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' ..
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 22 de novembro de 2010.
Convido o Senhor Vereador Eugênio Grand6 para proceder à leitura de um
trecho da Bíblia e que tódos se posicionem em pé: (leitura da Bíblia).
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Convido o senhor secretário para fazer a
leitura do expediente da Ipresente reunião. Secretário' Vereador Elbio
Esteve, expediente 06 de dezembro de 2010, oficio do Vereador MarcosC Soares retirando os Projetos de lei nO. 060/10 e 061/10 - Projeto de lei de

Ú aut~ria ?O Vereador. Marcos' Soares qu.e dá denominação de Rua José
.~ Ganbaldl Soares, PrOjeto de Lei de autoria do Vereador Marcos Soares que

dá denominação de Rua ,Alfredo Goby de Oliveira, oficio 08/2010 do
CONDICACAR convidando para posse dos Conselheiros Tutelares a realizar-
se dia 13 de dezembro, Telegrama. do Ministério da saúde informando a
Iiberaçáo de recursos financeiros no valor de R$ 17.020,96, Convite da
Escola Veiga Cabral convidando para participar da Conclusão de curso a
realizar-se dia 13 de dezembro, Convite do Yacamin para visitar o Bazar do
Yacamin realizado dia 03 de dezembro, Oficio 331/10 do Delegado Regional
de Policia Luiz Fernando Pirita de Azevedo solicitando um espaço no dia de
hoje para entrega de medalha integração Policial Civil Comunidade, Oficio
060/10 do Conselho Municipal de Assistência Social solicitando mobilização
dos Vereadores para apoiar o voto 'favorável ao PL' 3077, oficio 270 do
Executivo Municipal referente ao Projeto de lei convênio Corsan, oficio 387/10
do Executivo Municipal em resposta ao. oficio CPI 023/10, comunicado do
Ministério da Educação informando a liberação de -recursos financeiros no
valor de R$ 80,009,75,' oficio do 'orçamento da união 'informando recurso
orçamentário pago ao municipio de Carazinho no valor de R$ 19.087.113,00
- Convite do 38 BPM para abertura da operaçãó papai Noel realizado no dia
06 de dezembro, oficio do comitê de qualidade RS trazendo informações e
reafirmando a parceria do comitê com o Poder Legislativo, oficio 186/10 do
Banco Central do Brasil em resposta a 00 2.209/10, oficio da Câmara dos
Deputados encaminhando exemplar da situaçâo das estiagens e um resumo
do relatório final dos, trabalhos desenvolvidos ao longo de 2009, oficio
1884/10 da Câmara dos Deputados em resposta a 00 2 156/10, convite da
Assembléia Legislativa para solenidade de posse do Governador e Vice a
realizar-se dia 10 de janeiro, oficio 271/10 do Executivo encaminhando proj
de Lei nO 143/10 o qual autoriza abertura de Crédito Suplementar
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orçamento da Câmara Municipal de Vereadores, ofício 272/10 do Executivo
Municipal encaminhando Projeto de Lei n° 147/10 o qual autoriza firmar
convênio com Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, Cartão
de Natal da Biblioteca Municipal Dr, Guilherme Schullz Filho, Presidente
Vereador GlInei Jarro: Passamos. agora a leitura das Indicações,
Requerimentos e Moçoes pelo Senhor Secretário, Secretário Vereador Elbio
Esteve: Indicação Vereador Élbio Esteve solicitando que termine ao selar
competente para que realize _melhorias urgentes. Av, Marechal Castelo
Branco, Bairro São MigueLfindicaçao,Vereador Élbio Estéve Solicitando que
determine ao setor competente para que realize melhorias na rua João
Olaneck , Bairro Vila Rica. Indicação do Vereador Marcos Soares solicitando

,.. colocação de cascalho e compactação no BECO DA BEIRARIO, no bairro
~ Prmcesa .. Indicação do Vereador Marcos Soares Solicitando a limpeza a

!"" PRAÇA DE LAZER,no bairro Princesa. Indicação do Vereador Marcos Soares
, ~ solicitando a recolocaç1io de placas de sinalização localizadas na AVENIDA

FLORES DA CUNHA. Indicação do Vereador Marcos Soares solicitando
limpeza dos canteiros centrais, localizados na RUA JOÃO NERI DOMINGOS,
no bairro OURO PRETO, Indicação do Vereador Erlei Vieira solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente a colocaçao de
tubos numa valeta na Rua Alberto velho de Souza, 453 esquina com Rua
Minuano no Bairro Sao Jorge. Indicação do Vereador Erlei Vieira solicitando
ao Executivo Municipal,' que determine ao setor competente a limpeza dos
tubos que estão entupidos em frente da casa, na rua Pedro José da silva, 167
Bairro Santa Terezinha. Indicação do Vereador Erlei Vieira solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente a colocaçao de
madeiras' que estão faltando e a' restauração da ponte da Rua Assis
Chateaubriand, 1595 na Vila' Rica. Indicação do Vereador Erlei Vieira
solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente o
cascalhamento da Av. Pátria, desde onde termina o calçamento até o final do
Bairro Brandina. Indicação do Vereador Gilnei Jarré solicitando ao Executivo
Municipal para que determine ao setor competente a construção de uma
Praça no Bairro Nossa Senhora Aparecida, A solicitação se faz necessária
pela falta de um local adequado para lazer dos moradores, bem como um
local seguro ás crianças' brincarem, ~.Indicação do Vereador Gilnei Jarré
solicitando ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente a
ampliação da cobertura da parada de ônibus situada na Av. Mauá esquina
Rua Pedro Vargas, Solicitação se faz necessária devido ao grande número de
usuãrios, bem como as intempéries do tempo, Indicação da Vereadora
Sandra Citolin solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a retirada de entulhos verdes que estão depositados em la
pública, na rua Paissandu, Bairro Glória, próximo ao número 665. Solicita ã 1
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dos moradores. Indicação da Vereadora Sandra Citolin solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao selor competente, a retirada de
entulhos verdes que estão depositados em via pública, na rua João Saldanha
dos Santos, Passo da Areia, Solicitação dos moradores. Indicação da
Vereadora Sandra Cilolin solicitando ao Executivo Municipal, que determine
ao setor competente, a retirada de entulhos verdes que estão depositados em
via pública, na rua Almirante Barroso, Bairro Fabio, próximo ao N' 87.
Solicitação dos moradores. Indicação do Vereador José Jairo Scherer dos
Santos solicitando ao Executivo que realize trabalho de patrolamento e
cascalhamento na Rua Quero-Quero no Bairro São Lucas. indicaç::io do
Vereador José Jairo Scherer dos Santos solicitando ao Executivo Municipal
para que determine ao setor competente para que realize o trabalho deC Patrolamento, Casacalhamento e colocaç::io de Bueiros na Rua São Vicente

li de Paulo no final de Linha,' Indicação do Vereador José Jairo Scherer dos
•. - Santos solicitando ao Executivo Municipal a restauração da quadra de

esportes de areia do Bairro Sommer (Profilurb), bem como a reposição de
areia da referida quadra,-Indicação do Vereador José Jairo Scherer dos
Santos solicitando ao Executivo Municipal para que determine ao setor
competente os trabalhos com máxima urgência da restauração da praça em
frente a escola Eduardo Graeff, no Bairro Princesa (Limpeza com corte de
grama, retirada de entulhos, lixo e a reconstrução da quadra de areia)
Indicação do, Vereador rJosé Jairo Scherer dos Santos solicitando ao
Executivo Municipal que determine ao setor competente para que faça a
restauração do meio-fio na Rua Carlos Gomes em frente ao nO411. Indicação
do Vereador José Jairo Scherer dos, Santos' solicitando ao Executivo
Municipal que determine ao setor competente que faça o trabalho de capina e
limpeza na passagem e nos trilhos próximo aCESA (Cotrijal). Indicação do. .
Vereador José Jairo Scherer dos 'Santos solicitando ao Executivo Municipal
que determine ao setor competente para que faça os trabaihos de limpeza e o
aumento da Boca de Lobo entre as Ruas Pedro Vargas'e David Canabarro.
Indicação do Vereador Gilnei Jarré solicitando ao. Executivo Municipal para
que determine ~o setor competente a ampliaçãó da cobertura da parada de
ônibus junto a Praça Alfredo D' Amore na Av. Patria, devido ao grande
número de usuarios, bem como a possibilidade de realocação para junto a um
local com sombra. Indicação' do' Vereador. Gilnei Jarré solicitando ao
Executivo Municipal para que determine ao setor competente a ampliação da
cobertura da parada de ônibus situada na Av. Flores da Cunha, junto ao n°
3211, próximo a Empresa leindecker &'Cia, Ressaltamos também a
importância no aumento dos bancos devido ao grande número de usuários do
coletivo urbano.lndicação do Vereador Estevão De Loreno solicitando, q e
determine ao Departamento de Meio Ambiente que sejam feitos serviços e
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capina e roçagem no acostamento em frente à escola Caie. Indicação do
Vereador Estevao De Loreno solicitando que determine a Secretaria de Obras
que seja feita a construção de uma rampa de acesso Junto ao passeio público
em frente à Biblioteca Guilherme Schultz Filho. Indicação do Vereador
Estevão De Loreno solicitando que determine a Secretaria de Obras que seja
refeito o passeio público nos arredores da Escola Caie. IndicaçáO Vereador
Felipe Sálvia' solicitando ao Executivo Municipal j para que providencie
medidas urgentes no sentido de solucionar os problemas envolvendo a saúde
do município, junto aos PSF se aos locais de atendimento de urgência e
emergência, pois a população, esla revoltada esperando por melhoras que
infelizmente não aconteceram até agora mesmo depois de todas a promessas
e mudanças. Indicação Vereador Felipe Sálvia reiterando solicitação ao

( Executivo para que sejam tomadas providências no sentido de que os bairros
f- -do município também recebam o tratamento que esta sendo dado ao centro

