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 Ata Reunião Ordinária Comissão Representativa 11 de janeiro de 2010....Ata 02 
  
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Havendo quorum regimental, sob a proteção de 
Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião representativa da Câmara 
Municipal de Carazinho do dia 11 de janeiro de 2010. Convido o Senhor Vereador 
Estevão De Loreno 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 representativa da comissão representativa do dia 04 de 
janeiro de 2010. Está em discussão a ata da reunião ordinária representativa do dia 
04 de janeiro de 2010. Não havendo vereadores que queiram discutir, coloco em 
votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se 
manifestem. Aprovação de todos. Convido o Senhor Secretário, nomeado pelo 
Presidente, Vereador Felipe Sálvia, para fazer a leitura do expediente da presente 
reunião. Secretário Vereador Felipe Sálvia: estamos aqui para ajudar a Mesa, já 
que o pessoal da Mesa, um está sem óculos, o outro não está aí, faz parte. 
Expediente do dia 11 de janeiro de 2010: Ofício da Câmara Municipal de Ibirubá, 
informando a composição da nova Mesa Diretora para o ano de 2010; Ofício do 
Ministério da Cultura, resposta OD 3827/09; Ofício do Executivo Municipal 
cumprimentando o novo Presidente do Legislativo; Ofício do Executivo Municipal em 
resposta ao pedido de informação 281/09; Ofício do Executivo Municipal em 
resposta ao pedido de informação OP 282/09; Ofício 004/10 do Executivo Municipal, 
em resposta ao pedido de informação OP 283/09; Ofício 461/09 da Secretaria de 
Obras Públicas do Estado, em resposta ao OD 3736/09; Ofício 010/10, do Executivo 
Municipal, comunicando as férias do Prefeito Municipal; Telegrama do Ministério da 
Saúde informando a liberação de recurso no valor de R$ 34.824,00; Telegrama do 
Ministério da Saúde, informando a liberação de recurso no valor de R$14.040,00. 
Telegrama do Ministério da Saúde informando liberação de recurso no valor de R$ 
4.067,00; Telegrama do Ministério da Saúde informando liberação de recurso no 
valor de R$ 8.322,69; Comunicado do Ministério da Educação informando a 
liberação de recurso no valor de R$ 2.894,40; Ofício do CDL agradecendo 
contribuição pelo Legislativo na promoção do Natal Alegria; Ofício do CDL 
parabenizando o novo Presidente do Legislativo Municipal, Gilnei Jarré; Ofício 
012/10 do Executivo Municipal de convocação para sessão extraordinária do dia 13 
do corrente para apreciação sob regime de urgência do Projeto de Lei 191/09, o qual 
estima receita e fixa despesas do Município de Carazinho para o exercício de 2010; 
Ofício da TV Pampa comunicando apresentação ao vivo da praça central de um 
programa sobre os 79 anos do município; Convite da Liga Municipal de Carnaval 
para a abertura oficial do carnaval 2010, no dia 16 de janeiro, no Ginásio da 
ACAPESU. Fica mudado, Senhor Presidente, para o dia 06 de Fevereiro, essa data; 
Ata das Comissões para o ano de 2010; PL 001/10, do Executivo Municipal, declara 
de utilidade pública a Associação de Proteção aos Animais São Francisco de Assis, 
de 08/01/2009; PL 002/10, do Executivo Municipal, autoriza a concessão de direito 
real de uso de um imóvel à empresa Mecânica BRDIESEL Ltda – ME; PL 003/10, 
Executivo Municipal, concede reajuste anual para os vencimentos e subsídios dos 
servidores municipais; PL 004/10, do Executivo Municipal, declara situação de 
emergência e contrata emergencialmente servidores, de 08/01/09; PL 005/10, 
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Executivo Municipal, autoriza a contratação emergencial de Assistente Social com 
formação em Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS; PL 006/10, Executivo 
Municipal, cria emprego público no quadro de pessoal efetivo do município; Emenda 
Modificativa de autoria do Executivo Municipal ao PL 191/09 e 192/09; Ofício do 
Frigorífico Nova Araçá, requer ajuda de custo para o pagamento de transporte de 
funcionários de Carazinho até a Sede da empresa. Conforme o Assessor da Mesa 
me passou, que eu tenho que ler três ofícios, Senhor Presidente. Ofício do CDL ao 
Senhor Gilnei Jarré, Câmara Municipal de Carazinho/RS: É com grande satisfação 
que viemos agradecer o apoio dispensado pela Câmara Municipal na promoção 
Natal Alegria 2009, CDL, e que reiteramos que sem a sua parceria não teríamos 
alcançado o mesmo sucesso. Aproveitamos a oportunidade para informar que na 
promoção desse ano fizemos investimento elevado em mídia e premiação, onde 
buscamos, como nosso objetivo, a distribuição de 400 mil cupons, que foi alcançado. 
Reafirmando a repercussão que a promoção trouxe a toda nossa cidade e região. 
