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Ata Reunião Ordinária 13 de setembro de 2010.......Ata 40 

  
 
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 13 de 
setembro de 2010. Convido o Vereador Erlei Vieira para proceder à leitura de um 
trecho da Bíblia e que todos se posicionem em pé; (leitura da Bíblia). Presidente Vereador Gilnei Jarré: Coloco em 
apreciação a ata da reunião ordinária do dia 08 de setembro de 2010. Está em 
discussão a ata da reunião ordinária do dia 08 de setembro de 2010. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos a ata. 
Convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião. Secretário 
Vereador Élbio Esteve: Expediente 13 de setembro de 2010: Ofício 220/2010 da Promotoria de Justiça, 
solicitando informações sobre o Inquérito 00742.00084/2006; Ofício 227/2010 da 
Procuradoria de Justiça, solicitando informações sobre o Inquérito 
00742.00034/2007; Ofício 335/2010 do abrigo Odila Gomes, solicitando o plenário 
para as seguintes datas: 14/10, 21/10, 28/10, 04/11; Ofício 206/2010 do Executivo 
Municipal, solicitando as dependências para audiência pública consultiva; Ofício 
207/2010 do Executivo Municipal, encaminhando projeto de lei n° 123/2010, o qual 
autoriza aquisição de área urbana para implantação de Escola de Educação Infantil 
e loteamento popular; Ofício 208/2010 do Executivo Municipal, encaminhando 
projeto de lei n° 124/2010, o qual altera metas nas Leis Municipais n° 7017/2009 – 
PPA/2010/2013, 7.068 – LDO 2010 e abre credito especial no orçamento de 2010; 
Ofício do previcarazinho solicitando a liberação dos servidores estatutários no dia 
16 de setembro para eleição; Ofício 301/2010 do 39º CRE, solicitando as 
dependências do plenário para o dia 30 de setembro; Emenda nº 03 à LDO de 
autoria do Vereador Eugenio Grandó; Emenda nº 04 à LDO de autoria do Vereador 
Eugenio Grandó; Emenda nº 05 à LDO de autoria do Vereador Eugenio Grandó; 
Emenda do Vereador Marcos Soares, ao Projeto de Lei nº 049/2010; Ofício 
010/2010 do CMTG, convidando para participar das atividades festivas alusivas a 
semana farroupilha; Ofício do HCC, convidando o Poder Legislativo a participar da 
campanha “A saúde do HCC é da sua conta”; Ofício 166/2010 da Secretaria de 
Saúde, solicitando o plenário para o dia 24 de setembro; Ofício 205/2010 do 
Executivo Municipal com solicitação de repasses; Ofício 1520/2010 da Câmara dos 
deputados, em resposta a OD 1437/2010; Ofício do Poder Judiciário solicitando 
informações; e-mail do presidente do Sport clube internacional, em resposta a OD; 
Ofício circular 01/2010 da 15° Zona Eleitoral de Carazinho, convidando para 
audiência publica por eleições limpas a ser realizada dia 14/09. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos agora 
para a leitura das indicações, requerimentos e moções pelo Senhor Secretário. Secretário Vereador Élbio Esteve: I – 
1749/1051/2010, Indicação Vereador Marcos Soares. Retirada dos entulhos 



 

A.P.V. Página 2 10/11/2010  

diversos depositados na Rua Lima e Silva esquina com a Rua Ipiranga, no bairro 
Glória; I – 1750/1052/2010, Indicação Vereador Marcos Soares. Retirada dos 
entulhos diversos depositados na Avenida São bairro Glória; I – 1751/1053/2010, 
Indicação Vereador Rudinei Brombilla. Solicitando ao Executivo Municipal, com a 
maior brevidade possível que seja realizada a limpeza do passeio público na Rua 
Ipiranga, principalmente nas proximidades do Jockey Clube; I – 1752/1054/2010, 
Indicação Vereador Rudinei Brombilla. Solicitando ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente para que realize trabalho de patrolamento e 
cascalhamento na Rua Selbaldo Max Leipelt; I – 1753/1055/2010, Indicação 
Vereador Rudinei Brombilla. Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao 
setor competente trabalhos de patrolamento, cascalhamento e limpeza de bueiros 
na Rua Fortaleza e Rua Padre Gusmão no Bairro Vila Nova; I – 1754/1056/2010, 
Indicação Vereador Rudinei Brombilla. Solicitando ao Executivo que determine ao 
setor competente que faça, urgentemente, a limpeza da sanga que desce na Rua 
Candinha até o Clube Aquático, pois várias reclamações estão sendo feitas devido 
ao mau cheiro, a quantidade de insetos e o risco a saúde dos moradores das 
proximidades; I – 1755/1057/2010, Indicação Vereador Rudinei Brombilla. 
Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento e limpeza de bueiros na Rua Miramar; I – 
1756/1058/2010, Indicação Vereadora Sandra Citolin. Solicita ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente, trabalhos de reperfilágem asfáltica, 
na rua Ibaré, bairro Floresta. Solicitação dos motoristas e moradores; I – 
1757/1059/2010, Indicação Vereadora Sandra Citolin. Solicita ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente, trabalhos de cascalhamento e 
compactação no final da rua Victor Hugo, Bairro Braganholo. Solicitação dos 
motoristas e moradores; I – 1758/1060/2010, Indicação Vereadora Sandra Citolin. 
Solicita ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente com urgência, a 
notificação do proprietário de uma moradia de madeira, na Rua Dona Júlia, Bairro 
Santo Antônio, que está em péssimo estado de conservação, podendo ceder a 
qualquer momento, sendo próxima a outras residências. Solicitação dos moradores; 
I – 1759/1061/2010, Indicação Vereadora Sandra Citolin. Solicita ao Executivo 
Municipal, que determine ao setor competente com urgência, a notificação do 
proprietário de lima moradia que está abandonada, em péssimo estado de 
conservação, servindo de local para desocupados, na rua Santa Catarina, nº 283, 
Bairro Santo Antonio, Solicitação dos moradores; I – 1760/1062/2010, Indicação 
Vereador Estevão de Loreno. Para que determine a Secretaria de Obras que seja 
feito o calçamento da Rua Rio Branco, esquina com Rua General Osório; I – 
1761/1063/2010, Indicação Vereador Estevão de Loreno. Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja refeito o calçamento da Rua Santa Terezinha, esquina 
com Rua Marcílio Dias; I – 1762/1064/2010, Indicação Vereador Estevão de Loreno. 
Para que determine a Secretaria de Obras que seja refeito o calçamento em vários 
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pontos da Rua Silva Xavier; I – 1763/1065/2010, Indicação Vereador Estevão de 
Loreno. Para que determine a Secretaria de Obras que seja refeito o calçamento da 
Rua Fernandes Vieira; I – 1764/1066/2010, Indicação Vereador Felipe Sálvia. 
Encaminhando solicitação ao Executivo Municipal, para que seja dada atenção 
especial às melhorias que vem sendo feitas no Bairro Sommer, pois recebemos a 
reclamação de que o tapa buracos que vem sendo feito é de péssima qualidade, 
somente no meio das vias, sem os reparos nas laterais que também é necessário; I 
– 1765/1067/2010, Indicação Vereador Felipe Sálvia. Encaminhando solicitação ao 
Executivo Municipal, para que providencie junto ao setor competente a imediata 
instalação de sinalização de limite de velocidade e de redutores nas proximidades 
do entroncamento entre as Ruas Felipe Camarão e 20 de Setembro; I – 
1766/1068/2010, Indicação Vereador Eugenio Grandó. Solicitando ao setor 
competente a realização de melhorias, realizando novamente operação tapa-buraco 
na Rua Edilo Geyer, no Bairro Sommer. I – 1767/1069/2010, Indicação Vereador 
Gilnei Jarré. Solicitando ao Executivo Municipal que determine o setor competente 
para que estude a viabilidade de instalação de um redutor de velocidade, tipo 
quebra molas, na Rua Giuseppe Garibaldi, por ser esta uma via de alta 
trafegabilidade, colocando em risco a segurança dos pedestres e crianças que ali 
circulam; I – 1768/1070/2010, Indicação Vereador Gilnei Jarré. Solicitando ao 
Executivo Municipal que determine o Setor Competente para que seja consertada a 
boca de lobo tipo sifão, localizado na Rua Pernambuco esquina com a Rua Alberico 
Azevedo. Tal solicitação se faz necessária devido à proliferação de insetos e mau 
cheiro exalado pelo local; I – 1769/1071/2010, Indicação Vereador Gilnei Jarré. 
Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente para que 
seja feito o recolhimento de entulhos na Rua Pernambuco. Justificamos a 
solicitação devido à proliferação de insetos e o aspecto de abandono e desleixo que 
causa no referido local; I – 1770/1072/2010, Indicação Vereador Elbio. Solicitando 
ao Executivo Municipal que determine ao setor competente que seja efetuado o 
conserto da boca de lobo da rua Silva Jardim esquina com a rua Farrapos; I – 
1771/1073/2010, Indicação Vereador Elbio. Solicita ao Executivo Municipal para 
que determine ao setor competente que efetue melhorias na rua Guilherme Beccon, 
Bairro Vila Rica, a referida rua encontra-se em péssimas condições de 
trafegabilidade; I – 1772/1074/2010, Indicação Vereador Elbio. Solicita ao Executivo 
Municipal para que determine ao setor competente que efetue a retirada de 
entulhos do passeio público da rua Agenelo Senger, Bairro Oriental; R – 
1773/291/2010, Requerimento Vereador Marcos Soares. O Vereador abaixo 
assinado solicita que após lida em plenário e apreciada na forma regimental, seja 
enviado oficio ao Senhor Albano Kayser, Diretor Presidente das Centrais Elétricas 
de Carazinho S.A, solicitando para que seja realizado conserto da luminária 
localizada nas proximidades da Escola Estadual Manuel Arruda Câmara no bairro 
Borghetti, sito a Rua Guaranis, eis que o suporte da luminária encontra-se em 
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sentido contrário; R – 1774/292/2010, Requerimento Vereador Felipe Sálvia. O 
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o 
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho ao Presidente do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, 
solicitando que sejam estudadas formas de que não sejam permitida a realização 
de tantas pesquisas eleitorais divulgadas pelos órgãos de imprensa, pois elas 
confundem cada vez mais a cabeça do eleitor, a cada semana são duas ou três 
pesquisas divulgadas com resultados que de certa forma induzem o eleitor a votar 
para o primeiro colocado, pois muitos pensam em votar em quem está na frente nas 
pesquisas, querem ter um voto vitorioso independente de quem é o cidadão que 
estão elegendo. Querendo ou não a pesquisa induz sim, o que sem dúvida alguma 
é uma razão para se repudiar esse estratagema eleitoreira, pois os indecisos ou 
aqueles que não sabem em quem votar, têm os programas de rádio e de TV para 
tirar suas dúvidas, mas infelizmente muitos ainda escolhem o primeiro colocado nas 
pesquisas, pesquisas estas que ferem o princípio da igualdade de condições dos 
candidatos em campanha e que, conseqüentemente, trazem prejuízos para 
processo democrático brasileiro. Sugerimos que este problema seja analisado para 
que assim se possam encontrar soluções que minimizem o impacto e o poder 
indutor da divulgação dos resultados de pesquisas eleitorais sobre a vontade do 
eleitor, sem contudo, ferir o direito constitucional de informação, isto é, o direito que 
os meios de comunicação têm de informar e o direito que o eleitor tem de ser 
informado sobre os assuntos inerentes aos seus interesses. Acredito que todo o 
risco de dano ou prejuízo para a democracia brasileira deve ser analisado, 
controlado e, se possível, neutralizado, pois se manipulada a vontade do eleitor, o 
prejuízo para a democracia é irreversível. É realmente lamentável que o processo 
eleitoral, que deveria ser norteado por eleições livres e isentas, onde o principal 
objetivo deveria ser no sentido da captação de um voto sincero, responsável e 
interessado, esteja maculado por tais vícios. Para dar seu aval a uma candidatura, é 
preciso que o eleitor conheça e reflita sobre o projeto político que ela propõe, pois 
ninguém avalia ou se dispõe a ser fiador de pessoas ou daquilo que não conhece. 
O que se pretende não é restringir a atuação dos institutos de pesquisa, mas de 
sujeitá-los ao cumprimento de regras mais rígidas, pois trabalham com instrumentos 
que são democráticos por natureza, mas que também podem ser usados para 
atender a interesses escusos à democracia. Precisamos fazer com que o eleitor 
assuma a responsabilidade de ser autor de sua própria opinião política, e não 
consumidor de uma opinião pública pré-fabricada, estimulada, manipulada e 
irracional; R – 1775/293/2010, Requerimento Vereador Felipe Sálvia. O Vereador 
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e 
com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde e ao Presidente da 
Comissão de Saúde desta Casa, solicitando que sejam tomadas providências 
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quanto a apuração de denuncias e reclamações que estamos recebendo em 