• da cidade com reiação a obras de recuperação, melhorias, limpeza de praças
e manutenção de ruas de um modo geral. Indicação Vereador Leandro
Adams encaminhado solicitação para que o Executivo Municipal, determine a
Secretaria de Obras o concerto imediato da ponte que liga os bairros Vila
Rica e Medianeira na Rua Assis Chateubriand. Salientamos que a mesma
está com a estrutura completamente comprometida apresentando risco
constante para a população que mora no local conforme fotos anexo, o que
causa risco diário aos moradores que precisam atravessar a ponte. Indicação
Vereador t Leandro Adams' encaminhado J solicitação para o Executivo
Municipal estude a viabilidade da criação de um Banco de Doação de Sangue
no municipio de Carazinho. Salientamos que nosso município está crescendo
cada vez mais 1c ,atendemos também os ..-municipios da região, assim
precisamos armazeriar sangue para as emergências e necessidades que
temos. ,Dessa forma criar um Banco de I'Doação de iSangue no nosso
municipio facilitaria o trabalho dos médicos que atendem em nossa cidade,
Indicação Vereador Leandro Adams encaminhado solicitação para que o
Executivo Municipal, determine. a • Secretaria j competente que viabilize
melhorias necessárias ~na • moradia" de número 530, na Rua Assis. .
Chateubriand, pois a mesma encontra-se constantemente em situação de
alagamento. Solicitação dos moradores,. Requerimento do Vereador Marcos
soares - O VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e
apreciada na forma regimentai, seja enviado' oficio a Empresa GLÓRIA, na
pessoa do Diretor Senhor DEOLlNDO CAPITANia, solicitando a pedido dos
moradores, para que altere o roteiro do coletivo urbano que faz o bairro
ORIENTAL, que a mesma entre na AVENIDA PÁTRIA até o HCC e retorne ao
itinerário que vem sendo realizado, eis que se concentram na Avenida Pátr a
importantes locais procurados pela população carazinhense, entre eles o
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HCC, Secretaria de Saúde, ELETROCAR,laboralários, consultórios médicos
entre outros Requerimento do Vereador Felipe Sálvia - o Vereador abaixo
subscrito requer, na forma regimental. que depois de ouvido o Plenário e com
a aprovaçao dos senhores Edis, seja enviado oficio do Poder Legislativo
Carazinho os Lideres' de Bancadas, ,na' Câmara dos Deputados e as
Comissões de Finanças e Tribulação e de Constituição e Justiça e de
Cidadania, manifestando nosso apoio a aprovação .imediata do Projeto de Lei
nO 6711/2009 de autoria do Senado Federal, já aprovado pela Comissão de
Educação e Cultura da Câmara, que aetermina que os veículos de transporte
coletivo de passageiros apreendidos pela fiscalização alfandegária e objeto
de pena de perdimento (perda de bens em favor da fazenda pública) sejam

C
destinados ao transporte escolar municipal. A proposta modifica o Decreto-lei
n01455/76. Conforme a legislaçao Iatual, as mercadorias ~ irregulares

(', apreendida~ pela R~~ita Federal _devem : ~er ?estinadas ~ comp~a por
.~ pessoas físicas e Jundlcas, por meio de lellao; a Incorporaçao por orgaos
públicos das diferentes esferas da administraçao; e à doaçao a entidades
sem fins lucrativos, ou podendo' também serem destruídas, Não restam
dúvidas da importância da aprovação-deste Projeto, pois será um importante
incremento na frota do transporte escolar, trazendo beneficios a milhares de
estudantes de todo o país. Hoje vemos infelizmente muitos acidentes com
vitimas ocorrendo em função especialmente do sucateamento dos veiculos
que fazem o transporte escolar. Sabemos tamoém acabam priorizando outras
demandas, deixando o transporte escolar para segundo e até terceiro plano, o
que jamais deveria ocorrer, pois são vidas humanas em jogo, crianças e
adolescentes que. se sujeitam a determinadas I situações para poder ter
acesso a, educação. Esperamos lque haja I sensibilidade dos nobres
pariamentares no seritido de apróvar com urgência esta matéria que já tramita
desde 2009 e que terá ..certamerite uma grande e significativa abrangência.
Requerimento do Vereador Gilnei Jarré'~o Vereador.abaixô,assinado solicita
na forma regimental, que:a seguir.dá' aquiescência do plenário encaminhe-se
oficio externando" cond~lências ~os 'familiares ?o' Sr. NASSOR HOLANDA,
peio seu' passamentoocomdo na semana ,passada, em Caxias do Sul.
Expressamos nosso:pesar e auguramos:.á'família' a superação deste
lastimável episódio., Requerimento do. Vereador Erlei Vieira - o Vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental, que'após aprovado em plenário
seja encaminhado ofiCio, ao Sr. Everton Gióngo Borges, gerente da EBCT -
Empresa Brasileira de 'Correios e Telégrafos de Carazinho, solicitando para
que os carteiros efetuem a passagem e entrega de correspondência por todas
as bifurcações da Rua Pedro João da Silva, pois a mesma é muito extensa no
Bairro Santa Terezinha, e muitos moradores tem que deslocar até o corr o
do centro da cidade pra buscar suas correspondências. Requerimento o
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Vereador Erlei Vieira - o Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado oficio á
Empresa Brasiltelecon, solicitando para que, com a maxima urgência, o
conserto de 2 orelhões, telefônicos Públicos, na Rua Pedro João da Silva no
Bairro Santa Terezinha: e solicitam também a instalação de mais telefone
público nesta mesma Rua, porém em frente a casa de número 103, pois
moradores necessitam muito dos mesmos, Requerimento do Vereador
Eugênio Grandó - o Vereador abaixo assinado requer na forma regimental,
que depois de aprovado em plenaria, seja enviado oficio com os mais
sinceros votos de profundo pesar aos familiares de NASSOR HOLANDA,
pelo seu falecimento ocorrido no dia 02 de Dezembro, demonstrando nossa

,. solidariedade neste momento de profunda dor pela perda irreparável.
Desejamos a Familia, muita força e fé para superar este momento que

. _ sabemos é de profunda dor, mas DEUS que tudo pode estará fortalecendo-os
e consolando-os. Cremos na palavra de Deus escrita em João Cap,11 , verso
25 e 26 "Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim nunca
morrerá". Requerimento da Vereadora Sandra Citolín - A Vereadora abaixo
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para
aprovação, seja. enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a
Governadora do Estado do Rio Grande do Sul,: Sra. Veda Crusius, ao
Presidente da Assembléia Legislativa Sr. Giovaoi Cheriní, ao Deputado
Estadual Márcio Biolchi - PMDB, ao Deputado Estadual Gilberto Capoani -
Líder Bancada PMDB e ao Deputado Estadual Elvino Bohn Gass - Líder de
Bancada do PT,"manifestando orgulho desta vereadora e da comunidade
Carazinhense, a estes parlamentares que não médiram esforços para aprovar
a PL 166/2010, do Executivo Estadual que destinada 89 hectares, situado ao
lado do Distrito Industrial lron Albuquerque, ao Município de Carazinho. O
Pólo Industrial e Logístico abrigará várias obras em um grande projeto de
crescimento e expansão para o nosso municipio e certamente a articulação
dos nobres Edls foi fundamental para a aprovação por unanímidade deste
importante projeto. Requerimento do Vereador José Jairo Scherer dos Santos
- o Vereador abaixo assínado solicita na forma regimental, que após lido em
plenário e deferido pela Presidência: seja éonsignado em Ata e oficiado aos
familiares votos de profundo pesar em nome do PODER LEGiSLATIVO DE
CARAZINIHO,pelo falecimento do Jovem. THALES BRENTANO Neste
momento de tristeza para os familiares e os amigos enlutados, pedimos a
Deus que nos dê a força de que necessitamos para superar a dor da
ausência e solidificar nossa esperança de um dia reencontrarmos aqueles a
quem tanto amamos e que agora ocupam um lugar muito especial em noss
lembranças, A todos os familiares do inesquecível THALES BRENTANO s
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nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido Requerimento dos
Vereadores José Jairo Scherer dos Santos e Erlei Vieira - o vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental que depois de aprovado em plenário.
seja registrado em Ata e oficiado o Conselho Municipal de Transito para que a
solicitação da comunidade do bairro medianeira, onde seja feito estudos da
viabilidade da permanência o itinerário da linha de 6nibus Urbano com o
trajeto da Rua Bernardo Paz, acessando a Rua João Batista e como retorno
pela Rua' Guilherme Sudbrack e retomando seu fluxo normal pela Rua
Bernardo Paz conforme o mapa descritivo em anexo. JUSTIFICATIVA: A
ConstituiçáO de 1988, chamada de Constituição Cidadã por Ulysses
Guimarães, define, em seu artigo 37 que: "A administração pública direta e