Agradecemos a contribuição dispensada e nos colocamos à disposição para o que 
for necessário e despedimo-nos, manifestando laços de elevada estima e 
consideração, na certeza que poderemos contar com a colaboração dos senhores 
em outra oportunidade. Leandro Jackson Válber, Presidente do CDL; Ao 
Excelentíssimo Senhor Vereador Gilnei Jarré, Presidente da Câmara Municipal, data 
de 29 de dezembro de 2009. Prezado Vereador: As carreiras de sucesso não são 
planejadas. São as pessoas que são preparadas para as oportunidades porque 
conhecem sua força, seus valores, sua dedicação e sua maneira de trabalhar. São 
formadas por profissionais competentes, com desempenho excelente que persistem 
no caminho do êxito. Parabéns pela vitória na eleição da Câmara Municipal na 
eleição de presidente da Câmara de Vereadores, exercício 2010, ocorrida durante a 
última sessão ordinária do ano, no dia 28 de dezembro, e saiba que os que lutam na 
vida com determinação são imprescindíveis como você. Colocamo-nos à disposição 
para auxiliar naquilo que for do nosso alcance, desejando-lhes, assim, muito 
sucesso nesse período tão importante para nossa cidade, pois compartilhamos os 
mesmos ideais para tornarmos nossa terra cada vez mais forte. Receba a 
homenagem de toda a diretoria do CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Carazinho. Parabéns pela conquista. Leandro Jackson Válber, Presidente; Governo 
Municipal – Construindo Carazinho para todos. Excelentíssimo Senhor Vereador 
Gilnei Jarré, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Convocação de 
extraordinária. Senhor Presidente: pelo presente solicito a essa colenda câmara a 
realização de sessão extraordinária para o dia 13 do corrente, para apreciação, sob 
regime de urgência, do Projeto de Lei 191/09, o qual estima a receita e fixa 
despesas do município de Carazinho para o exercício financeiro de 2010. A 
Constituição Federal, no artigo 167, primeiro, proíbe o início de programas ou 
projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Por outro lado, a Lei 4.320/64, 
artigo 6º, exige que todas as despesas constem na Lei do Orçamento. Diante dessa 
previsão, e para evitar sanções para quem gasta recursos públicos sem amparo na 
lei orçamentária anual, se faz necessária convocação dessa egrégia Casa, pois o 
assunto é de real interesse de nossa coletividade, especialmente quanto ao 
pagamento das férias dos servidores, e necessitam dos recursos para viagem e tudo 
mais com relação ao lazer. Atenciosamente, Rita Felber De Carli, Consultora 
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Jurídica e Prefeito Aylton Magalhães, data de 08 de janeiro de 2010. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Passamos agora para a leitura das indicações, 
requerimentos e moções pelo senhor secretário. Secretário Vereador Felipe 
Sálvia: 029/007/10 - Indicação da Vereadora Sandra Citolin, solicita ao Executivo 
Municipal, que determine ao setor competente trabalhos de melhoria, patrolamento, 
cascalhamento e compactação na estrada da Colônia Dona Júlia, perto do Campo 
do Flamengo, Rua Ramalho Antônio Piva acesso a BR 386, Solicitação dos 
moradores; 030/008/10 – Indicação Vereadora Sandra Citolin, Solicitando ao 
Executivo Municipal com urgência, que determine ao setor competente trabalhos de 
melhoria, patrolamento, cascalhamento e compactação na estrada que liga a São 
Bento, acesso a BR 285. Solicitação dos motoristas; 0031/009/10 – Indicação 
Vereadora Sandra Citolin, Solicita ao Executivo Municipal com urgência, que 
determine ao setor competente trabalhos de melhoria em toda a extensão da Rua 
Guilherme Arnold, principalmente frente ao n°. 82, localizada no Bairro Braganholo. 
Solicitação dos moradores; 0032/010/10 – Indicação Vereadora Sandra Citolin, 
Solicita ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente com urgência a 
construção de uma boca de lobo (bueiro) na Rua Dinarte da Costa, frente ao nº. 481, 
localizada no Bairro Sassi, tendo em vista o excesso de acúmulo de água das 
chuvas, que acaba invadindo a residência desta moradora. Solicitação dos 
moradores; 0033/011/10 – Indicação Vereadora Sandra Citolin, Solicita ao Executivo 
Municipal, que determine ao setor competente trabalhos de melhoria, limpeza e 
aumento da boca de lobo (bueiro) localizado na Rua Paulino Chaves da Rosa, 
esquina com a Rua Alfredo Closs, Bairro Ouro Preto, tendo em vista o excesso de 
acúmulo de água das chuvas, acaba invadindo o terreno das residências desta 
região. Solicitação dos moradores; 0034/012/10 - Vereador Estevão De Loreno, 
indicação, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa 
Buracos em toda a Rua Ipiranga com urgência; 0035/013/10 – Indicação Vereador 
Estevão De Loreno, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feito a 
roçagem e capina do acostamento da Rua Ibaré no bairro Floresta; 0036/014/10 – 
Indicação Vereador Estevão De Loreno, Para que determine a Secretaria de Obras 
que seja feito a roçagem e capina em um terreno baldio localizado em frente a 
escola CAIC; 0037/015/10 - Indicação Vereador Estevão De Loreno, Para que 