relação ao atendimento dos ESFs. Muitas pessoas tem nos procurado indignadas 
com a forma no atendimento que esta sendo feito pelos funcionários dos ESFs, as 
reclamações e denúncias são relacionadas a vários pontos, mas principalmente a 
questão que envolve a liberação de um número delimitado de fichas de 
atendimento. Ora veja, se o médico é concursado ou contratado para atender um 
número “x” de horas, então pelo que penso, e acho que não estou errado, enquanto 
ele estiver cumprindo seu horário, ele tem que prestar atendimento a todos que 
procurarem pelo atendimento, afinal ele não está recebendo por consultas, mas por 
horas trabalhadas. Embora hajam exceções, a grande maioria das pessoas que 
procuram atendimento nos ESFs, são em casos de urgência e emergência, ou seja, 
realmente precisam do atendimento, por isso não se pode simplesmente delimitar 
um número de atendimentos diários, o que infelizmente causa transtornos para os 
familiares que tem que se dirigir ao ESF de madrugada para ficar na fila e garantir o 
atendimento. Outra reclamação que chegou até nós é com relação ao pedido de 
receitas médicas por telefone. Os familiares de pessoas doentes e em tratamento 
contínuo com determinado medicamento tinham a comodidade de poder solicitar a 
receita médica por telefone, podendo então retirá-la no dia seguinte ao pedido, mas 
pelo que nos foi repassado, os atendentes estão agora informando que a liberação 
de receitas só será feita mediante a presença do doente que deverá solicitar a 
receita pessoalmente. E aquela pessoa que não tem como fazer isso pela 
debilidade em que se encontra, muitos estão acamados, não saem de casa não 
porque não querem, mas porque não podem, ficam então sem receita para adquirir 
o medicamento. Nossa principal missão é facilitar a vida destas pessoas e não 
dificultar ou até mesmo piorar, afinal fomos todos eleitos pelo de confiança também 
destes cidadãos que acreditaram que seria levado adiante, na teoria e na prática, o 
lema: “Carazinho Para Todos”. M – 1776/241/2010, Moção de n° 01 do Vereador 
Marcos Soares, subscrita pelos Vereadores Sandra Citolin, Erlei Vieira e Leandro 
Adams. O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após lida e 
deliberada em plenário, seja enviado oficio em nome do Poder Legislativo de 
Carazinho manifestando nossos cumprimentos ao Grupo de 3 Idade de Bem com a 
Vida, do CTG Unidos pela Tradição Riograndense, pelo sucesso alcançado na 
domingueira acontecida no último final de semana, que contou com a presença de 
aproximadamente 1000 pessoas. Parabéns pela organização e dedicação de todos 
os integrantes do grupo; M – 1777/242/2010, Moção de n° 02 do Vereador Rudinei 
Brombilla, subscrita pelos Vereadores Gilnei Jarré, Sandra Citolin e Marcos Soares. 
O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido 
em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Casal Gilberto 
Medeiros e Lucia Medeiros, presidente e extensivo aos demais membros da Escola 
de Pais – Subseção Carazinho, pelos três  anos de atividades em Carazinho com 
os grupos de casais com a prevenção familiar. Este trabalho se fez realizar pelas 
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grandes necessidades em que se encontram parte de nossa população, fazendo 
frente, através de atuação voluntária, a uma situação emergente de solidariedade e 
cooperação baseados em interesses comuns; Atuando tanto no âmbito da 
promoção quanto no da prevenção de saúde e desenvolvimento humano; 
Promoção no sentido de modificar atitudes, hábitos e comportamentos das pessoas 
em ordem a resolver as diferentes situações nas quais se encontram. Acredito que 
são grandes as desvantagens para todos, se juntos não encontramos caminhos que 
possam favorecer ao ser humano; Prevenção no sentido de evitar danos físicos ou 
psicológicos aos que se expõem a situações de risco; Tem como finalidade a 
promoção do apoio a integração social, ao fortalecimento da cidadania, a 
recolocação profissional e a recuperação do núcleo familiar como fonte geradora de 
princípios e valores significativos importantes para construção de uma sociedade 
mais sadia e colaborativa; Se destina a pessoas que se encontram vulneráveis ou 
em situação de risco, desvantagem, abandono, ou desprotegidas física, mental, 
jurídica ou socialmente; O trabalho proposto se realiza através da própria 
comunidade que se organiza em ações a nível de promoção e prevenção as quais 
abrangem os mais diferentes âmbitos. Estas ações se traduzem em serviços de 
saúde, educação, recursos econômicos, capacitação e desenvolvimento pessoais. 
