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 4 
Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 6 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 7 Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; nº 9 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; moções: nº 1 Vereador 
Rudinei Brombilla – PP subscrita pelos Vereadores Marcos Soares – PTB, Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB e Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 2 Vereador Rudinei 
Brombilla – PP subscrita pelos Vereadores Marcos Soares – PTB, Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB e Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 3 Vereador Marcos Soares – PTB 
subscrita pelos Vereadores Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Leandro Adams – PT e 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 4 Vereador Gilnei Jarré – PSDB subscrita pelos 
Vereadores Erlei Vieira – PSDB, Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP e Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 5 Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB subscrita pelos Vereadores Erlei Vieira – PSDB, Vereador Elbio Esteve – 
PSDB e Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 6 Vereador Gilnei Jarré – PSDB 
subscrita pelos Vereadores Erlei Vieira – PSDB, Vereador Elbio Esteve – PSDB e 
Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 7 Vereador Gilnei Jarré – PSDB subscrita pelos 
Vereadores Erlei Vieira – PSDB, Vereador Elbio Esteve – PSDB e Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; nº 8 Vereador Gilnei Jarré – PSDB subscrita pelos 
Vereadores Erlei Vieira – PSDB, Vereador Elbio Esteve – PSDB e Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; nº 9 Vereador Leandro Adams – PT subscrita pelos 
Vereadores Erlei Vieira – PSDB, Vereador Marcos Soares – PTB e Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; nº 10 Vereadora Sandra Citolin – PMDB subscrita pelos 
Vereadores Erlei Vieira – PSDB, Vereador Eugênio Grandó – PTB e Vereador 
Marcos Soares – PTB; nº 11 Vereadora Sandra Citolin – PMDB subscrita pelos 
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Vereadores Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Rudinei Brombilla – PP e Vereador 
Marcos Soares – PTB; nº 12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB subscrita pelos 
Vereadores Marcos Soares - PTB, Vereador Rudinei Brombilla – PP e Vereador 
Leandro Adams – PT; nº 13 Vereadora Sandra Citolin – PMDB subscrita pelos 
Vereadores Marcos Soares – PTB, Vereador Rudinei Brombilla – PP e Vereador 
Leandro Adams – PT; nº 14 Vereadora Sandra Citolin – PMDB subscrita pelos 
Vereadores Marcos Soares – PTB, Vereador Estevão De Loreno – PP e Vereador 
Leandro Adams – PT; nº 15 Vereador Rudinei Brombilla – PP subscrita pelos 
Vereadores Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Marcos Soares – PTB, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB e Vereador Felipe Sálvia – PDT; Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; Está em discussão os requerimentos e moções. Conforme solicitação 
da Vereadora Sandra, estaremos autorizando a vereadora a passar um vídeo sobre 
a PEC da Felicidade; (apresentação do vídeo); Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
Nós não ganhamos a copa do mundo, mas nós queremos ganhar essas aqui que 
são direitos essenciais, garantidos na Constituição e que ainda não tem como 
medir. Então é esse reforço, que o Movimento Mais Feliz quer e também o 
requerimento foi escrito. Presidente Vereador Gilnei Jarré; Não havendo mais 
vereadores que queiram discutir coloco em votação, vereadores que concordam 
permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos os 
requerimentos e moções. Solicito a Senhora Secretária que proceda a leitura do 
projeto 087/10 do Executivo Municipal; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Projeto de Lei 087/2010, altera denominação e padrão e extingue cargos em 
comissão e funções gratificadas na Organização Administrativa Básica do 
Município; Presidente Vereador Gilnei Jarré; peço a Senhora Secretária que 
proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei 087/2010: o presente projeto de lei é viável 
conforme pareceres do Instituto Sollo e do jurídico da Casa, e nada a opor quanto 
aos aspectos orçamentário e financeiro; Presidente Vereador Gilnei Jarré; está 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 e os contrários 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; Projeto de Lei 087/2010: 