determine a Secretaria de Obras que seja feito a roçagem e capina do acostamento 
da Rua Vitória no bairro Floresta; 0038/016/10 - Indicação Vereadora Sandra Citolin, 
Solicita ao Executivo Municipal com urgência, para que determine ao setor 
competente trabalhos de melhoria do escoamento da água das chuvas, 
patrolamento, cascalhamento, compactação na Rua Negrinho do Pastoreio, 
localizada no Bairro Floresta Brandina. Solicitação dos moradores; 0039/017/10 - 
Indicação Vereadora Sandra Citolin, Solicita ao Executivo Municipal, que determine 
ao setor competente trabalhos de limpeza e roçadas em toda a área do terreno onde 
está localizada a Casa da Mulher, Mofecom e a Feira do Produtor, na Rua Marechal 
Floriano esquina com a Rua Bernardo Paz, Bairro Centro; 0040/018/10 – Indicação 
Vereadora Sandra Citolin, Solicita ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente com urgência, operação tapa buracos e melhoria no escoamento da 
água das chuvas, em frente à parada de ônibus localizada na Rua Diamantino 
Tombini, esquina com a Rua Pernambuco, no Bairro Oriental. Está gerando diversos 
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transtornos principalmente nos dias chuvosos, com o acúmulo excessivo de água 
frente à parada. Os veículos e ônibus ao trafegarem pelo local, acabam jogando a 
água empoçada nas pessoas que ali aguardam o transporte coletivo; 0041/019/10 – 
Indicação Vereadora Sandra Citolin, Solicita ao Executivo Municipal, que determine 
ao setor competente operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Diamantino 
Tombini, localizada no Bairro Oriental, pois a mesma está em péssimas condições 
de trafegabilidade. Solicitação dos motoristas e moradores; 0042/020/10 – Vereador 
Erlei Vieira, indicação, Solicita para o setor competente que realize trabalhos de 
cascalhamento, ensaibreamento e compactação da Rua Julio de Castilhos, pois em 
dias de chuva os carros encontram muitas dificuldades para subir a referida rua. 
Seguem fotos em anexo; 0043/021/10 –Vereador Erlei Vieira, indicação, Solicita 
para o setor competente que notifique o proprietário do terreno localizado na Rua 
Julio de Castilhos em frente ao n° 341 para que seja feita a capina e limpeza do 
mesmo, pois o mesmo está cheio de ratos, baratas e cobras. Seguem fotos; 
0044/022/10 – Indicação, Vereador Erlei Vieira, Solicita para o setor competente que 
notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Tapera esquina com a Rua 
Tupanciretã para que realize trabalhos de capina e limpeza do terreno e em uma 
casa localizada no referido terreno, também pedimos para que o imóvel seja 
devidamente fechado, pois está sendo utilizado para o consumo de drogas e 
colocando em risco a segurança dos moradores. Seguem fotos em anexo; 
0045/023/10 – Indicação Vereador Felipe Sálvia, Solicita a Administração Municipal 
que solicite junto ao comando da Brigada Militar de nossa cidade uma viatura para 
fazer o policiamento junto ao Parque Municipal, nos finais de semana; 0046/024/10 – 
Vereador Gilnei Jarré, indicação, Solicita ao Executivo Municipal que determine ao 
setor competente para que seja feito com urgência o corte do gramado, bem como 
capina junto ao plantio de árvores da Praça Mírian Simões Petry, no Bairro Floresta. 
Salientamos ainda a existência de uma praça de lazer para crianças, necessitando 
de pintura, limpeza e areia; 0047/025/10 – Vereador Gilnei Jarré, indicação, solicita 
ao Executivo Municipal que determine ao setor competente para que seja feito com 
urgência o corte no gramado do Campo do Farroupilha, localizado no Bairro Dileta, 
bem como a instalação de brinquedos e melhorias na iluminação pública, devido ao 
grande número de crianças que freqüentam o referido local, sem as melhorias ficam 
impossibilitados de usufruir a praça; 0048/026/10 – Vereador Gilnei Jarré, indicação, 
Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao Setor Competente para que 
sejam efetuadas benfeitorias na ponte de madeira no final da Rua Assis 
Chateuabriand, que liga os bairros Vila Rica e Medianeira. Tal solicitação se faz 
necessária devido à impossibilidade dos veículos trafegar, bem como a falta de 
segurança dos moradores ao atravessarem a referida ponte; 0049/027/10 – 
Indicação Vereador Gilnei Jarré, Solicita ao Executivo Municipal que determine ao 
setor competente para que seja feito com urgência o corte no gramado, bem como 
uma capina junto ao plantio de árvores da Praça do Bairro Profilurb. Salientamos 
ainda a existência de uma praça de lazer para crianças, necessitando de pintura, 
limpeza e areia. Denunciamos ainda a existência de um depósito de lixo a céu 
aberto, necessitando de providências urgentes; 0050/028/10 – Indicação Vereador 
Felipe Sálvia, Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor 
competente com a máxima urgência possíveis medidas no sentido de agilizar a 
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recuperação das Ruas Salgado Filho, Ipiranga e Siqueira Campos, pois a população 
tem nos cobrado constantemente por melhorias; 0051/029/10 – Indicação Vereador 