Receba o reconhecimento do Legislativo Municipal. M – 1778/243/2010, Moção de 
n° 03 da Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores Marcos Soares, 
Gilnei Jarré e Erlei Vieira. A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando todos os Profissionais Médicos 
Ortopedistas e a Associação Médica do nosso município pela passagem do Dia do 
Ortopedista comemorado dia 19 de setembro de 2010. “Ser médico é aliviar 
sofrimentos, penetrar fundo nos tormentos da humanidade. Ser médico é dar de si 
profundamente, sentir a dor do doente, é doar-se por inteiro, é romper o nevoeiro 
que separa a vida da morte”.  A Ortopedia, como muitas especialidades, 
desenvolveu-se por uma necessidade, uma necessidade de corrigir deformidades, 
restabelecer uma função e aliviar a dor. Os cirurgiões ortopédicos desenvolveram a 
habilidade de prevenir perdas importantes de função e, por outro lado, realmente 
prevenir mortes inevitáveis. Eles buscam a perfeição da sua arte, assegurando ao 
paciente alcançar sua melhor condição no menor período de tempo pelo método 
mais seguro possível. Nossos parabéns, nesta data cumprimento a todos os 
profissionais ortopedistas que exercem a profissão com ética, competência e 
respeito ao ser humano. M – 1779/244/2010, Moção de n° 04 do Vereador Leandro 
Adams, subscrita pelos Vereadores Sandra Citolin, Marcos Soares e Erlei Vieira. O 
Vereador abaixo subscrito requer na forma regimental, que depois de ouvido o 
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio do Poder 
Legislativo de Carazinho a toda a equipe da Escola Estadual de Ensino Médio 
Ernesta Nunes, parabenizando-os pela iniciativa em oportunizar aos estudantes 
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palestra sobre o voto consciente. Através desta ação os jovens tem oportunidade de 
perceber a importância de votar com consciência e da análise que precisa ser feita 
sobre os candidatos, suas propostas e ações, pois, através dele irão definir o futuro 
de toda uma nação. São iniciativas como esta que fazem a diferença para uma 
educação de qualidade, formando cidadãos críticos e conscientes de seu papel na 
sociedade; M – 1780/248/2010, Moção de n° 05 do Vereador Leandro Adams, 
subscrita pelos Vereadores Erlei Vieira, Sandra Citolin e Marcos Soares. O 
Vereador abaixo subscrito requer na forma regimental que depois de ouvido o 
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis seja enviado oficio do Poder 
Legislativo de Carazinho aos seguintes estudantes carazinhenses: Wilian Straus 
dos Santos (EMEF. Polibio do Vale), Alisson Guilherme de Matos (EMEF Rufino 
Leal), Alice da Silva Kaufrnan (EMEF Patronato Santo Antônio), Paloma Drurn 
Schacht (EEEF Paulo Frontin), Tainá de Freitas Noronha (EMEF Dr. Piero Sassi), 
Wilian R. Vidal Marinho (Escola Estadual Ernesta Nunes). Parabenizando-os pela 
classificação na fase estadual da Olimpíada de Língua Portuguesa: “Escrevendo o 
Futuro”. A Olimpíada é realizada pelo Ministério da Educação e pela Fundação Itaú 
Social, em parceria com as Secretaria Municipais de Educação, com objetivo de 
construir para a ampliação do conhecimento e aprimoramento do ensino e da 
escrita. É de grande importância que o estorço destes alunos seja reconhecido pois 
servirá de incentivo para os mesmos para que procurem sempre estudar mais além 
de servir de exemplo para os demais. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Queremos 
registrar a presença do Presidente do PTB, ex Vereador Antonio Azir, 
representantes do Piquet Pedro João da Silva, Vitor Mateus Teixeira, Rincão 
Campeiro, representantes dos servidores públicos municipais, dos Bairros 
Conceição, Braganholo e demais pessoas que se fazem presentes. Passamos 
agora para a entrega da distinção, convido a Vereadora Sandra Citolin para 
conduzir o homenageado Senhor Amélio Machado até a mesa. Convido o Senhor 
Secretário para fazer a leitura do Decreto que instituiu a comenda. Secretário 
Vereador Élbio Esteve: Decreto Legislativo n° 003/2006, de 04 de abril de 2006, 
cria a distinção tradicionalista destaque do Município de Carazinho, autor Vereador 
Gilnei Jarré, Vereador Felipe Sálvia Presidente da Câmara Municipal de Carazinho. 
Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu na 
qualidade de seu Presidente, promulgo o seguinte: Decreto Legislativo: Art. 1°. Fica 
criada na Câmara Municipal, a distinção Tradicionalista Destaque do Município de 
Carazinho destinada a homenagear um munícipe de reconhecida relevância e 
serviços prestados ao Tradicionalismo Gaúcho; Parágrafo Único. A atuação no meio 
tradicionalista deverá ser comprovada com o tempo mínimo de 20 anos de 
participação em Centros Tradicionalistas e ou serviços prestados ao Município da 
mesma causa; Art. 2°. A indicação do Tradicionalista Destaque será feita na última 
reunião ordinária do mês de agosto, preferencialmente por consenso, ou então pela 
deliberação do plenário; Art. 3°. A referida distinção será entregue anualmente em 
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reunião ordinária ou em reunião solene na Câmara Municipal comemorativa a 
Semana Farroupilha no mês de Setembro; Art. 4°. A distinção de Tradicionalista 
Destaque não será conferida mais de uma vez ao mesmo homenageado; Art. 5°. 
Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala de reuniões 
04 de abril de 2006. Presidente Vereador Felipe Sálvia. Presidente Vereador 
Gilnei Jarré: Passamos de imediato a palavra para o Vereador Leandro Adams 
para o seu pronunciamento. Vereador Leandro Adams: Senhor Presidente, 
Vereadora Sandra Citolin, colegas Vereadores, cumprimentar o nosso 
homenageado Sr. Machado, familiares, companheiro de partido e demais pessoas 
que nos prestigiam nessa reunião de hoje. Senhor Presidente eu não poderia deixar 
de cumprimentar o nosso homenageado porque além do amor que ele tem pela 
tradição gaúcha, além do sentimento que ele vive todo dia, o sentimento que ele 
tem pela coisa gaucha, ele tem um grande trabalho social em nossa comunidade, 
eu posso dizer isso, sou testemunha vivo, porque o meu filho, digamos assim na 
parte mais difícil da juventude dele, ele era do seu Piquet, participava na sua casa, 
nas jantas, e as pessoas que conhecem meu filho, não quero me gabar, mas dizem 
que é um bom menino e se ele é um bom menino eu devo muito ao senhor, eu devo 
muito ao senhor isso, o senhor sabe disso, que essa paixão que os meninos têm 
pela gaita, pelo violão e pelo cavalo, eu não conheço nenhum menino que usa 
craque e gosta de cavalo, então eu venho registrar de público aqui senhor Amélio, 
essa contribuição que o Senhor dá pra nossa comunidade e gostaria que isso, eu 
sei que não é só meu filho, são muito meninos, mas este deveria ser um projeto a 
ser seguido pelo Executivo e com certeza nós íamos resolver muitos problemas que 
temos na nossa comunidade se nós investíssemos um pouco nesse projeto, que 
isso realmente vem da educação, muitas vezes eu ligava pro meu filho, mas quando 
eu sabia onde ele estava, eu ficava descansado, então Senhor Amélio, fica aqui o 
meu registro e o meu agradecimento, além do amor que o Senhor tem pela tradição 
dessa contribuição que o Senhor da pra nossa comunidade, muito obrigado. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Convido o 2° Vice Presidente, Vereador 
Leandro Adams, para assumir os trabalhos da mesa, para pronunciamento. 2° Vice 
Presidente Vereador Leandro Adams: De imediato passo a palavra para o 
Vereador Gilnei Alberto, para pronunciamento. Vereador Gilnei Jarré: Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, público presente, 
campeiros, tradicionalistas, enfim, Senhor Amélio Machado, popular Machadão, é 
uma satisfação poder hoje estar aqui junto a seus amigos, a seus familiares e poder 
falar um pouco do que seus filhos me passaram, eu tenho a certeza de que a vida 
do Senhor Amélio não se reúne em duas folhas eu acredito e tenho a certeza de 
que poderia dar um livro, e um livro sim, de bons ensinamentos, de boa conduta e 
de uma paixão que muitos não tem, mas esse Senhor tem sim que é a paixão pelo 
tradicionalismo, vou falar um pouquinho da vida do Senhor Amélio, que nasceu no 
dia 08 de novembro de 1936, na cidade de carazinho, filho de Amélio Machado e 
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Celanina Ramos Machado. Em 1950, aos 14 anos começou sua intensa vida de 
trabalho, como trabalhador braçal numa serralheria, onde arrastava toras de 
madeira, em 1952, aos 16 anos, iniciou a sua trajetória campeira, passando a 
domar cavalos, com 20 anos, em granjas e fazendas se dedicou a profissão de ser 
catapaz desses estabelecimentos, em 05 de maio de 1962, com 26 anos de idade, 
casou-se com Amelia Lory Lampert Machado, desse casamento nasceram dois 
filhos, Rosana e Airton, os dois filhos lhe presentearam com 04 netos: Alison, 
Juliane, Caroline e Caetano, os quais são hoje talvez a maior razão de existir deste 
campeiro, em 1963, ingressou na companhia imec, em 1966, transformou-se em 
servidor publico municipal, como operador de maquinas na prefeitura municipal de 
carazinho, onde se aposentou por tempo de serviço. Seu Amelio ou Machadao, 
como e largamente conhecido em carazinho e toda a região, além da vida dedicada 
a família, ao campeirismo, ao município, também foi presidente do bairro floresta 
por varias gestões. Em março de 2011, serão 50 anos de vivência tradicionalista e 
um dos maiores orgulhos da vida do seu Amélio, desses 50 anos dedicados ao tiro 
de laço, rodeios e andanças por nosso estado afora e pais, integrou apenas 03 
quadros de laçadores. lniciou as atividades de tiro de laço na invernada campeira 
do Rincão Serrano, depois passou a compor o Piquet Boi Barroso e atualmente 
compõe o Piquet Pedro João da Silva, onde foi fundador em 09 de junho de 1982. 
