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Ata Reunião Ordinária 08 de fevereiro de 2010.......Ata 09 
  
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 08 de fevereiro de 2010. Convido o Senhor Vereador 
Leandro Adams para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e que todos se 
posicionem em pé; (leitura da Bíblia); Convido a Senhora Secretária para que 
proceda à leitura da convocação do suplente. Secretária Vereadora Sandra 
Citolin: Ao Senhor João Mafalda, convocação 006/2010. Convoco vossa senhoria 
para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, do dia 05/02/2010 ao dia 
12/02/2010, tendo em vista pedido de licença do Vereador Élbio Esteve, por motivos 
de saúde, conforme dispõe o Regimento Interno, Artigo 11, inciso II, alínea “a” desta 
Casa. Atenciosamente, Gilnei Alberto Jarré, Presidente. Presidente Vereador 
Gilnei Jarré: Convido a Senhora Secretária para fazer a leitura do expediente da 
presente reunião. Secretária Vereadora Sandra Citolin: Ofício circular n.º 3, P 3, 
38º BPM, 2010. Ao cumprimentá-lo cordialmente, informo que assumiu o comando 
do 38º Batalhão de Polícia Militar, com sede nesta cidade, estando à disposição de 
vossa senhoria. Aproveitando a oportunidade, convido para o lançamento do projeto 
Polícia Cidadã, a ser realizado no dia 09 de fevereiro de 2010, às 9h, na sede do 38º 
BPM, sito à Avenida Pátria, nº 1431, Bairro Sommer, Carazinho. O projeto objetiva 
reavivar a participação de todos os segmentos sociais organizados, órgãos públicos, 
indústria, comércio, prestadores de serviços e comunidade em geral, na participação 
e formação da rede de segurança pública comunitária. Certo de vossa habitual 
atenção, antecipadamente agradeço. Antônio Carlos da Cruz, Tenente-Coronel, 
comandante do 38º BPM; Expediente de 08 de fevereiro de 2010. Telegrama do 
Ministério da Saúde informando a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 
572.401,08; Ofício 074/10, do Ministério da Agricultura, Agropecuária e 
Abastecimento, em resposta a OD 3.983/09; Ofício 013/10 do Ministério do Esporte, 
em resposta a OD 3.250/09; Ofício Circular 001/10 da Câmara Municipal de Campos 
Borges, informando a nova mesa diretora para o exercício de 2010; Convite do CTG 
Vento Minuano, para participar do Jantar Fandango de posse da nova patronagem, 
a realizar-se dia 13 de fevereiro; Ofício da Senhora Jussara Biazuz, parabenizando a 
Sessão Solene e agradecendo o título recebido por ela; Declaração do Sindicato dos 
Bancários, por solicitação da Mestre em História Silvana Moura, que a mesma 
publicou o livro História do Sindicato dos Bancários de Carazinho e Região; Projeto 
de Lei Legislativo n° 010/10 de autoria da Vereadora Sandra Citolin, o qual dispõe 
sobre a afixação de cartazes, faixas ou qualquer outro meio de divulgação que 
informe sobre a doação de órgãos e tecidos em todas as Unidades de Saúde do 
Município de Carazinho, e dá outras providências; Projeto de Lei Legislativo n°.  
011/10, de autoria da Vereadora Sandra Citolin, o qual institui a Semana da Mulher, 
e dá outras providências; Ofício 031/09, do Executivo Municipal, o qual retira de 
tramitação o projeto de lei 193/09; Ofício 032/10 Executivo Municipal, o qual retira de 
tramitação o projeto de lei 017/10; Projeto de Lei 019/10, de autoria do Executivo 
Municipal, que fixa o valor e dispõe sobre o pagamento de diárias e adiantamentos 
aos servidores e agentes políticos, 08/12/2010; Projeto de Lei n.° 020/10 de autoria 
do Executivo Municipal, o qual suspende, por um ano, a vigência dos artigos nono e 
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décimo da Lei Municipal n° 4.365 e Institui normas específicas de adequação; 
Projeto de Lei n.° 021/10 de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza o 
Município a prestar serviços de terraplanagem na sede campestre Sociedade 
Recreativa Harmonia; Projeto de Lei n.° 022/10, de autoria do Executivo Municipal, o 
qual autoriza a doação de área à Empresa MDS Indústria Florestal Ltda; Ofício 
040/10 do Executivo Municipal, o qual solicita a retirada do projeto de lei 012/10;  
Projeto de Resolução n.° 001/10, de autoria da Mesa Diretora, o qual altera a 
redação do artigo 11, inciso II, letra “e”, e inclui o parágrafo único no artigo 139 da 
Resolução 257/2003, Regimento Interno da Câmara Municipal de Carazinho. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos agora para a leitura das indicações, 
requerimentos e moções pela Senhora Secretária. Secretária Vereadora Sandra 
Citolin: I – 0174/104/10 - Indicação Vereador Paulino de Moura, solicitando o 
recolhimento de entulhos verdes depositados na Rua Leonel Rocha, Bairro Ouro 
Preto, nas proximidades do número 345, eis que os mesmos foram depositados no 