Estevão De Loreno, Para que determine a Secretaria de Obras que sejam realizados 
serviços de limpeza e manutenção dos canteiros centrais da Avenida Flores da 
Cunha; 0052/030/10 – Vereador Estevão De Loreno, indicação, Para que determine 
a Secretaria de Obras que sejam recolocadas as lixeiras no calçadão da Avenida 
Flores da Cunha; 0053/031/10 – Indicação Vereador Estevão De Loreno, Para que 
determine a Secretaria de Obras que sejam recolhidos os entulhos acumulados 
próximos a residência de n° 463, na Rua Monte Alegre, no bairro Floresta; 
0054/032/10 – Indicação Vereador Estevão De Loreno, Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja recolhido os entulhos acumulados próximos a ponte da 
Rua Polidoro Albuquerque; 0055/033/10 – Indicação Vereador Estevão De Loreno, 
para que determine a Secretaria de Obras que sejam realizados serviços de roçadas 
e capina na Rua Setembrino Ramos, no Bairro Sommer; 0056/034/10 – Indicação 
Vereador Estevão De Loreno, Para que determine a Secretaria de Obras que sejam 
realizados serviços de limpeza e manutenção dos canteiros centrais da Rua 
Marechal Deodoro; 0057/035/10 – Vereador Eugenio Grandó, indicação, Solicita ao 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que providencie o mais 
rápido possível, um vigilante, para garantir a segurança dos funcionários que 
labutam junto ao CAPSI infantil, assinado também pelo Vereador Gilnei Jarré, 
Vereador Erlei Vieira e Vereador Élbio Esteve; 0058/036/10 –Vereador Eugenio 
Grandó, indicação, Solicita ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente, que efetue serviço de limpeza e recolhimento de entulhos verdes na 
Rua Eduardo Kraemer, próximo a Capela Sagrado Coração de Jesus, no bairro 
Sommer; 0059/037/10 – Indicação Vereador Eugenio Grandó, Solicita ao Executivo 
Municipal, que determine ao setor competente, que efetue serviço de limpeza e 
recolhimento de entulhos verdes na Rua Barão do Triunfo, próximo à floricultura 
Orquibelo, bairro centro; 0060/038/10 – Indicação Vereador Eugenio Grandó, Solicita 
ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que efetue serviço de 
limpeza e recolhimento de entulhos verdes na Rua Santa Terezinha, próximo ao 
número 158 no bairro Santo Antonio. Os entulhos ali depositados impedem o trânsito 
normal de veículos devido ao estreitamento da rua, ocasionando perigo aos 
moradores; 0061/039/10 – Indicação Vereador Eugenio Grandó, Solicita ao 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que efetue serviços de 
limpeza e recolhimento de entulhos verdes na Rua Setembrino Ramos, ao lado do 
ESF do Bairro Sommer, o mais breve possível, pois além de ser anti-higiênico por 
estar ao lado de uma unidade de saúde, causa mau cheiro e transtornos aos 
moradores, principalmente às crianças que ali transitam, por se tratar de uma praça 
de lazer; 0062/040/10 – indicação do Vereador Eugenio Grandó e Vereador Gilnei 
Jarré: os vereadores abaixo assinados solicitam na forma regimental, que seja 
enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando a disponibilização de transportes 
aos funcionários que laboram junto Frigorífico Nova Araçá, localizado no Município 
de Nova Araçá/RS. Os Vereadores abaixo assinados entendem que essa não é 
melhor opção para o desenvolvimento de nosso Município, haja vista Carazinho 
estar se tornando uma cidade dormitório, fato lastimável. Porém, no momento 
devemos preservar a renda dos munícipes auxiliando no deslocamento para seu 



A.K. Página 6 12/2/2010
  

labor diário, preservando o incremento de recursos junto ao comércio local, e na 
aquisição de serviços prestados em nosso Município. A solicitação acima é 
alicerçada no Princípio da Impessoalidade, haja vista o Município estar arcando com 
o custo de transporte dos munícipes que laboram junto a Empresa Aurora, localizada 
no Município vizinho, de Sarandi/RS. Informa-se, ainda, que segue em anexo 
solicitação da empresa. Por solicitação do Senhor Presidente, vou ler os 
requerimentos. 0063/001/10 – Requerimento do Vereador Felipe Sálvia: o vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental que após aprovado em plenário seja 
enviado ofício ao Comandante da Brigada Militar de nossa cidade, solicitando que 
seja destinada uma viatura para fazer o policiamento junto ao Parque Municipal nos 
finais de semana. Infelizmente pessoas já foram assaltadas nas dependências do 
Parque, nesta temporada, local onde encontravam-se procurando desfrutar 
momentos de lazer e diversão e acabaram vivenciando essa situação pela qual 
ninguém gosta de passar e que infelizmente pode se repetir caso não haja o efetivo 
patrulhamento da Brigada Militar no local coibindo assim atitudes como estas que 
causam preocupação e medo. Os freqüentadores do Parque Municipal são 
normalmente famílias de baixo poder aquisitivo, e que não tem acesso a clubes e a 
outros lugares de lazer (balneários) e que encontram-se no Parque Municipal, que é 
um local agradável e de natureza tão exuberante, o local ideal para o divertimento, 
lazer, prática de esportes, por isso temos que nos preocupar em proporcionar um 
mínimo de segurança para que todos possam aproveitar e se divertir com alegria e 