Seu Amélio e sócio de todas as entidades tradicionalistas de nosso Município, suas 
raízes, vivencias, exemplos tradicionalistas se solidificaram da forma mais honrosa 
que um peão gaúcho poderia almejar, hoje são três gerações que cultivam a 
tradição ao do tiro de laço, seu Amélio, o filho Airton, popular cabrito e o neto 
Caetano, neto esse que tem se destacado de forma significativa, faltou o Alison, 
perdão, conquistando muitos prêmios por rodeios e de quem talvez ainda se possa 
dizer: saíram igualzito ao vô Amélio. Por fim Seu Amélio, eu já disse que poderia 
escrever um bom livro de sua história de vida, de sua história tradicionalista, mas 
nós estamos fazendo, uma pequena homenagem entendemos nós que é simples 
pelo trabalho que o Senhor já desenvolveu, que o Senhor executa, pelas palavras 
do Vereador Leandro também, nessa área familiar, não tão social, mas familiar, 
porque o Senhor com certeza deve ter atuado junto ao filho dele, como aos demais 
filhos, como um pai, que não está presente no momento de um rodeio e não está 
presente no momento de uma festa, falo hoje aqui Seu Amélio, com a unanimidade 
dos colegas Vereadores, no momento de sugestão de indicação do Seu nome 
nessa Casa Legislativa, estou representando todas as bancadas, PSDB, PDT, PP, 
PTB, PMDB, enfim também o PT que fez o seu pronunciamento e quero deixar 
registrado Seu Amélio, que em nome desses dez Vereadores, que o Senhor merece 
todo o respeito e reconhecimento a extensa trajetória de vida campeira e 
tradicionalista que hoje aqui se concretiza da melhor forma que o Legislativo 
Municipal elegeu para honrosamente conceder o título de Tradicionalista Destaque 
de 2010, agradecendo em nome de toda a sua família, de toda a comunidade 
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tradicionalista, de todas as gerações que seu exemplo campeiro, possa ter 
influenciado em nome das vivências gaudérias do nosso amado chão gaúcho, mais 
uma vez Seu Amélio, parabéns e que Deus lhe ilumine e lhe de muita saúde por 
muitos anos de vida, parabéns Seu Amélio. 2° Vice Presidente Vereador Leandro 
Adams: Passo agora a palavra ao nosso homenageado. Senhor Amélio 
Machado: Eu queria dar Boa Noite a todos os conhecidos, amigos, Vereadores e 
eu estou meio atacado da garganta, senão eu podia falar bastante, e o Doutor do 
lado é o que cuida desse bobo aqui, mas vou fazer um pedido, Seu Dick, Luiz Dick, 
que venha dizer alguma coisa, agradecer os Senhores, que ele é mais disposto, a 
língua mais sovada, então peço ao Luiz Dick que dê uma chegadinha até aqui. 
Senhor Luiz Dick: Boa Noite a todos, primeiramente quero cumprimentar ao 
Presidente, em nome dele cumprimentar a toda a bancada de Vereadores da 
cidade de Carazinho, eu gostaria de antes, de mais nada parabenizar os Senhores 
Vereadores, pessoal da Câmara de Vereadores da cidade de Carazinho, eu já 
participei de várias e várias homenagens aonde a gente entrega uma placa, ou um 
troféu em memória, por isso eu quero parabenizar vocês, por hoje estar aqui com o 
Seu Amélio Machado, no nosso lado e vocês prestando essa homenagem a ele, 
parabéns em primeira mão, pela iniciativa e parabéns pelo homem da terra de 
Carazinho que vocês escolheram para homenagear, eu vim aqui para falar por ele, 
mas eu tenho que falar dele também, tenho que falar dele, porque eu respondo 
também pela 7ª região tradicionalista, como diretor campeiro, da região e ele 
abrange aqui também a terra de Carazinho, o companheiro Amélio Machado e esse 
homem gente, esse homem defendeu pra nós, defendeu a terra de Carazinho, 
defendeu a 7ª região, defendeu o nosso Estado, o nosso Município, em várias 
festas campeiras, junto ia o seu filho e o seu neto, aonde muitos troféus nós 
trouxemos para a nossa 7ª região. Quero parabenizar também a família do 
companheiro Amélio Machado, mas em nome do Senhor Amélio, mais uma vez nós 
parabenizamos em nome da família, a iniciativa da Câmara de Vereadores da 
cidade de Carazinho e pra contar um pouquinho da história dele, eu gostaria que o 
neto dele, o Pitbul, como é conhecido, viesse até aqui e trouxesse um pôneizinho 
que ele tem montado, para que nós abríssemos aqui, que ali vai dizer o que eu 
estou falando, o que tem nesse pônei, com certeza conta uma grande trajetória da 
vida de Amélio Machado, ao o Pit então abre, ergue aí pra nós Pit, para que o povo 
também consiga ver, aí está montado, aí são três gerações de tradição, ai tem três 
gerações que estão laçando, aonde mais uma vez nós sentimos orgulhados em 
saber da homenagem que está sendo feita a esse tradicionalista, homem 
incansável, homem que muito lutou, e eu sempre digo e eu ouvi hoje aqui e fiquei 
muito feliz de ouvir a colocação do Vereador, quando ele dizia que o tradicionalismo 
tira as pessoas da rua, tira os meninos do craque, é verdade, enquanto nós vermos 
um pai laçando com o seu filho, com o seu neto, nós não vamos ver uma mãe 
chorando na porta de uma penitenciária, pode ter certeza disso e por isso nós 
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agradecemos de coração, em nome do companheiro Amélio Machado, em nome 
desse humilde peão do Rio Grande Luiz Dickel, nós agradecemos de coração a 
iniciativa da Câmara de Vereadores da cidade de Carazinho, em nome do 
Presidente e de toda a sua bancada, muito obrigado a todos e um forte abraço, até 
uma próxima. 2° Vice Presidente Vereador Leandro Adams: Passamos agora 
para entrega da distinção, convido o Vereador Gilnei Jarré para a entrega da placa. 