passeio público, atrapalhando a passagem dos pedestres que se utilizam desta via 
pública; I – 0175/105/10 - Indicação Vereador Paulino de Moura, solicitando o 
recolhimento de entulhos verdes depositados na Rua Venâncio Aires, em frente ao 
número 612, no centro da cidade, pois os mesmos encontram-se depositados no 
canteiro central desta movimentada via pública, necessitando serem retirados 
daquele local; I – 0176/106/10 - Indicação Vereador Paulino de Moura, solicitando o 
recolhimento de entulhos verdes depositados na Rua Lauro Weber, Bairro Planalto; I 
– 0177/107/10 - Indicação Vereador Paulino de Moura, solicitando o recolhimento de 
entulhos verdes depositados na Rua Hilário Ribeiro, esquina com a Rua Guaranis, 
Bairro Borghetti; I – 0178/108/10 - Indicação Vereador Eugenio Grandó, solicitando 
ao Executivo Municipal que determine ao setor competente, que efetue serviço de 
limpeza e capina em toda a extensão da Rua Augusto Mockfa, Bairro São João; I 
– 0179/109/10 - Indicação Vereador Eugenio Grandó, solicitando ao Executivo 
Municipal, que determine ao setor competente, que efetue serviço de melhoria, 
providenciando o calçamento da rua Pedro Viau, no Bairro Camaquã; I – 0180/110/10 - 
Indicação Vereador Eugenio Grandó, Solicitando ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente que efetue serviço de limpeza e recolhimento de 
entulhos verdes na Rua Silveira Martins, Bairro Santo Antonio; I – 0181/111/10 - 
Indicação Vereador Eugenio Grandó, solicitando ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente, efetue serviço de limpeza e recolhimento de 
entulhos verdes na Rua Bueno Aires, Bairro Camaquã; I – 0182/112/10 - Indicação 
Vereador Eugenio Grandó, solicitando ao setor competente que efetue serviço de 
limpeza e recolhimento de entulhos verdes na Rua Bispo Laranjeira, em frente ao 
número 209 e na esquina da Rua Euclides Cunha, no Bairro São Pedro; I – 
0183/113/10 - Indicação Vereador Eugenio Grandó, solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente que providencie o mais breve 
possível, serviços de melhoria na Avenida Antonio José Barlete, realizando limpeza 
dos canteiros centrais e do meio, em toda sua extensão; I – 0184/114/10 - Indicação 
Vereadora Sandra Citolin, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente a realização de trabalhos de corte de grama, limpeza e capina em toda 
a área do campo de futebol, localizado na Rua Prudente de Morais, Bairro Sassi, 
pois o mesmo está completamente tomado de matos, inços e entulhos. Solicitação 
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dos moradores; I – 0185/115/10 - Indicação Vereadora Sandra Citolin, solicitando ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente trabalhos de operação tapa 
buracos e pintura de solo das faixas de segurança e lombadas localizadas nas 
proximidades da Biblioteca Pública Municipal, na Avenida Pátria, Bairro Centro; I – 
0186/116/10 - Indicação Vereadora Sandra Citolin, solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente trabalhos de operação tapa buracos e 
pintura de solo em toda a extensão da Avenida São Bento, localizada no Bairro 
Glória Floresta; I – 0187/117/10 - Indicação Vereador Paulino de Moura, solicitando 
limpeza e capina na pavimentação com paralelepípedo, na Rua Minas Gerais, Bairro 
Oriental; I – 0188/118/10 - Indicação Vereador Paulino de Moura, solicitando 
restauração da placa de sinalização da Rua Osílio Zolet, que encontra-se caída junto 
ao canteiro central, na Avenida Flores da Cunha, em virtude de colisão sofrida; I – 
0189/119/10 - Indicação Vereador Paulino de Moura, solicitando o recolhimento de 
entulhos verdes depositados nas ruas Sergipe e Pernambuco, Bairro Oriental; I – 
0190/120/10 - Indicação Vereador Rudinei Brombilla, solicitando ao Executivo que 
determine ao setor competente os trabalhos de patrolamento, cascalhamento e 
limpeza de bueiros na Rua Três de maio, em toda sua extensão;  I – 0191/121/10 - 
Indicação Vereador Rudinei Brombilla, solicitando ao Executivo que determine ao 
setor competente trabalhos de patrolamento, cascalhamento e limpeza de bueiros 
na Rua Saldanha Marinho, em toda sua extensão; I – 0192/122/10 - Indicação 
Vereador Rudinei Brombilla, solicitando ao Executivo que determine ao setor 
competente trabalhos de capina, limpeza e pintura do meio-fio em toda a extensão 
da Rua Polidoro Albuquerque; I – 0193/123/10 - Indicação Vereador Rudinei 
Brombilla, solicitando ao Executivo que determine ao setor competente trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento e limpeza de bueiros na Rua Antonio Vargas, em toda 
sua extensão; I – 0194/124/10 - Indicação Vereador Rudinei Brombilla, solicitando 
ao Executivo que determine ao setor competente trabalho de patrolamento, 