...•indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
, dos Municípios obedecerá aos principios da legalidade, impessoalidade,

r"_ moralidade, publicidade e eficiência...." A preocupação em Legislar, como um
.. dos principios a nortear a vigilância: a onde presente requerimento solicita

levar adiante este princípio já inscrito em nossa Constituição, através de uma
medida simples para exercer. a' vigilância tão necessária para o bom
andamento: do transporte para o. cidadão. Anexo mapa demonstrativo.
Requerimento Pedido de Informação do Vereador Eugênio Grandó ~ o
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que logo após lido em
plenário, seja enviado oficio ao ExeCutivo Municipal com o seguinte PEDIDO
DE INFORMAÇOES: Sobre a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
informar o que segue: - Relatório mensal da movimentação do sistema
financeiro dos meses de Janeiro a Novembro de 2010, abrangendo o recurso
ASPS e' demais recursos vinculados,. bem I como das movimentações
orçamentárias decorrentes de crédito adicional suplementar no mesmo
periodo JUSTIFICATIVA: Solicito as informações intuito de prover
informações sobres os recursos' da Secrétaria de Saúde, exercendo desta
forma. o dever constitucional de fiscalizador, Requerimento Pedido de
Inforrhação do Vereador Gilnei Jarré: o Vereador abaixo subscrito requer, na
forma regimental, que depois de lido em Plenário, seja enviado oficio a
ELETROCAR ~ CENTRAIS ELÉTRICAS DE .CARAZINHO com o seguinte
PEDIDO DE INFORMAÇOES, Cópia das ;.atas dos' Conselhos Fiscal e
Administrativo, referente aos meses de outubro e novembro. JUSTIFICATIVA:
Averiguar eveniual prevaricação dos membros dos conselhos acima
nominados. MoÇâo da, Vereadora Sandra' Citolin - A Vereadora abaixo
subscrita solicita na forma regimental," que após submetido ao plenârio para
aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, ao Sr
Gilson Trennepohl, Diretor Presidente da Stara, parabenizando-o pelo
recebimento da Medalha Mérito Farroupilha, que é a distinção máxima a
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, sendo destinada a pessoas
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contribuíram para o desenvolvimento econ6mico, social e cultural do estado.
Certamente esta distinçào vem premiar muitos anos de trabalho e dedicação,
que levou a Stara a tornar-se a indústria com a mais completa linha de
máquinas agrícolas do Brasil. O Sr. Gilson Trennepohl, possui um diferencial
na sua administração: pois é voltado paraprincipios como transparência,
compartilhamento. de I resultados, crescimento Sustentável, confiança e
comprometimento. Sua gestão profissional fundamenta-se em planejamento e
estratégias que mantém a solidez. da marca, tornandO-8 mais presente no
cenário. mundial. "Determinação coragem e auto confiança são fatores
decisivos para o sucesso. _Se Iestamos possuldos por' uma Inabalável
determinação certamente conseguiremos alcançá-Ia.. A maior vitória é
derivada da satisfação intema de saber que você fez o seu melhor e que,
obteve o máximo daquilo que você deu"Receba as homenagens do

: Legislativo Municipal.' Moção da Vereadora Sandra Citolín - A Vereadora
• abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário
para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a
Direção de todas as Escolas. Estaduais, Escolas Municipais de Ensino
Fundamental, Escolas Municipais de Educação Infantil, ao Centro Municipal
de Educação Profissional - CMEP, a' 39i!. Coordenadoria Regional de
Educação • CRE e aos Colégios Particulares r do nosso município,
parabenizando todos os Orientadores Educacionais pela passagem do seu
dia, comemorado em 04 de dezembro de 2010' Este profissional atua,
principalmente' na área educacional, onde auxilia o aluno nos aspectos
SOCIaiS, individuais e profissionais, devendo ',verificar suas aptidóes,
habilidades, qualidades e identificar suas. deficiências. O Orientador
Educacional presta assistência ao aluno durante o processo de aprendizado
na escola que freqüenta, visando ao seu encaminhamento vocacional, e
possui a responsabilidade de identificar suas dificuldades para tentar resolvê-
las. Na sala de aulà; também se abrem coraçóes, pois muitas vezes
problemas psicológicos e emocionais, como o relacionamento entre pais e
alunos é tratado na sua presença Ele ajuda o aluno na formaçaD de uma
cidadania crítíca;' e a escola, na organização /e realização do seu projeto
pedagógico. A Orientação trabalha na escola em favor da cidadania, não
criando um serviço de orientação par atender os excluidos, mas sim para
entendê-los, através das relações que ocorrem na Instítuíção Escolar. Neste
Dia do Orientador Educacional quero reiterar, por isso, a gratidão e o respeito
que sempre dedicamos aos nossos Orientadores, expressos no diálogo, na
transparência, no incentivo à qualificação, ao ensino e ao profissionalismo.
Moção dos Vereadores Erlei Vieira e Gillnei Jarré - Os Vereadores abaix
assinados solicitam que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado oficio
aplausos do Poder Legislativo de Carazinho. ao Comandante do 38' Balalh o
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de Policia Militar, Tenente Coronel Antônio Carlos da Cruz, extensivo a todos
os funcionários da Brigada Militar e instituições de ensino, públicas e privadas
envolvidas no (PROERD) 2010, parabenizando a todos pela formatura de
mais de 520 Jovens, realizada na manhã do dia 30 de novembro no salão de
atos do Colégio Notre Dame Aparecida. O PROERD é um programa social e
preventivo ao uso de drogas e a violência, em prática em lodos os estados do
Brasil, por policiais militares devidamente selecionados e capacitados. O
principal objetivo do programa é o desenvolvimento da aulo-estima, o cultivo
da felicidade, controle das tensões,- civilidade, além de ensinar técnicas de
autocontrole e resistência às pressões dos companheiros e às formas de
oferecimento de drogas por pessoas estranhas ao convivio das crianças e

._adolescentes, oferecem ainda aos alunos informações de efeitos de drogas

.•..Iicitas e ilicitas, quando dirigidos à familia, valorizam o vinculo familiar,
:-, relações familiares, .• técnicas de comunicaçào e outros. Recebam desse
• poder, o reconhecimento e o incondicional apoio para futuras atividades a

serem desenvolvidas Moção do Vereador Felipe Sàlvia - o Vereador abaixo
assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado do Poder
Legislativo de Carazinho a todas as Escolas do Municipio, cumprimentando a
todos os Orientadores Educacionais das mesmas, pela passagem do Dia do
Orientador Educacional, comemorado no último sábado, dia 04 de dezembro
Uma das principais tarefas do Orientador Educacionai é articular as condições
necessárias para que ~o . educando consiga adquirir mais autonomia
encontrando assim, as melhores estratégias para sair das dificuldades
inevitáveis da existência, se transformar numa pessoa segura, satisfeita
consigo mesma e capaz de atingir a maturidade psico-emocional. Em muitos
casos o papel do Orientador Educacional dentro da escola é mais de pai e
mãe de alunos do que o de Orientador propriamente dito E ele que realiza
junto ao ..aluno, à familia, professores e funcionários, consultoria, entrevistas,
acompânhamento '! individual,' aconselhamento "\ psicopedagógico,
encaminhamentos especializados, sessão de grupos, visitas domiciliares e
estudantis,' pois a orientação educacional tem ~por" objetivo promover
atividades que favoreçam a integração individual e social do educando. Com
todos os problemas enfrentados pela sociedade é inevitável que alguns deles
sejam absorvidos pelas crianças e adolescentes, por isso o Orientador é
imprescindivel dentro da escola. oportunizando que todos sejam beneficiados
com um trabalho de extrema necessidade nos dias atuais Como sabemos o
trabalho de um orientador educacional reveste-se de grande importância,
complexidade e responsabilidade e,' para que seja realizado a contento,
exige-se muito desse profissional. não só em termos de formação, de
atualização constante e de caracteristicas de personalidade como também
comportamento ético em relação às informações sobre alunos, funcionário
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pessoas da comunidade. Por ludo que representam para a educação e para
a sociedade, nossos cumprimentos pela passagem do DIA DO
ORIENTADOR EDUCACIONAL. Moção Vereador Felipe Sálvia - o Vereador
abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado oficio
de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, ao Conselho Municipal
dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Superdotação e Altas Habillidades
- (eMPO), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.
Associação de Deficientes Físicos de Carazinho - ADEFIC, Associação
Carazinhense de e para deficientes Visuais - ACADEV, Associação do Grupo
de Surdos de Carazinho ."AGS e a Associação dos Deficientes Múltiplos de
Carazinho - ADEMC, cumprimentando-lhes pela passagem do Dia

(
Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência, que ocorreu no último dia
03 de dezembro, Podemos dizer que felizmente hoje no Brasil as pessoas

/ . portadoras de Deficiência estão tendo melhores oportunidades do que no
. . passado, quando eram tratadas praticamente como seres vegetativos em

muitos casos, sendo até mesmo excluidas do convivia social pelos próprios
familiares' Ainda há muito para 'melhorar, mas pode-se dizer que muitas
coisas já foram feitas com o intuito de possibilitar a acessibilidade aos
portadores de deficiência, tentando combater assim.' essa desigualdade de
oportunidades tão injusta e que causa tanto sofrimento não só aos portadores
de deficiência como aos seus familiares. Recebam então nesta data em que
se comemora o Dia Internacional do Portador de Deficiência, nossos
cumprimentos pela data mas principalmente pela vontade com que lutam para
assegurar seus direitos, Moçáa Vereador Felipe Sálvia - o Vereador abaixo
assinado solicita que, depois de ouvido o Plenario, seja enviado ofício de
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, ao Juiz Federal Marcus
Orione Gonçalves Correia, da 1" Vara Federal Previdenciaria em São Paulo,
cumprimentando-lhe" pela magistral decisão em .',considerar o fator
previdehciário inconstitucional em uma ação movida por um segurado contra
o INSS. Em sua decisão o juiz afirma que o fator previdenciário, além de ser
complexo e'de difícil compreensão para o segurado, é INCONSTITUCIONAL
por introduzir elementos de cálculo que influem no próprio direito ao beneficio
Esta decisão determinou então que o INSS promova o recálculo da renda
mensal inicial do beneficio: do .seguradô sem, levar em conta o fator
previdenciário, e isso proporcionou uma alegria imensa aos milhares de
aposentados e futuros aposentados, que lutam pelo fim deste "famigerado"
cálculo que recebe o nome de FATOR PREVIDENCIÁRIO Sabemos que tal
decisão certamente ainda causará muita polemica, mas é uma grande luz que
se acende no fim do túnel para todos aqueles que lutam pelo fim deste fa r
tão injusto que foi criado no Governo Fernando Henrique e continua até o
fazendo com que milhares de aposentados tenham seu beneficio reduzd
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Que esta sabia decisão sirva como ponto de apoio para que nossos nobres
representantes no Congresso Nacional façam sua escolha a favor do povo,
aprovando os Projetos do Senador Paulo Paim, que buscam entre outras
coisas o FIM do Fator Previdenciário, Receba, rneritíssimo juiz, nossos
sinceros cumprimentos, bem como nosso total apoio diante desta sabia
decisão a favor do cidadão brasileiro. afinal tomou sozinho uma decisão que a
população brasileira espera há tanto tempo que seus representantes
escolhidos pelo voto tomem, pois se querem o bem do povo. se estão lá para
assegurarem e lutarem por nossos direitos porquê temem tanto acabar de
uma vez por todas com o Fator Previdenciário? PS.: encaminhar cópia do
oficio ao Senador Paulo Paim, a todos os lideres de Bancada no Congresso
. Nacional, a COBAP- Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas,
.,. ao Sindicato Nacional dos Aposentados, a FETAPERGS - Federação dos

r' Trabalhadores' Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul, e a
. - Associação dos Aposentados e Pensionistas de Carazinho. Moção do