Convido a Vereadora Sandra Citolin, para fazer a entrega de um ramalhete de flores 
a esposa do homenageado, A Senhora Amélia Lory Lampert Machado. Declaramos 
encerrado o presente ato solene.Passamos agora para o intervalo regimental, para 
cumprimentos ao homenageado e seus familiares, convido todos os Vereadores 
para a foto oficial. 2º Vice-presidente Vereador Leandro Adams: Devolvo os trabalhos ao Vereador Gilnei Jarré. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos agora 
para a apreciação e votação dos requerimentos e moções. Vereador Rudinei Brombilla: Questão de ordem 
Senhor Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Pois não Vereador Rudi. Vereador Rudinei Brombilla: Fazer um requerimento verbal para 
que vote em bloco os requerimentos e moções. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Pois não Vereador Leandro. Vereador Leandro Adams: Só 
gostaria de registrar contrario o meu voto no requerimento sobre as pesquisas 
eleitorais, obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Ok. Esta em votação o requerimento verbal do Vereador 
Rudinei Brombilla para que seja apreciado em bloco os requerimentos e moções. 
Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores 
favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Peço ao Senhor Secretário para fazer a leitura do número e autor dos 
requerimentos e moções. Secretário Vereador Élbio Esteve: Requerimento de n° 01 do Vereador Marcos Soares; 
Requerimento de n° 02 do Vereador Felipe Sálvia; Requerimento de n° 03 do 
Vereador Felipe Sálvia; Moções. Moção n° 01 do Vereador Marcos Soares, 
subscrita pelos Vereadores Sandra Citolin, Erlei Vieira e Leandro Adams; Moção n° 
02 do Vereador Rudinei Brombilla, subscrita pelos Vereadores Sandra Citolin, Gilnei 
Jarré e Marcos Soares; Moção n° 03 da Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos 
Vereadores Marcos Soares, Gilnei Jarré e Erlei Vieira; Moção n° 04 do Vereador 
Leandro Adams, subscrita pelos Vereadores Sandra Citolin, Marcos Soares e Erlei 
Vieira; Moção n° 05 do Vereador Leandro Adams, subscrita pelos Vereadores 
Sandra Citolin, Marcos Soares e Erlei Vieira. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os requerimentos e 
moções. Não havendo vereador que queiram discutir, coloco em votação. 
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. 
Aprovado por todos e registramos o voto contrário do Vereador Leandro Adams no 
requerimento n° 2.  Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura do Projeto 
de Lei nº 107 de 2010. Secretário Vereador Élbio Esteve: Projeto de Lei nº 107, de 06 de agosto de 2010. Revoga a 
Lei Municipal n° 3.502, de 15 de agosto de 1985, que doou imóvel a APROCAR. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Peço ao Senhor Secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças. Secretário Vereador Élbio Esteve: Voto: 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. Sala de Reuniões, 13 de setembro de 2010. Assinam 
Vereador Élbio, Vereador Eugenio e Vereador Felipe Sálvia. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o 
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parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e 
contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao senhor secretário que 
proceda à leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social. Secretário Vereador Élbio Esteve: Voto: O 
presente projeto de lei está apto a ser incluído na ordem do dia. Sala de Reuniões, 
13 de setembro de 2010. Assinam Vereador Rudinei Brombilla, Vereadora Sandra e 
Vereador Erlei Vieira. 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 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 
favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Eu quero informar os senhores vereadores que, devido ao feriado do dia 20, 
foi decretado por este Presidente ponto facultativo, e realizaremos a sessão no dia 
21, terça-feira, às 18h45min. Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, 
declaro encerrada a presente reunião, e convoco os Senhores Vereadores para a 
próxima Reunião Ordinária, a ser realizada dia 21 de setembro, às 18h45min. 
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