sem aborrecimentos. Sabemos que não há como garantir proteção a todos e em 
todos os lugares, mas, como o Parque Municipal recebe visitantes praticamente 
apenas na temporada de verão, seria então conveniente que ao menos neste 
período houvesse um patrulhamento mais ostensivo no local, inibindo a ação de 
meliantes, vândalos e até mesmo de pessoas que utilizam do local para o consumo 
de drogas ilícitas; 0064/002/10 – 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 aos Líderes de Bancadas no Congresso Nacional, a COBAP - 
Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, ao Presidente do Sindicato 
Nacional de Aposentados, Sr. João Batista Inocentini, ao Presidente da Sede 
Estadual do Sindicato Nacional Sr. Adão Haggstram, a FETAPERGS - Federação 
dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul, e a 
Associação dos Aposentados e Pensionistas de Carazinho, solicitando empenho no 
sentido de que todos continuem mobilizados em todo o Brasil, em torno da 
aprovação imediata do projeto que prevê a extinção do Fator Previdenciário. Não 
podemos nos deixar esmorecer, temos que adentrar este ano novo com a mesma 
determinação. O governo quer empurrar a votação com a barriga porque sabe que 
será derrotado, por isso, vamos continuar buscando aliados, cidadãos e políticos 
sensíveis a causa dos aposentados, que nada mais querem do que garantir seus 
direitos. O ano de 2010, com certeza será de muita luta na busca pela aprovação do 
projeto que prevê o fim do fator previdenciário, bem como do projeto que vincula o 
reajuste das aposentadorias ao mesmo percentual do salário mínimo, por isso 
estamos desde já conclamando a todos para juntos garantirmos esta grande valiosa 
e magistral vitória dos aposentados deste país. Vereador Felipe Sálvia; 0065/003/10 
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– requerimento Vereador Felipe Sálvia: o vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que após aprovado em plenário seja enviado ofício aos Líderes dos 
partidos no Congresso Nacional, solicitando que sejam feitas algumas alterações no 
novo Programa de Direitos Humanos, que foi lançado pelo governo em dezembro, o 
qual depende de aprovação do Congresso, e que vem provocando reações de 
alguns setores. Acreditamos que o referido programa não pode de forma alguma ser 
aprovado do jeito em que está, pois além das Forças Armadas, que inicialmente se 
manifestou contrária, agora temos também a posição contrária da Confederação de 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que através de sua presidente, a Senadora 
Kátia Abreu, diz que a proposta é ideológica e preconceituosa contra o agronegócio, 
por prever regras que dificultam a desocupação de terras invadidas. Segundo ela, o 
governo está apresentando um documento de intenções que dificultam e obstruem a 
urgência em reintegrar posse e concessão de liminares, estando desta forma dando 
apoio aos movimentos criminosos que invadem terras. Esta é uma situação 
lamentável, pois proprietários rurais têm suas terras invadidas, bens depredados, 
com atos de violência, como foi o caso do que ocorreu em nossa cidade, com a 
Fazenda Coqueiros, e agora com esse Programa de Direitos Humanos, vêem este 
tipo de ação recebendo proteção do Governo Federal, algo realmente inadmissível, 
inaceitável. O programa foi criticado também pela Associação Brasileira das 
Empresas de Rádio e Televisão (ABERT), pois o plano propõe criar uma comissão 
para monitorar o conteúdo editorial das empresas de comunicação, havendo 
previsão também de penalidades como multas, suspensão da programação e 
cassação para empresas de comunicação, que o governo considera que violam os 
direitos humanos. Sem dúvida alguma esta é uma iniciativa, que interfere na 
liberdade de expressão e na liberdade de imprensa, pois cria uma comissão para 
controlar, podendo interferir no conteúdo editorial das empresas de rádio e televisão. 
Não nos restam dúvidas de que algo precisa ser adequado de forma a satisfazer a 
todos os setores que por hora estão insatisfeitos com as mudanças determinadas 
por este novo programa, pois os setores que publicamente manifestam essa 
contrariedade são aqueles que influenciam diretamente na vida sócio-econômica e 
política do país. Está é uma intervenção do governo antidemocrático e contra as 
liberdades fundamentais. Vereador Felipe Sálvia; 0066/004/10 – Vereador Erlei 
Vieira, requerimento à COVIPLAN, também assinado pelo Vereador Eugenio Grandó 
e Vereador Gilnei Jarré: os vereadores abaixo assinados solicitam na forma 
regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado, a 
Empresa COVIPLAN, solicitando que seja feito recapeamento asfáltico no 
acostamento junto a BR 386 e BR 285, pois encontra-se em péssimas condições 
com desníveis e vários buracos e à noite a visibilidade fica menor, o que pode 
ocasionar acidentes, sendo que várias pessoas utilizam a referida via para se 
locomover, antes que aconteça algum acidente grave pedimos que sejam tomadas 
as devidas providências com a maior urgência possível. Seguem fotos em anexo. 