Vereador Felipe Sálvia - o Vereador abaixo assinado solicita que, depois de
ouvido o Plenário, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, ao
Juiz da 1a Vara Criminal, Dr. Orlando Faccini Neto e ao Promotor Denílson
Belegrante, cumprimentando-lhes pelo •••• recebimento do diploma
"INTEGRAÇÃO POLICIA CIVIL COMUNIDADE" em uma homenagem da
Polícia Civil do Rio Grande do Sul em rati'io do apoio constante de ambos, ás
Delegacias que integram a 28" Região Policial. É com muita satisfaçao que os
congratulamos com a entrega deste diploma, pois o trabalho de Vossas
Excelências tem com certeza contribuido para o fortalecimento da segurança
pública em nosso estado, nossa região e em especial em nossa cidade. Hoje
vemos que a apesar de todos os esforços. a criminalidade ainda vem
crescendo,. digamos. que especialmente, em razão do consumo de
entorpecentes, onde jovens acabam fazendo uso de qualquer delito para
conseguir dinheiro e .assim adquirir; a droga e por isso ressaltamos a
importância deste engajamento do Poder Público tom a Policia Civil, pois
tudo que é feito buscando proporcionar ao cidadão melhores condições de
vida, de segurança é sempre muito bem vindo' merece sem dúvida alguma
nosso respeito, nossa admiração e nossos cumprimentos. Moção de Repúdio
do Vereador Erlei Vieira - O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de
ouvido o Plenário,. seja enviado oficio de repúdio do Poder Legislativo ao
presidente do Senado Federal, José Sarney, e ao presidente da Câmara de
Deputados Federais, Michel Temer e a todos lideres de bancada da Câmara
dos Deputados Federais, expressando a indignação deste poder na criação
da CSS nos moldes da antiga CPMF. Está tramitando no Congresso Nacio à,1
a criação da CSS, que nada mais é a antiga CPMF reformulada, repudia o
essa iniciativa que vai onerar a todos brasileiros que já sofrem alta c
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tributária que alcança o índice de 40%, em 2007 quando foi extinto a CPMF
pela pressào toda populaçáo brasileira comemorou neste momento em que
quer se instituir novamente este imposto antes que este seja instalado
estamos repudiando tal iniciativa. Cabe destacar que neste ano vivemos um
pleito eleitoral no qual TODOS, os candidatos a presidência da republica se
comprometeram em diminuir as taxas tributárias e ao passar um mês das
eleições o governo apresenta projeto que visa ampliação de impostos, Somos
representantes locais da população e temos um contato diário com as
pessoas que náo querem voltar a pagar este imposto, ao mesmo tempo
entendemos que a saúde precisa de recursos, mas acreditamos que apenas
realizando uma gestão mais eficiente do que já é cobrado na alta taxa
tributária será possivel resolver o problema municipal, estadual e federal que

~ a saúde vem sofrendo. Moção dos Vereadores Gilnei Jarré, Erlei Vieira, Élbio
, Esteve e Sandra Citolin - o Vereador abaixo assinado solicita na forma
, • regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação dos

senhores Edis, seja enviado oficio de aplausos a Sociedade Espirita Paz,
Amor e Caridade, pelo projeto UNIARTE SOCIAL, do Posto de Assistência
Espirita Francisco .'de Assis - DAPSE, em especial aos dirigentes,
trabalhadores e colaboradores que se empenham diariamente na nobre tarefa
de promover e realizar estudo, divulgação e a pratica da doutrina espirita,
mantendo atividade com crianças, que tem por objetivo desenvolver ações e
projetos com vistas à redução da pobreza e da melhoria da qualidade de vida
da comunidade em geraL especialmente do Bairro Ouro Preto, Moção do
Vereador Leandro Adams - 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
do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial- SENACf Carazinho RS. na
pessoa da Diretora luciana Soares Meyrer parabenizando-os pelo Programa
Gratuidade, 'que no ~dia _dois de Ji dezembro formou' vários cidadãos
carazinhenses em diversos cursos profissionais. Congratulamos o SENAC
pela prestação de serviços de aprendizagem gratuitos oferecidos a pessoas
de 14 a 84 anos, que desejosos de qualificaçao profissional e sem poder
arcar com as despesas financeiras encontram no Programa a oportunidade
para aprimorarem-se' profissionalmente,' Ao possibilitar que estes jovens
possam realizar' diferentes' cursos, escolhendo um ramo para atuar
profissionalmente e dessa forma especializar-se. o SENAC concede-lhes
além de autonomia profissional melhorias significativas na sua qualidade de
vida além de colocações melhores no mercado de trabalho, que passa a
contar com pessoas capazes e responsáveis profissionalmente, Jà àqueles
de idades avançadas, encontram nestes cursos Além de oportunidades
aprendizagem um excelente instrumento para uma vida melhor. ã
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iniciativas como esta que fazem a diferença para a população carente de
nossa cidade encontrando nos cursos oferecidos, o primeiro degrau para
alcançar uma vida profissional digna e vitoriosa. Passamos agora para o
intervalo regimental de 10 minutos. Presidente Vereador Gilnei Jarré:
passamos agora para o grande expediente, conforme a ordem de inscrição
passamos a palavra para o Vereador Eugênio Grandó, Vereador Eugênio
Grandó: Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu
não iria me manifestar na noite de hoje mas recebi vários recados aí, começo,
quando chega ao final do ano começa a chamada c1inica do terror, vo pega,
va mata, vo arrebenta, só quero deixar um recado eu quero que os recdos
que mandam ai pro vereador Grandó que achem alguma coisa pra falar de
mim, da minha pessoa, se falar da minha familia, todo mundo conhece o Dr,
Grandó la a mais de 30 anos em Carazinho, vai ficar feio pra quem vai falar,

•. - o meu irmião vai saber se defender, graças a Deus na nossa familia somos, .
. - enlre 5 advogados e lodos sabemos nos defender. E normal quando se faz

uma oposição forte e com resullado que é o mais importante que se diga. as
crilicas, intimidação e avalanche de denuncias falsas vem a lodo momenlo,
quero dizer que além de sermos advogados e sabermos nos defender que
temos o "saco roxo" se precisar ir pro estouro, nós vamos pro estouro, o
Grandó é de fala mansa, é calminho e é quietinho, mas se precisar ir pra bala,
nós vamos pra bala, não lenho medo de ninguém, e não tem intimidação de
qualquer um que vai me impor de eu baixar a minha crista, de deixar de
criticar a atual geslão, e de deixar de me manifestar juridicamente quando eu
lenho que me manifestar de forma contrária a atual geslão, O recado ta dado
e se é pra ter guerra que a guerra se inicie. Obrigado. Presidente Vereador
Gilnei Jarré:Passamos a palavra ao senhor' Vereador Marcos Soares,
Vereador MarcosSoares; Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora
vereadora,'a imprensa, demais pessoas que se fazem presente na Casa.
gostaria hoje de falar sobre um requerimento que eu fiz ao Hospital, até
gostaria de ler o requerimento, :'0 vereador abaixo assinado solicita que após
lido em plenário e apreciado na forma regimental seja enviado oficio ao Sr.
Azelar Kismann, Presidente do Hospilal Comunitãrio de Carazinho solicitando
que o Hospital contrate mais médicos plantonistas, mais enfermeiros para
atendimento de urgências: pois nao podemos deixar que as pessoas morram
a espera de atendimento, hoje o atendimento no plantão do HCC é uma
vergonha, é desumana a forma como nossos cidadãos carazinhenses estião
sendo atendidos. O hospital não pode deixar que casos como o do Sr
Rogério Schallemberg aconteçam, ir até o hospital buscar recursos e ficar em
torno de 4 horas esperando até entrar em óbito, Os diretores do HCC nã
estão levando a sério o direilo do atendimento dos segurados do SUS Par
tal alendimento solicito providências para que mais pessoas não venh
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sofrer com perdas por falta de atendimento, É necessário que o Hospital
disponibilize mais profissionais para melhor atender a população
carazinhense .• Esse é o meu requerimento. Primeiramente quero agradecer
aos senhores Vereadores que votaram favorável ao meu requerimento
referente ao HCC porque sei. que vocês também defendem nosso povo de
Carazinho para que tenham bom atendimento. No último pleH:o eleitoral tive
783 votos de pessoas de bairros e por essas pessoas irei lutar. Tenho
compromisso com o povo e faço parte desse povo também e Passo Fundo,
Não-Me-Toque tem um bom atendimento, porque Carazinho não tem. Se falta
verba vamos justos buscar recurso para que o hospital possa ter um plantão
que atenda humanamente nossos moradores. Hoje são os Vereadores que

, estão aqui para defender os segurados do SUS, porque hoje o rico chega,
paga e é atendido e o pobre fica a ver navios. A solução para o atendimento