o presente projeto de lei está 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; Está em 
discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social. Não havendo 
vereador que queira discutir coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está 
em discussão o projeto com os pareceres já aprovados. Não havendo vereador que 
queira discutir coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam como 
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estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Atenção Senhores 
Vereadores, está em votação em segundo turno do projeto de emenda a Lei 
Orgânica. Solicito a Senhora Secretária que proceda a leitura do Projeto de Emenda 
a Lei Orgânica, sendo que a primeira votação foi realizada no dia 21 de junho; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 
002/2010, autoria: Vereador Eugênio Grandó, Vereador Felipe Sálvia, Vereador 
Rudinei Brombilla, Vereador Erlei Vieira e Vereadora Sandra Citolin. Altera a 
redação do artigo 21, 2º - A, e artigo 23 – 1º da Lei Orgânica de Carazinho. Letra a: 
Ocupar cargo, função ou emprego na Administração Pública direta ou indireta 
municipal de que seja exonerável adnutun, salvo os cargos de Secretário Municipal 
ou Diretor Municipal, Diretor de Autarquia e Diretor de Sociedade de Economia 
Mista, desde que se licencie do exercício do mandato. Artigo 2º - Fica alterado a 
redação do artigo 23 - 1º da Lei Orgânica Municipal, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: Artigo 23 – Não perderá o mandato de vereador, o vereador: 1º 
investido nos cargos de Secretário Municipal ou Diretor Municipal, Diretor de 
Autarquia e Diretor de Sociedade de Economia Mista, conforme § 2º alínea ‘a’ artigo 
21 desta Lei Orgânica, sendo nestes casos considerado automaticamente 
licenciado. Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; Está em discussão, não. Peço a Senhora Secretária que 
proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 002/2010: o 
presente Projeto de Emenda a Lei Orgânica é viável conforme parecer do jurídico da 
Casa, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. 
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. 
Aprovado por todos. Peço a Senhora Secretária que proceda a leitura do parecer da 
Comissão da Ordem Econômica e Social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 002/2010: o presente Projeto de Emenda a Lei 
Orgânica está apto a ser incluído na ordem do dia, Vereador Rudinei Brombilla – 
relator e secretário, Vereadora Sandra Citolin – Presidente e Vereador Erlei Vieira – 
membro; Presidente Vereador Gilnei Jarré; está 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 e 
os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está em discussão o projeto com 
os pareceres já aprovados. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários se 
manifestem. Aprovado por 8 a 1. Peço a Senhora Secretária que proceda a leitura 
do Relatório Orçamentário 06/10; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Excelentíssimo Senhor Presidente, pelo presente dirigimo-nos a Vossa Excelência 
com a finalidade de encaminhar os relatórios de execução orçamentária, balancete 
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contábil e o balancete da despesa, bem como conciliação bancária relativa ao mês 
de maio de 2010, conforme estabelecido no Regimento Interno desta Casa para 
encaminhamento a comissão para parecer e votação. Sendo o que se apresenta, 
atenciosamente, Luciana Inês Lampert de Souza – Contador CRC/RS 67.570; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; peço a Senhora Secretária que proceda a 
leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças; Secretária Vereadora 
Sandra Citolin; Relatório 006/10 de autoria do Legislativo Municipal, Relatório de 
Execução Orçamentária – Maio de 2010, após análise do referido relatório, esta 
comissão conclui que o mesmo está em conformidade com as Normas Técnicas da 
Contabilidade Pública, solicitando ao plenário desta Casa a aprovação deste 
parecer. Vereador Felipe Sálvia – relator e secretário, Vereador Eugênio Grandó – 
presidente e Vereador Elbio Esteve – membro; Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam 
permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está 
em discussão o projeto com o parecer já aprovado. Não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam como 
estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. 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 12 de 
julho às 18 horas e 45 minutos.  
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