Passamos agora a moção, só tem uma. 0067/001/10 – Moção Vereador Gilnei Jarré: 
o Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido em 
plenário para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos a José Augusto Said 
Baltar, formando do curso Administração da Universidade Luterana Brasileira, que 
colou grau no dia 09 do corrente. Externo pelo presente o reconhecimento dessa 
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conquista, enaltecendo a trajetória de vida de um jovem que enfrentou e venceu 
desafios, e que por certo teve a grandeza de fazer deles metas para se tornar um 
cidadão, profissional, ser humano melhor. Reiterando votos de sucesso profissional 
redobrado, estendo considerações a toda a sua família. Vereador Gilnei Jarré. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos agora para a apreciação e votação 
dos requerimentos e moções. Convido o Senhor Secretário para fazer a leitura do 
número. Pois não, Vereador Eugenio. Vereador Eugenio Grandó: Requeiro 
votação em bloco. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em votação o 
requerimento verbal do Vereador Eugenio, para votação em bloco dos 
requerimentos e moções. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovação 
por todos. Será votado em bloco os requerimentos. Convido o Senhor Secretário 
para fazer a leitura do número e autor dos requerimentos. Secretário Vereador 
Felipe Sálvia: Atenção senhores vereadores, requerimento nº 1, Vereador Felipe 
Sálvia; requerimento nº 2, Vereador Felipe Sálvia; requerimento nº 3, Vereador 
Felipe Sálvia; requerimento nº 4, que é assinado pelo Vereador Eugenio Grandó, 
Vereador Erlei Vieira e Vereador Gilnei Jarré. São esses os requerimentos, senhor 
presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os 
requerimentos. Vereador Erlei Vieira. Vereador Erlei Vieira: Eu queria cumprimentar 
o senhor presidente, os senhores vereadores, e o pessoal que se encontra na 
Câmara. Eu vim para a tribuna para falar a respeito do CAPSI, onde que sexta-feira 
eu fui chamado lá, onde que entrou um rapaz lá de facão e tentou assaltar os 
profissionais que trabalham lá, onde que quando eu cheguei lá, o secretário da 
saúde estava lá e eu participei da reunião que estava tendo no momento, onde que 
ele falou que hoje iam colocar um vigilante lá, e hoje eu fiquei sabendo de lá que os 
profissionais falaram que iam trabalhar de porta fechada até solucionar o problema, 
e hoje ele mandou abrir e que não ia nenhum vigilante lá. Então assim, aquilo lá tá 
perigoso, eu sempre fui contra o CAPSI, desde quando eu não era vereador, sempre 
fui contra por o CAPSI ser lá, um lugar retirado, um lugar onde que estão ali no beco 
usando droga, já combinam lá no CAPSI, quem tá freqüentando lá tem isso e tem 
aquilo e tem tal, é um lugar fácil de assaltar, onde que foi 100 mil reais da Câmara 
para a reforma da... que é aqui no CMPP, na parte de cima ali, que pra mim ali seria 
o melhor local para ser o CAPSI, onde que não teria isso aí, tem uma mulher grávida 
lá no CAPSI, tem só mulher, até eu dei duas idéias para o secretário, ele não deu 
muita bola, então eu queria falar para o De Loreno que conversasse com o 
secretário e colocasse lá, porque há uma mulher grávida lá dentro, e foi um 
desespero sexta-feira aquilo lá. Também queria falar para o Vereador De Loreno, e 
ainda eu sem óculos é pior ainda, peguei uns buracos aqui na frente do Coqueiros 
que tá horrível, é uns cinco só, mas tá uns buracão, que se tu andar com o meu 
carro, acho que quebrou o amortecedor. Também queria falar com o De Loreno dar 
uma reforçada, lá no bairro largaram uma cabeça de gado, umas buchadas lá na 
frente da associação e o bairro lá está uma carniça. Eu já liguei pra todo mundo, e 
queria que tu desse uma reforçada para retirar, porque o povo não agüenta mais o 
cheiro lá. E também queria falar do requerimento que eu mandei para a COVIPLAN, 
onde que eu sempre vou pedalar de bicicleta pelo acostamento que está em volta de 
Carazinho, e não tem condições de andar de bicicleta, então pedi um requerimento 
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para eles darem uma ajeitada nisso aí. Obrigado. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré: Vereador Felipe Sálvia.  Vereador Felipe Sálvia: Senhor Presidente, 
senhores vereadores, Professor Clóvis, Senhor Silveira, funcionários, Senhor 
Presidente, venho até essa tribuna porque eu não agüento mais ver falar de 
melhorias com urgência na buraqueira da Rua Ipiranga, na Siqueira Campos, na 
Salgado Filho. Eu sei que até o Líder do Governo, o De Loreno, vereador novo e 
bom vereador, até entrou com uma indicação pedindo melhorias e nós não podemos 
mais, nós temos que cobrar, Senhor Presidente, senhores vereadores, porque ali na 
Ipiranga não tem como andar mais, gente. Não tem como andar, é um buraco em 
cima do outro. E o pessoal nos cobra. O pessoal vota e nos cobra, e cobra com 
razão. E essas três ruas eu sei que tem dinheiro já orçado de deputados para fazer, 
mas até vim esse dinheiro, até chegar, até começar, vai demorar, gente. Tem que 
tomar uma solução agora de arrumar agora, esse pessoal não agüenta mais, não 
tem como agüentar mesmo. Então chegou uma comissão hoje pela manhã para falar 
comigo aqui na Câmara, o pessoal queria que eu fosse até a promotoria com eles. 