{ do plantão do HCC é a contratação de' mais médicos e mais umas 6
, . enfermeiras. Não estou criticando o médico, conversei muito com o médico,

uma pessoa excelente que estava no dia lá, mas não tem como atender 60
pessoas um só médico,' então por isso solicitei a contratação de mais
médicos, mas sim estou criticando diretamente os diretores do HCC, por não
tomarem providências de contratarem mais médicos e mais enfermeiras,
Conversando com o Sr. Azelar e com o Sr, Hélio Luiz, comentei sobre a
morte desse senhor de 54 anos que estava a espera na sala de emergência
e eles responderam que a morte ali é normal, também acho que a morte é
normal, qualquer um de nós podemos morrer, mas morrer esperando pelo
atendimento, isso não é normal, isso não tem cabimento, eu queria ver se
fosse alguém da familia deles que estivesse ali, e acabasse falecendo, o que
eles achariam disso? Até quando vamos ficar esperando que as coisas
melhores? E Esse requerimento que enviei para os diretores do HCC foi para
mostrar como o povo de Carazinho está sendo maltratado quando se fala do
plantão do HCC. O atendimento pelo S[ÍS ae Carazinho é péssimo, O envio
desse requerimento ao HCC .foi devido a isso, haverem' pessoas perdendo
sua vida na sala de espera e nada se faz, até quando vamos deixar que isso
aconteça? Eu espero que o Hospital com a máxima urgéncia contrate pelo
menos mais um médico e mais umas 6 enfermeiras. Seria isso Sr Presidente,
Obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarté:Passamos a palavra ao senhor
Vereador Leandro .• Vereador Leandro Adams: • Sr. Presidente, Vereadora
Sandra, demais Vereadores, pessoas que nos prestigiam na noite de hoje,
imprensa, eu venho a essa tribuna Sr, Presidente porque eu fui chamado
pelos moradores da Ruas Assis Chateubriand do Bairro Vila Rica, que com
essas ultimas chuvas tem umas residências lá que o alagamento é dire
dentro das casas das pessoas e no fim dessa mesma rua liga o bairro Via
Rica com o Medianeira, no final dessa rua tem uma ponte que ta mais famo a
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que a ponte do Faustão e eu tenho umas fotos aqui que to mandando junto
com a indicação do prefeito que realmente a situaçâo lá é grave Sr
Presidente e é funda aquela sanga e embaixo é pedra e dá uns 3 metros de
altura e o tempo que fiquei lá o movimento de pessoas e crianças é intenso e
lenho certeza que se não resolver alguma coisa vai acontecer de mais grave,
então a gente sabe da dificuldade financeira do município mas eu gostaria
que o líder do governo, essas casas que estão alagando tem os bueiros
entupidos: então não é coisa muito grave né, então de repente vamos á
desentupir algum bueiro,; trocar um. trocar outro, Eu gostaria muito que
olhassem para aquele povo lá que realmente eu tiver lá e realmente a
situação tem problema. Vereador Estevão De Loreno: uma parte Vereador.

•..Vereador Leandro: pois não Vereador. Vereador Estevão De Loreno: eu
t também fui chamado lá e eles estão providenCiando já' pra tomar

t .providenciais; porque I pra dentro da sanga, então antes que isso vire coisa
• mais séria tem que dar um Jeito ou se coloque mais algumas tábuas lá, façam
alguma coisa, mas eles já vão providenciar isso, Vereador Leandro: Ficamos
mais tranqüilos ouvindo isso Líder. do governo, que essa reivindicação é
antiga, esperamos que aquela comunidade seja atendida. Eu também quero
dizer ao Vereador Marcos Soares que a Bancada inteira do PT lhe apóia
nesse requerimento contra o hospital. E eu não me canso de dizer que o
trabalhador, que a pessoa humilde da nossa cidade, que o plano de saúde
dele é o posto de saúde e o hospital, se não funcionar o posto e não funcionar
a emergência ele tem duas saídas, ou Deus cura ele ou ele morre. Ele não
tem UNIMED, ele não tem o IPE, e realmente isso ta acontecendo e eu votei
favorável a sua moção e votarei quantas vezes for preciso, porque quem for
lá no hospital como eu fui várias 'vezes, ,'realmente aquilo não é um
atendimento é uma humílhação: E o Sr. Conte com a Bancada do PT nessa
luta Vereador Marcos Soares,- A imprensa, Sr. Presidente, está noticiando
uma urgência na assinatura do convênio com a CORSAN, inclusive
recebemos uma carta hoje, a onde o Diretor Presidente dá Corsan afirma que
os municipios de Erechim e São Gabriel já estão excluídos do PAC, e que o
municipio de Carazinho ainda está nas prioridades desde que esta Casa
reforme a confirmação do contrato até o final do ano, Sr. Presidente, vocés
não precisam me responder, o projeto tem 55 páginas, ele chegou na Casa
no dia 30 de novembro, hoje é 06 de dezembro e eu tenho certeza que os
senhores não leram ele ainda, então não é possivel nos fazer uma votação e
aceitar uma pressão desse tamanho, primeiramente eu não acredito que seja
verdade, porque o municlpio' de Erechim e o município de Carazinho são
municipios brasileiros, nós não somos municípios do Paraguai, e o dinhe'
público é pra todo povo brasileiro, então não me venham com essas press
dizendo que o municipio vai perder porque o Presidente Lula e a Presid
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Dílma ela não é dona do dinheiro ela tem que ter critérios e eu digo mais, o
Secretário de Estado Ivar Pavan, a base eleitoral dele é Erechim, e o
Deputado Maia que é vice líder e vice presidente da Câmara Federal, já
concluo Sr. Presidente lem a base eleitoral em Erechim. Enti3.oeu não
acredito que seja possível você tirar um município brasileiro fora porque não
renovou e isso prova que foi mal administrado, prova que foi mal administrado
porque se realmente tivesse essa urgência não precisaria levar 2 anos de
governo Ayllon pra vim pra Casa esse projeto, ~se, realmente estavam
preocupados com isso deviam ter pensado 2 anos atrás, agora vem goela
abaixo querendo uma solução," numa semana, eu tenho responsabilidade
sobre o meu voto isso aqui é um negócio pra 25 anos. Daqui a 25 anos eu
não sei se eu vou estar tomando água ou tomando soro, olha a

r responsabilidade no nosso voto, falam muito em milhões de investimento,
... mas esquecem de dizer Sr. Presidente que quem vai pagar essa conta é o
. povo, no momento de passar o esgoto todo Carazinhense vai receber na
conta a conto do esgoto, então tem que dizer isso pro povo. Uma parte
Vereador Eugênio. Vereador Eugênio: eu tive oportunidade de me ater a
esse projeto durante o fim de semana e falta algo muito importante nesse
projeto que é o plano de aplicação não basta ser informado que vai ser
aplicado os 50 milhões, 10 milhões, 5 milhões," se não dizer de que forma,
como é o cronograma, enfim, como vai ser gasto esse dinheiro. Que
acompanhe esse projeto o Plano de aplicação destes recursos, até como
Presidente da comissão de Obras e Serviços, vou fazer essa solicitaçàO ai
para que tenha junto com esse projeto o Plano de aplicação da Corsan
porque se nós' aprovarmos hoje nós não sabemos o cronograma, o que
sabermos de que forma esses recursos financeiros foram aprovados. Acho
importante ser debatido esse projeto e Já deixo esse alerta aí pro Vereador De
Loreno que é Uder do governo,' que esse projeto precisa do Plano de
aplicação incluso. Vereador Leandro:' Agradeço a colaboração porque
realmente isso é lei. eu não li o projeto ainda e sem.o plano de aplicação não
há possibilidade, de votar; esse projeto. Seria, isso, l muito obrigado Sr.
Presidente. Presidente Vereador Gilnei "Jarré: 'Passamos a palavra para a
Vereadora Sandra. Vereadora Sandra: Sr. Presidente: colegas Vereadores,
a imprensa,' público que está. aqui nos assistindo, eu quero fazer uma
manifestação também de apoio ao requerimento que o Vereador Marcos
Soares fez ao Hospital. O Vereador Gilnei Jarré como Presidente desta Casa,
também manifestou-se na última sessão com relação a publicações que
recebemos, em todos os momentos essa Casa foi parceira de todos os
setores da área da saúde, iigadas'a saúde, temos 3 membros da Comiss-
da Saúde Vereador Élbio Presidente da Comissão, Vereadora San
membro, Vereador Erlei membro, e em todos os momentos nestes dois an s
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de nossa atuação como Vereadores lemos buscado junto a saude do
município melhorias para nosso populaÇáo entM não é cabível que sejamos
repreendidos e até assim um certo deboche que parece que a gente não
entende o que está acontecendo em Carazínho, não entendemos realmente,
não entendemos que'8 população mais carente, que a população que mais
precisa e eu me incluo também na questáo do SUS, tenha que sofrer
penalidades quando busca atendimento tanto na área dos postos de saúde
quanto na área de exames, quanto na área do HCC, entao acredito que cada
um deva fazer a sua parte envolvendo a saúde, mas a saúde no momento
atual que vivemos em nossa cidade ela deve ser prioridade sim com lodos os
investimentos necessários com todas a rubricas financeira necessárias para

"atender a demanda que é grande, I não pode o povo novamente ser
• penalizado ou ter que entender que ele está doente e que tem atendimento

l- seja lá onde fOL Então todos os Vereadores certamente são assim coniventes
• + com o requerimento do Vereador Marcos e então possamos dar resposta ao

requerimento que todos nós recebemos por conta da última sessão. Quero
me manifestar em relação, a ,u'ma outra questão que considero muito
importante, a questão da Casa da Mulher, A Casa da Mulher na última quarta-
feira fechou as suas portas como Casa da Mulher e abriu então um espaço
chamado ."Fala Mulher" onde várias pessoas da comunidade, mulheres,
homens, crianças; adolescentes se fazem presentes nessa casa e falam o
que elas tem pra falar, em relação ao seu bairro, em relação ao seu entorno
em relaçao as questões que a envolve a casa, o movimento MOFECON,
surgiu a 30 anos atrás aproximadamente por um grupo de pessoas em busca
de sanar ou de criar um espaço para que as mulheres pudessem la encontrar
um lugar, uma assessoria juridica, social, psicológica em relação a violência
sofrida. Naquela época não tinha a lei Maria da Penha, e a nossa cidade
registrava um grande numero de'situações/ onde a mulher era agredida Hoje
realmente as coisas mudaram, hoje já tem a lei Maria da Penha, nós já temos
duas delegadas mulheres embora ainda não tenhamos a Delegacia da Mulher
mas seja uma reivindicação dá sociedade carazinhénse.as coisas mudaram
há uma' necessidade de que essas pessoas. sejam ouvidas, então esse
espaço idealizado por algumas' pessoas é o "Fala Mulher". Só mais um
pouquinho Sr., Presidente, : para concluir, 'temos.a certeza de que esses
espaços serao eritao utilizados para reivindicar melhorias para as mulheres e
ao só no campo politico, jurídico, social e de saúde, mas de varios âmbitos
então uma ajuda a outra, até porque encontrar voluntários que trabalhem e
que prestem estes serviços .voluntariamente na Casa da Mulher está bastante
difícil e a Casa da Mulher não tem assim uma renda especifica e pessoas qu
por lá passaram e por la deram sua contribuição voluntária também fora
buscando outros espaços e foi ficando difícil manter esse trabalho voluntári
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Então o "Fala Mulher" vai ficar ainda onde é a Casa da Mulher, mas terá um
atendimento nas quartas feiras das 10_30 da manhã as 17.30 da tarde onde
as mulheres lerão esse espaço de diálogo, esse espaço de reclamação, esse
espaço de fala. Então era isso que eu gostaria de salientar Sr. Presidente
Obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos a palavra para o
Vereador Erlei Vieira. Vereador Erlei Vieira: Sr Presidente, Srs. Vereadores,
Sra. Vereadora, pessoas presentes nesta Casa, bom" eu fiz uma moção de
aplauso para a PROERD. onde eu tive a honra de participar juntamente com
o Presidente Vereador Gilnei Jarré' onde saí muito emocionado de lá pelo
trabalho que a Brigada Militar vem fazendo nas escolas eu até não tinha visto
nada de prevenção no município eu também deixo de fazer muita coisa pra
dar essas palestras nas escolas, porque alguém tem que trabalhar por esses

: adolescentes pra não entrar porque é uma coisa assim que eu sempre digo
,f' pra todos os pais pessoas que lem filhos que antigamente podia dar um gole, .
-- ,de cerveja uma espuminha ou beber na frente dos fiíhos, só que hoje vocé

não pode porque a droga a maconha e a cocaina levava até um ano até ser
dependentes, 4 meses, hoje não, hoje um pega dá pro teu filho e tu já perde
ele, tu cria a até os 15 anos depois tu já pega batendo, roubando as coisas
de dentro de casa, então assim mais de 1500 alunos formados com alegria, a
brigada assim nem pareciam brigadianos, uma felicidade de ver aquilo ali eu
se eu mandasse falar aquele dia eu ate chorava porque é dificil o cara ver
isso aqui em Carazinho. A gente vai carregando, porque uma família que usa
droga ninguém chega pra ti e diz que ta bem, os outros tão mal, a mãe
chorando ísso e aquilo. Até hoje não ia falar, to meío ruim, eu ia até não vim
na sessão, to até com atestado.mas vim fazer meu serviço, votei a favor do
requerimento do Vereador Marcos Soares também, mas a gente não pode
colocar todas as: culpas no Hospital, não to defendendo ninguém, são
culpado~ também, mas se alguém quer. ver o que ta acontecendo vai no
bairro, vai lá e dá uma'volta lá pelo bairro, pessoas que tão lá com consultas
marcadas pra daqui a 2 meses; pessoas perdendo dente porque não tem
dentisia ou' tem dentista' e • não., tem material '.pra itrabalhar, pessoas,. . .
enfermeiras dando receita médica, até enfermeira pra atender uma pessoa
doente e se essas pessoas estão com alguma coisa grave e morrem? Ta três
meses sem médico lá que é um bairro de 7 mil habitantes e não adiante, 7 mil
habitantes vão aonde, no hospital; todo mundo sabe que o hospital tem
pouco leito. todo mundo que internar, mas se você vai com uma gripe no
posto e não dá, não o hospital ta cheio vamos deixar, daqui a 3 meses ta com
pneumonia. então só vai agravado, no postinho de saúde faz os primeiros
socorros, então não adianta nos temos que organizar isso aÍ, cadê os
médicos e as enfermeiras que foram aprovados para colocar nos postos?
Tem um posto de saúde que tem 4 médicos, 4 médicos que atendem nu
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postos de saúde, porque não vai duas vezes por semana num bairro, então
não adianta a gente colocar só as coisas ai, eu to andando por tudo, vou por
tudo aí, vou no hospital quase todo dia, eu sou chamado lá eu sei bem, sou
da comissão de saúde entendeu, tanto que fui chamado no protesto na frente
da Prefeitura, chamei o Vereador Eugênio Grandó, participemos, sou da
comissão de saúde, aonde fazer protesto, fazer qualquer coisa sobre a saúde
to dentro, não tenho medo de ninguém, nunca tive entendeu, só na palavra
não sou muito bom mas podemos conversar entende, então assim 6 voufazer
meu trabalho, não lenho medo de nada. Daí o site da prefeitura me bota um,
não sei, não sei se a jurídica, a pessoa que faz lá a matéria lá, a assessora
de imprensa, não sei se ela é formada nisso aí, mas só sei que no site da

.. prefeitura não pode fazer jogo politico e ela bola quem não faz atrapalha, e
. botou o nome dos Vereadores. Queria dizer assim que depois de 2 anos de
. mandada, ela descobriu o' slogan da i prefeitura Carazinho para todos -
. mentira, quem não faz atrapalha, concordo tu acerto o slogam da prefeitura.
Vereador Gilnei Jarré: Passamos a palavra para o Vereador Elbio. Vereador
Elbio Esgeve: Boa noite Sr. Presidente, colegas, ao público presente, eu vou
me ater assim um. pouco ao que foi falado com relação ao Hospital e
principalmente ao modelo de assistência que nós temos em nosso município
assistência de saúde, eu já falei outra vez e insisto, nós temos dois modelos
pessoal, é uma assistência a prevenção que ê basicamente o que o municipio
tem que fazer e o modelo de curativo que vái resolver os problemas mais
urgente que ê o hospital, agente não pode confundir as coisas, Bom mas
historicamente o nosso modelo de assistência preventiva ta errada, a gente
não coloca 11 PSFs, antigamente era PSF,' de uma noite pro dia, nós temos
que fazer um programa de educação,' educaçao é a base, educação é na
escola, é no posto de saúde, é na familia, a gente tem que educar pra que a
coisa funcione adequadamente,' então é assim pra você hoje trabalhar com
prevenção no Brasil são poucas as cidades que realmente tem as qualidades
de assistência preventiva mas elas tiveram uma Iprogramação, nós não
tivemos programação nenhuma: simplesmente foram colocados 11 ESFs,
ponto e aqui vocês vão fazer um programa que vem do Governo Federal, deu
certo? Claro que ~deu ~certo,', deu certo ~em determinados modelos,
determinadas cidades em que a população foi trabalhada adequadamente e
paulatinamente não se faz isso, então isso infelizmente vai sendo uma bola
de neve, hoje o que é que acontece, o município ta sem médicos, o município
não consegue contratar o profissional pra trabalhar hoje nos ESFs, que ja
vinham mal e agora sem profíssional vai piorar mais ainda, então assim acho
que tem que rever, eu sou favorável aos ESFs, mas nós temos que ter um
educação para a população nós temos que ter que a escola atu
principalmente, ela tem que ter uma ingerência Iambém no posto de saúd
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tem que ter na família, tem que pensar preventivamente, e deixar o hospital
trabalhar no sentido de curar as urgências. Acho que o Marcos tem razão,nós
temos que pedir pro hospital botar mais profissional, a demanda ta grande,
mas assim a gente quer que isso seja temporário, nos queremos que os ESFs
funcionem, eu lenho uma visão como profissional médico que trabalhei num
ESFs, lenho uma formação no Moriallá em Porto Alegre e não é isso que se
faz aqui, aqui realmente se esta dando muita receita e eu falo pros meus
colegas que não tem culpa disso são poucos os colegas que fazem o trabalho
como deve ser feito, mas se a gente'não mudar, se a escola não agir, se a
visão do nosso secretario não mudar também ou dos próximos secretários,
não vai mudar,to sendo cético com relação a isso, nós vamos cada vez mais

• piorar a saúde em Carazinho. Presidente Vereador Gilnei Jarré, solicito a
" Vereadora Sandra Citolin, primeira vice-presidente para assumir os trabalhos
da mesa para pronunciamento. Vice Presidente Vereadora Sandra Citolin,