Então fica o meu pedido a exemplo do Erlei para ti, De Loreno, eu sei que tu 
assumiu a liderança agora, e não é fácil ser líder, que tem que ouvir dos vereadores, 
as cobranças, mas leva essa preocupação dessa Casa, não somente desse 
vereador que vos fala, mas de toda essa Casa para essas três ruas, porque tem que 
ao menos se arrumar, ao menos tapar os buracos. Se não dá para fazer o asfalto 
agora, não dá pra arrumar agora, dê um jeito de botar brita, tapar os buracos lá, que 
o povo não agüenta mais aquela buraqueira. Também, Senhor Presidente, 
preocupado com o nosso parque municipal, com a segurança, mais precisamente, 
do parque, venho até essa tribuna, sabe, aconteceu um assalto há poucos dias lá, 
num velhinho que tem um mercadinho lá, e as brigas que acontecem no parque, 
então a Brigada, eu tenho certeza que se o prefeito interferir e pedir um 
policiamento, só nos finais de semana, que o carro fique por lá umas duas horas, dê 
uma volteada, volte de novo lá, vai evitar de assalto, vai evitar brigas, que o pessoal, 
é a única área de quem não pode pagar um clube, não pode pagar um balneário, lá 
é de graça e eles vão até lá, o povo pobre, e tem pessoas boas que vão até lá, mas 
também têm os vândalos, os anarquistas, que vão lá para brigar, para beber, para se 
drogar, e fazer confusão, e pra isso tem que ter nossa segurança, mais uma vez eu 
volto a dizer, o povo paga impostos e tem direito a segurança. E é só nos cobrar, a 
Câmara cobrar, o prefeito cobrar, que tenho certeza que a Brigada Militar vai colocar 
lá uma condução com dois brigadianos, todos os finais de semana, para que aquele 
povo tenha segurança. Era isso, Senhor Presidente. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré: Vereador Eugenio Grandó. Vereador Eugenio Grandó: Senhor Presidente, 
senhores vereadores, funcionários e público da Casa. Entrei com vários pedidos 
para recolhimento de entulho verde, acompanhei na imprensa uma entrevista de um 
membro do Executivo Municipal, que disse que não estavam recolhendo os entulhos 
porque não tinham licença ambiental. Eu não entendi. Sinceramente, não entendi, 
porque até que me conste não necessita licença ambiental para isso, a 
Administração passada deixou comprada e em funcionamento uma máquina que 
tritura todo o entulho verde, que assim podendo ser colocado no meio ambiente, 
inclusive na época era utilizado como adubo pro viveiro municipal. Então não estou 
entendendo por que não está acontecendo o recolhimento do entulho verde. E essa 
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época é época de poda, o município está cheio, as ruas estão cheias de árvores 
podadas, há uma reclamação muito grande hoje, a maioria dos requerimentos que 
eu entrei foram nesse sentido. Quero dizer para o De Loreno que o líder de governo, 
como o Vereador Felipe falou, tem que escutar bastante, mas também pode agir 
trazendo respostas, por exemplo eu podia entrar hoje com um pedido de informação 
por que que não está sendo utilizada a máquina que mói esses entulhos verdes. 
Mas eu deixo o pedido para que o amigo me traga a informação, que investigue se a 
máquina estragou, o que aconteceu, se abandonaram esse projeto, para a gente 
não precisar entrar com um pedido de informação, para tentar ajudar na solução. 
Agora, dizer que precisa licenciamento ambiental pra isso, não precisa. Precisa um 
licenciamento ambiental para poda, depois de podado não precisa mais 
licenciamento ambiental. Queria dar uma pincelada também na questão do CAPSI, 
dizer que o CAPSI funciona hoje com três funcionárias, três mulheres, atende, se 
sabe o público do CAPSI, que são pessoas que estão doentes, pelo uso de drogas, 
e não são pessoas que tem uma calma normal, são pessoas que muitas vezes são 
violentas, até pelo vício que possuem. Acho que tem que ser dada uma segurança 
aos funcionários do CAPSI, antes que algo mais grave aconteça. Não é a primeira 
vez que acontece uma invasão, só que é a primeira vez que acontece uma invasão 
de alguém armado. Foi roubado só um ventilador, se eu não me engano a Brigada 
conseguiu capturar depois a pessoa que invadiu, mas demonstra a falta de 
segurança. Então deixo o meu pedido também, ou que o secretário cumpra pelo 
menos o que prometeu. Que se não botasse alguém para auxiliar as meninas lá, dar 
uma segurança para as meninas, iam trabalhar com agendamento e porta fechada, 
e não é isso que está ocorrendo. Então também deixo esse pedido. Eu sei que os 
funcionários do CAPSI já vão levar hoje à tarde o assunto ao Ministério Público, 
tenho certeza que o Ministério Público vai intervir. Mas o Vereador De Loreno pode 
dar um telefonema para o Doutor Pedro, cobrando uma atitude dele, de repente 
resolvam administrativamente, sem envolvimento do Ministério Público, e 
eventualmente do Poder Judiciário. Obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Vereador Estevão De Loreno. Vereador Estevão de Loreno: Senhor Presidente, 
senhores vereadores, pessoas que nos assistem, eu recebi esse fim de semana a 
notícia de que seria eu o líder de governo, conforme o acordo que a gente teve o 
ano passado com o Vereador Rudi, que um ano seria ele, e no outro seria eu. Eu já 
conversei sobre alguns assuntos, até esse do CAPSI, e hoje de tarde o Doutor 
Pedro veria a disponibilidade de um rapaz para começar a acompanhar eles lá. 