~ com a palavra o Vereador Gilnei Jarré. Vereador Gilnei Jarré, senhora
presidenta, senhores Vereadores, público presente, imprensa, que bom
Vereador De Loreno, o Sr. Está dizendo que estáo tomando providências com
a ponte da Assis Chateubriand, é um secretario mais enrolador do que o
outro. o secretario Branda nem se fala: passou 1 ano e não fez a ponte,
fazem 90 dias se eu nao me engano que estavam cortando umas madeiras e
que por sinal talvez sejam até as madeiras que estão sendo investigadas eu
nao sei, mas foram extraídas madeiras da antiga pedreira do nosso
municipio, que fim levou nao sei, mas um pedido foi atendido que era a ponte
que vai pra Colorado, foram colocados uns pranchões em cima da ponte, mas
essa ponte já fazem mais de 90 dias que o secretário Miltras nos disse que
estaria resolvendo,' que bom que essa pessoa só caiu e se machucou, que
bom, a sanga realmente é funda, e o secretario Branda queria colocar tubo
em cima de pedra, isso deve ser uma nova engenharia, mas enfim, vamos
falar um pouquinho de' CORSAN que é inadmisslvel um órgão de imprensa
que nem a Diário da Manha nos ligar questionando de um' documento que
nem sequer tinha chegado na Câmara de Vereadores, 'pra nossa surpresa fui
comunicado pela repórter Nadja Hartmann que existia um documento que foi
enviado pra Câmara na sexta-feira a tarde que nem a Câmara sequer é
aberta, mas isso é o nosso executivo municipal, usando da política da boa
vizinhança, querendo colocar os vereadores de sai justo junto a comunidade
devido a um recurso' de 50 milhões. que nem nós sabemos se existe
realmente, Existe um PAC lançado pelo governo do PT, PAC 2 que não tinha
recurso, foi lançado apenas o PAC dois sem recurso isso a nível federal e é
pro nosso projeto estar em gozo de um programa que nao existe dinheiro
entao isso é um começo que a gente nao tem certeza de que realmente tenh
veracidade da mesma forma como nós não sabíamos o momento q
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votamos aquele projeto do PREVI, o auditor era deles e nós nào tínhamos
certeza do que estávamos fazendo tanto é que fomos favorãveis aos
funcionários públicos municipais. Da mesma forma que o Vereador Leandro
pensa, pensamos praticamente igual, o executivo teve praticamente mais de
14 meses pra tratativas, estavam licitando praticamente até que fizemos uma
audiência pública,i. fizemos' a 2",' pegamos. algumas opiniões e nos
posicionamos que queríamos a renovação do contrato com a CORSAN, ai
existiu novamente conversa entre Executivo e CORSAN, após esse momento
que nós fizemos nós vereadores essa audiência pública que todos se fizeram
presentes e também tiveram seus posicionamentos a câmara de Vereadores
deixou de existir. Como de todo processo que é feito pelo Executivo, a
Cámara ficou de fora, sobrando apenas á votação, então gostaria muito que

: todos os Vereadores entendessem a situação em que estamos e que
('" realmente lesse com atenção a proposta que foi enviada, proposta esta que
,temos que ter muita atenção, são 25 anos de concessão e que nem o
Vereador Leandro vem dizendo não só de hoje, há vários pronunciamentos,
que nem ele sabe o que estará bebendo daqui 25 anos. Então esperamos que
nós vereadores tenhamos a consciência e que também se posicionem de
uma forma coesa na hora de sofrer as pressões que certamente irão sofrer, já
me pronunciei antecipadamente na sessão da última segunda-feira, que não
estou preocupado somente com os 58 milhões que o municipio pode ser que
esteja ficando fora dessa fatia, mas em nenhum momento durante esse ano
que passou. Já concluiremos senhora presidente,'o municipio pensou no
momento de perder 3 milhões e meio, perder 5 milhões enfim, estamos na
mesma situação do que a 6 meses atrás, sem informação nenhuma, então
estaremos nós' nos reunindo: quarta-feira, ~para decidir alterações na
Regimento Interno, Lei Orgânica e estaremos também junto tratando desse
assunto tão importante que é a CORSAN. Gostaria também de fazer um
registro do qual estive presente na oportunidade da Cantata Natalina, esta
realmente de parabéns o Colégio, enfim a familia Notre Dame Aparecida pela
belissima edíção, 4a edição que foi::: apresentada para a comunidade de
Carazinho e região, tinhamos pessoas de diversos municípios vizinhos que
vieram realmente' prestigiar esse excelente: espetáculo apresentado e
realizado pela escola, •••belíssima -..:apresentação, belissima estrutura
apresentada, enfim do começo ao fim abrilhantou e nos deu com certeza
aquilo que esperávamos. do espirito. natalino, também a ação social
desenvolvida pelo próprio' colégio' vem com., certeza somar em nossa
comunidade. Então seria isso senhora, presidenta, senhores Vereadores,
muito obrigado. Vice Presidente Sandra Citolin, devolvo os trabalhos d
mesa ao Presidente Vereador Gilnei Jarré, Vereador Gilnei Jarré, passam
agora para apreciação e votação dos Requerimentos e Moções, pois n-
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Vereador Leandro Vereador Leandro Adams, gostaria que o Senhor
consultasse o plenaria para apreciaçào dos requerimentos e moções e
projetos a exceçào dos dois inviáveis em bloco. Presidente Vereador Gilnei
Jarré, coloco em apreciação dos Senhores Vereadores a solicitação verbal
do Vereador Leandro' Adams, para que, seja apreciado em bloco os
requerimentos, moções, e projetos, não havendo vereador que queira discutir
coloco em votaçáo, vereadores favoráveis permaneçam como estão e os
contrários que se manifestem, aprovado o requerimento do Vereador Leandro
Adams para que seja apreciado em bloco requerimentos, moções e projetos a
exceção dos dois inviáveis, convido o Senhor Secretário para fazer a leitura
dos números e do autor dos requerimentos e moções. Secretário Vereador
Elbio Esteve, requerimento n° 01 do Vereador Marcos Soares, Requerimento

[ nO02 do Vereador Felipe Salvia, Requerimento nO04 do Vereador Erlei Vieira,
.~ Requerimento nO 05 do' Vereador Erlei: Vieira,- Requerimento. nO 07 da
• Vereadora Sandra Citolin, Requerimento nO09 dos Vereadores Salinha e Erlei
Vieira, Moções Moção nO01 da Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos
Vereadores Gílnei Jarré,- Marcos Soares e Erlei Veira, Moção nO 02 da
Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores Marcos Soares, Felipe
Sálvia e Erlei Vieira, Moção nO03 do Vereador Erlei Veira, subscrita pelos
Vereadores Gilnei Jarré, Eugênio Grandó e ~Ibio, Moç::io n° 04 do Vereador
Felipe Sálvia subscrita pelos Vereadores Marcos Soares, Estevão De Loreno
e Leandro Adams, Moção nO05 do Vereador" Felipe Sálvia, subscrita pelos
Vereadores Marcos Soares, Estevão De Loreno e Leandro Adams, Moção nO
06 do Vereador Felipe Sálvia, subscrita pelos Vereadores Marcos Soares,
Estevão De Loreno e Eugênio Grandó" Moção nO 07 do Vereador Felipe
Sálvia, subscrita pelos Vereadores Marcos Soares, Estevão De Loreno e
Eugênio Grandó,' Moção nO 08 do Vereador Erlei Vieira, subscrita pelos
Vereadores Élbio, Marcos Soares e Eugênio Grandó. Moção nO 09 do
Vereador Eugênio, subscrita pelos Vereadores Gilnei Jarré, Erlei Vieira e
Élbio, Moção nO10 do Vereador Leandro Adams, subscrita pelos Vereadores
Sandra Citolin,~ Estevão De Loreno,' Eugênio Grandó e Élbio. Presidente
Vereador Gilnei'Jarré, está em discussão 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 os requerimentos' e moções, peço ao Senhor Secretário que
proceda a leitura dos Projetos de Lei,_Secretário Vereador Elbio Esteve
Projeto de Lei 122 de 08 de setembro de 2010, da denominação as rotatárias
de trânsito do Municipio. Projeto de Lei nO144 de 26 de novembro de 201
que autoriza abertura de crédito especial no Orçamento de 2010, Projeto
lei nO 145 de 26 de novembro de 2010 que autoriza abertura de crédi o
especial no Orçamento de 2010. Projeto de Lei nO058 de 2010 do Veread r
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t:.lbio Esteve, que institui sobre a divulgação sobre a informação no site da
Câmara Municipal de Carazinho, espaço destinado a publicação de falos e
anúncios de pessoas desaparecidas no âmbito do município de Carezinho.
Projeto de lei nO 141 de 19 de novembro de 2010. Presidente Vereador
Gilnei Jarré Peço ao Sr. Secretário que proceda a leitura do parecer da
Comissão de Justiça e Finanças referente os Projetos. Secretário Vereador
Elbio Esteve Voto, o presente Projeto de lei é viável conforme parecer do
Instituto 50110e Jurídico desta Casa e nada a opor quanto aos aspectos
orçamentários e financeiros.- Relato e Membro Vereador Élbio, presidente
Vereador Eugênio Grandó, Secretário Vereador Felipe Sálvia assinam o
pparecer, nos demais projetos também. Presidente Vereador Gilnei Jarré,

~ está em discussão os pareceres da Comissão de Justiça e Finanças, não
, havendo vereador que queira discutir coloco em votação,' vereadores

,-; - favoráveis permaneçam como estão, e contrários se manifestem, aprovados
• • por todos; peço ao Senhor Secretário que proceda a leitura do parecer da

Comissão de Ordem Econômica e Social referente aos Projetos. Secretario
Vereador Elbio Esteve,-voto, o presente Projeto de Lei está apto a ser
incluído na ordem do dia, sala de reuniões, assinam Vereadores Erlei Vieira,
Sandra Citolin e. Vereador Marcos Soares, demais projetos também,
Presidente Vereador Gilnei Jarré, está em discussão os pareceres da
Comissão de Ordem Econômica e Social referente aos Projetos, não havendo
vereador que. queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis
permaneçam como estão e contrários se manifestem, aprovados por todos,
está em discussão os Projetos com os pareceres já aprovados, não havendo
vereador que queira discutir' coloco em' votaçâo, vereadores favoráveis
permaneçam como estão e contrários se manifestem, .aprovado por todos,
Presidente Vereador Gilnei Jarré; peço ao Senhor, Secretário proceda a
leitura do Projeto de Lei 141/2010 Secretário Vereador Elbio Esteve Projeto
de Lei 141 de 19 de novembro de 2010, autoriza prorrogar até 31 de janeiro
de 2011 a vigência da lei Municipal n" 5999 de 2003 que autoriza convênio
com a' ULBRA Presidente I Vereador Gilnei fJarro, 'peço ao Senhor
Secretário que proceda a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e
Finanças referente ao Projeto, Secretário Vereador Elbio Esteve, o presente
Projeto de Lei é inviável conforme parecer do lristituto Sollo. Assinam
Vereador Élbio e Vereador Eugênio Presidente Vereador Gilnei Jarré, está
em discussão o parecer da Comiss:ão de Justiça e Finanças, não havendo
vereador que queira discutir' coloco em votação, vereadores favoráveis
permaneçam como estão, e contrários se manifestem, aprovados por todos,
pelo ao Senhor Secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão
Ordem Econômica e Social referente aos Projetos Presidente Veread r
Gilnei Jarré, Com a palavra Vereador Eugênio, Vereador Eugênio Gran
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Sr Presidente só para fazer registro como é habitual quando a comissão da
um parecer pela inviabilidade ou inconstitucionalidade, costumo justificar
esse parecer, não tem como a Comissão dar um parecer viável. eis que a Lei
teve sua vigência encerrada em .31 do 07 de 2010 e mesmo que
aprovássemos o aditivo da prorrogação da vigência da legislação ela não
teria vigência porque ela não existe mais no tempo e no espaço desde o dia
31 do 07 de 2010, portanto o projeto é inviável. As pessoas que estão
cursando a ULBRA e fazem parte desse convênio devem se ater ao disposto
no parágrafo único do termo aditivo que foi firmado com a prefeitura em 31 do
07, onde é bem claro que diz que o convênio terá vigência enquanto durar a
Lei e mesmo que a lei não tenha mais vigência pelo periodo da conclusão do