Também acho que lá de repente não seria o lugar para aquilo lá, de ser estudado 
um outro lugar para trocar, trazer mais pro centro, acho até que porque tem de todos 
os bairros que vão lá, então isso eles estão vendo a possibilidade. Esse negócio dos 
entulhos, semana passada, eu também fui procurado para recolher os entulhos, e 
tem um fiscal do município, até já foi conversado com o prefeito, que anda indo atrás 
do pessoal que recolhe os entulhos e ameaça até de multar se recolher os entulhos. 
Então já foi solicitado para o prefeito que troque isso, porque não é de admitir um 
próprio fiscal da Administração estar complicando com o pessoal para recolher os 
entulhos. Então, que se bote ele fiscalizar outra coisa, que se tire ele dali, porque eu 
acho que isso aí a gente precisa urgente, como tu falou ali, tá tomando conta os 
entulhos e eles não estão recolhendo porque eles não estão autorizados a depositar 
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em lugar nenhum. Esse fiscal está trancando e está complicando. Mas já foi 
solicitado para tomar uma atitude com relação a isso. Vereador Gilnei Jarré: 
Apenas para deixar registrado e contribuir com o vereador De Loreno, queremos 
parabenizar o vereador pela liderança do governo junto à Câmara, até acho que, 
acredito eu, que deva de ser por não ter um local licenciado para fazer o depósito 
adequado. Mas a administração passada tinha um caminhão, aonde tinha adaptado 
um triturador, e para fazer isso não há necessidade de local licenciado. Você tritura, 
coloca no parque para a utilização futura de adubo. Nós acompanhamos o leilão da 
Prefeitura, o caminhão que tinha para fazer esse... era adaptado foi vendido, então 
acredito que devam estar providenciando alguma alternativa. Presidente Vereador 
Gilnei Jarré: Não havendo vereadores que queiram mais discutir, coloco em 
votação os requerimentos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem. Aprovado por todos. Convido o senhor secretário para 
que faça a leitura de uma moção que ficou fora da pauta. Secretário Vereador 
Felipe Sálvia: 0068/002/10 – Moção, Vereador Felipe Sálvia. O Vereador abaixo 
assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de 
cumprimentos do Poder Legislativo de Carazinho ao Diretor Presidente do Grupo 
São Jorge, Sr. Roberto Dobke Portinholo, que recentemente adquiriu todo o 
patrimônio da Empresa Hélios de nossa cidade. Destacamos o excelente trabalho 
que foi desenvolvido ao longo de todos esses anos por esta empresa que foi 
fundada em 1947, e que ao longo de sua história procurou proporcionar a todos os 
carazinhenses um transporte de qualidade, gerando empregos, contribuindo para o 
crescimento do município. Temos a certeza de que o Grupo São Jorge, que é uma 
empresa idônea, séria e competente, de grande renome estadual e nacional, dará 
continuidade ao trabalho desenvolvido até então, e aprimorando ainda mais a 
qualidade dos serviços oferecidos, fortalecendo cada vez mais esta empresa, que é 
reconhecida nacionalmente através de sua marca. Como representantes de nosso 
povo, sentimo-nos orgulhosos por este investimento que está sendo oferecido a 
nossa população e desde já queremos nos colocar como parceiros desta empresa 
que certamente trará bons investimentos para Carazinho. Que o Grupo São Jorge 
possa encontrar em nossa cidade toda infra-estrutura necessária para expandir cada 
vez mais seus negócios, possibilitando o crescimento da empresa e em 
conseqüência disso gerando novos empregos e renda, e alavancando o crescimento 
do município. Recebam deste Poder Público Municipal e deste Vereador, todo o 
apoio necessário, principalmente neste inicio de caminhada. Presidente Vereador 
Gilnei Jarré: Convido o senhor secretário para fazer a leitura do número e autor das 
moções. Secretário Vereador Felipe Sálvia: Moção de número 1, do Vereador 
Gilnei Jarré, Moção de número 2, do Vereador Felipe Sálvia. Presidente Vereador 
Gilnei Jarré: Está em discussão as moções. Não havendo vereadores que queiram 
discutir, coloco em votação as moções. Vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Queremos registrar as 
presenças do Professor Clóvis, Senhor Silveira, Jossemar, e também queremos 
agradecer o Vereador Felipe Sálvia de nos auxiliar nos trabalhos junto à Mesa. Nada 
mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente 
reunião, e convoco os Senhores Vereadores para a próxima reunião Representativa 
a ser realizada no dia 18 de janeiro de 2010 às 11horas. 
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