"curso, então basta o juridico da prefeitura fazer um encaminhamento para a
, ULBRA com parecer e essas pessoas continuarão conveniadas. Muito
Obrigado, Presidente Vereador Gílnei Jarré, está em discussão o parecer,
não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores
favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem, aprovado
por unanimidade o parecer da Comissão de Justiça e finanças, inviabilizando
de prosseguir o projeto. Presidente Vereador Gilnei "Jarré, peço ao Senhor
Secretário proceda a leitura do Veto 056-A. Secretário Vereador Elbio
Esteve, Senhor Presidente no uso das prerrogativas que me confere o
parágrafo 1°, do artigo 35, da Lei Orgânica do Municipio, venho apor VETO
ao Projeto de Lei n.O 056-A/10, oriundo desse Legislativo, o qual Institui o ano
do Sesquicentenário da cidade de Carazinho. pelas razões expostas a seguir:
Sesquicentenário é sinônimo de 150 anos, 10 - da idéia de destinação da área
para distrito, 1857 para 2011 = 154; 20 - da idéia de Pedro Vargas transmitida
a seu pai de doar a área para a Igreja, 1872 para 2011" 139; 3° - da doação
efetiva da área para a Igreja, 1880 para 2011=; 131; 4°, - da emancipação ou
criação do Municipio,~1931 para 2011," 80, O Municipio de Carazinho
completará 80 de existência em 2011, Atenciosamente, Aylton Magalhães -
Prefeito.~' Presidente Vereador Gilnei Jarré, peço ao Senhor Secretário que
proceda a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Finanças referente
ao Projeto. Secretário Vereador Elbio Esteve," o presente Veto é inviável
conforme parecer' do ,Juridico desta Casa, j Sala de reuniões, assinam
Vereador Élbio. Vereador: Eugênio e, Vereador Felipe Sálvia. Presidente
Vereador Gilnei 'Jarré, solicito a SraVereadora Sandra, 1" Vice presidente
que assuma os trabalhos na mesa para pronunciamento Vice Presidente
Vereadora Sandra CitoJin, com a palavra o Vereador Gilnei Jarré. Vereador
Gilnei Jarré, Senhora presidente. ' Senhores Vereadores,público presente,
imprensa, queremos apenas justificar o veto do Sr. Prefeito, acredito que não
seja um veto do Sr, Prefeito e sim de pessoas que assessoram o Sr Prefe'
foi apenas um equivoco, quero entender que seja um equIvoco, aon
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acredito que o executivo municipal leria que ter mais atenção aos projetos
que são de sua autoria, autoria do Executivo Municipal. O executivo Municipal
está preocupado com projeto de pequena relevância, assim como esse
projeto de minha autoria o qual institui o ano do sesquicentenário da cidade
de Carazinho. Acredito que esteja acontecendo um equivoco. Que acho que
lodo mundo sabe que político e administrativa fazem 80 anos que vamos
comemorar o ano que vem, estamos falando de 150 anos de uma história da
onde, das primeira pessoas que povoaram nosso municipio, então acho que
justifica também a Câmara ter contratado a Mestre em História Silvana Moura
para divulgar a história da Câmara de Cafezinho e nessa história da Câmara
de .'~ Carazinho, conta-sela história de Carazinho. Não contratei uma
_historiadora para mentir num livro, tenho certeza de que essa historiadora, ja
não é o primeiro livro que ela faz de Carazinho, ela já conta a história de•.. Carazinho por varios livros realizados em nosso município, Foi feito Senhores

.'~vereadores todo um resumo,' inclusive este projeto fOI mUito bem
fundamentado no momento que foi proposto e conto com o entendimento dos
Senhores Vereadores para derrubada desse veto, mas deixo bem claro e
deixo bem a vontade os senhores vereadores que o que o executivo
municipal tem que realmente se preocupar é no momento que manda projetos
que não são de nossa competência para votação transferindo a
responsabilidade para a Câmara de Vereadores projetos sem fundamentação
juridica nenhuma por suas assessorias juridicas, muito menos por suas
empresas contratadas, e tendo que nós vereadores nos indisponibilizar,
inclusive com a comunidade no momento de votação. Acabamos de combinar
de que forma vamos proceder no projeto que se encontra em nossa casa que
é o da concessão da exploração da água da CORSAN, o qual o Executivo
teve mais de 14 meses para 'entrar em entendimento para realizar uma
proposta e nós Vereadores temos apenas 30 dias, sequer 30 dias, que no
primeiro momento o Projeto foi mandado sem um anexo,'esperamos 7 dias
para os anexos chegarem na Casa e aí sofremos as pressões via órgãos de
imprensa para que nós tenhamos que nos apressar para votar com certeza
com irresponsabilidade. Seria isso Senhora presidente, senhores Vereadores,
Vice Presidente' Sandra Citolin, devolvo.j os trabalhos da mesa ao
Presidente Vereador' Gilnei . Jarré .. Vereador Gilnei Jarré não havendo
vereador que queira discutir coloco em votação," vereadores que concordam
com o VETO permaneçam como estão, e contrários se manifestem,
derrubado o VETO do Sr. Prefeito por nove a zero, Presidente Vereador
Gilnei Jarré, está em discussão o Veto com o parecer rejeitado, não havendo
Vereador que queira discutir coloco em votação. Vereadores que concorda
com o VETO permaneçam como estão e os contrários se manifeste
Rejeitado o Veto com o parecer, rejeitado por unanimidade, Presiden
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Vereador Gilnei Jarré, solicito ao Senhor Secretário proceda a leitura do
Veto ao Projeto de Lei 057 de autoria da Mesa Diretora. Secretario Vereador
Elbio Esteve, no uso das prerrogativas que me confere o parágrafo 10

, do
artigo 35, da Lei Orgânica do Município, venho apor VETO TOTAL ao Projeto
de Lei n.o 057/10, contido no oficio nO OP 248/2010, oriundo desse
Legislativo, o qual Dispõe sobre a incineração de documentos de receitas e
despesas públicas e outros documentos de expediente inservíveis desta
Câmara referentes aos exercícios_de 2004, 2003, 2002 e anteriores e dá
outras providências, pelas razões constantes no oficio n.o 195/2010, recebido
da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, cópia anexa Atenciosamente
~ Aylton Magalhães - Prefeito, Presidente Vereador GlInei Jarré, está em
discussão os pareceres da Comissão de Justiça e Finanças. Vereador

.• Eugênio Grandó. Vereador Eugênio Grandó, Sr, Presidente, Senhores
Vereadores, Sra. Vereadora, da mesma forma nesse projeto venho pedri na
~tribuna a derrubado do Veto do Sr" Prefeito, Esse Projeto ê um Projeto
moderno, é um projeto de cunho estritamente interno da Câmara, é dificil
termos que discutir isso em público e levarmos essa discussão porque se
trata de um projeto singelo, um projeto que vai a favor da história, eu até diria
um projeto ecológico, hoje existem varia's câmara espalhadas pelo estado,
onde a Câmara é 100% digital. na verdade ninguém vai sair queimando
documento, qualquer documento, os nossos documentos da Casa estâo
sendo todos digitalizados é uma questão que nem vamos incinerar os
documentos, vamos fazer um picotado dos documentos na verdade por uma
questão de espaço, uma questao ecológica, então eu peço pro Senhores
Vereadores para derrubar o Veto do Sr. Prefeito, Ninguêm é irresponsâvei de
sair picotando documento sem digitalizar com menos de 5 anos então é
injustificável o veto que veio mesmo se for olhar o ponto de vista histórico
esses documentos: vão estar' a' disposição da população, digitalizados.
Obrigado. Não havendo mais Vereador que queira discutir coloco em votação.
Vereadores que concordam corno VETO permaneçam como estão e os
contrários se manifestem. Derrubado o Veto do Sr. Prefeito por nove a zero.
Presidente Vereador Gilnei Jarré, Vereadores que concordam com o VETO
permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Rejeitado o Veto
com o parecer. rejeitado por unanimidade. Presidente Vereador Gilnei
Jarré, conforme a concordância dos Sr, Vereadores para após a sessão,
desta sessão ordinária" os Vereadores concordaram em disponibilizar o
Plenário da Câmara para a Policia fazer uma entrega de diplomas ao
promotor Denílson e ao Dr. Orlando, entâo eu gostaria de convidar os
Senhores Vereadores para que permaneçam presentes neste ato e querem
encerrar a sessão com a Proteção de Deus, convocando os Srs, Vereador
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para a próxima eunião ordinária a ser realizada dia 13 de dezembro as 18
horas e 45 mi ufos.
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