cascalhamento e limpeza de bueiros na Rua Vitor Hugo, em toda sua extensão; I – 
0195/125/10 - Indicação Vereador Rudinei Brombilla, solicitando ao Executivo que 
determine ao setor competente trabalho de patrolamento, cascalhamento e limpeza 
de bueiros na Rua Franscisco de Assis, no Bairro Ouro Preto, em toda sua extensão; 
I – 0196/126/10 - Indicação Vereador Eugenio Grandó, reiterando e solicitando à 
Secretaria de Obras que realize serviços de melhoria no calçamento da rua Pinheiro 
Machado no Bairro Oriental, e atenda as reivindicações dos moradores, conforme 
ofício anexo ao presente; I – 0197/127/10 - Indicação Vereador Erlei Vieira, 
solicitando ao Executivo que estude a possibilidade de oferecer subvenção ao grupo 
de ciclismo Heróis do Asfalto; I – 0198/128/10 - Indicação Vereador Erlei Vieira, 
solicitando trabalho de colocação de dois quebra-molas na Rua Antônio Vargas, no 
Bairro Loeff, um onde já existe um redutor de velocidade e outro a 100 metros mais 
à frente; I – 0199/129/10 - Indicação Vereador Erlei Vieira, solicitando trabalhos de 
conserto do calçamento ou asfaltamento na Rua Rio Branco, Bairro Glória, pois a 
referida via se encontra em péssimas condições de trafegabilidade; I – 0200/130/10 - 
Indicação Vereador Felipe Sálvia, solicitando que sejam tomadas providências 
urgentes quanto à manutenção das câmeras de vídeo-monitoramento instaladas no 
município, e que visam colaborar com a segurança pública, mas que, segundo 
informações extra-oficias, algumas estão inoperantes; I – 0201/131/10 - Indicação 
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Vereador Estevão De Loreno, para que determine à Secretaria de Obras seja feito o 
patrolamento e o cascalhamento na Rua Uruguai; I – 0202/132/10 - Indicação 
Vereador Estevão De Loreno, para que seja refeito o calçamento da Rua Santa 
Terezinha, junto com a esquina da Rua Marcílio Dias; I – 0203/133/10 - Indicação 
Vereador Estevão De Loreno, para que seja feita a colocação de uma lixeira na 
Avenida Flores da Cunha, próximo à loja Doçura; I – 0204/134/10 - Indicação 
Vereador Estevão De Loreno, para que determine à Secretaria de Obras seja feita a 
limpeza de um mato na Rua Marechal Floriano, precisamente ao lado esquerdo da 
residência de n.° 58; I – 0205/135/10 - Indicação Vereador Estevão De Loreno, para 
que seja feito recolhimento de entulho da Rua Castro Alves, na área de passeio 
público, situada atrás do estádio Paulo Coutinho; I – 0206/136/10 - Indicação 
Vereador Estevão De Loreno, para que seja feita a limpeza dos canteiros centrais da 
Rua Marcílio Dias; I – 0207/137/10 - Indicação Vereador Estevão De Loreno, para 
que determine à Secretaria de Obras seja refeito o calçamento da Rua Antônio José 
Barlette. Requerimentos. R – 0208/021/10 - Requerimento Vereador Rudinei 
Brombilla ao HCC: O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
após aprovado em plenário, seja enviado e registrado em ata e oficiado à Direção do 
HCC para que estude a viabilidade da construção de Quarto Cela, com portas e 
janelas, destinados a presos em custódias de justiça, e também para presos em fase 
de baixa hospitalar, na justificativa que mesmo com a presença da Brigada Militar, 
fica em isolamento, garantido mais segurança para os médicos, enfermeiros, 
funcionários e o demais usuários do Hospital de Caridade de Carazinho; R – 
0209/022/10 - Requerimento Mesa Diretora, Vereador Erlei Vieira: O vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, 
seja registrado em ata e oficiado ao Presidente da Mesa Diretora desta Casa 
Legislativa, Excelentíssimo Senhor Gilnei Jarré, solicitando que seja feita uma rampa 
na porta de entrada do Plenário, para portadores de necessidades especiais terem o 
acesso facilitado às sessões, o que Ihes é garantido pela lei de acessibilidade, 
colocando a Câmara Municipal de Carazinho dentro das normas de acessibilidade. 
Pedimos à Mesa Diretora uma atenção especial, pois o Poder Legislativo é uma 
casa de leis, assim sendo, devemos dar exemplo; R – 0210/023/10 - 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 na Câmara dos 
Deputados, e às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, manifestando o apoio desta Casa Legislativa 
ao Projeto de Lei de autoria do Deputado Lincoln Portela, que proíbe a inclusão do 
nome do trabalhador que ajuizou reclamação trabalhista contra seu empregador em 
listas cadastrais de entidades de qualquer natureza. A proposta modifica a 
Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, Decreto-Lei 5.452/43, para proibir a 
formação desse tipo de listagem. Para isso, fica proibido também que os 
empregadores forneçam ou requeiram qualquer informação sobre o ajuizamento de 
reclamação trabalhista por parte de trabalhador candidato a emprego. O projeto 
prevê ainda que a empresa deverá pagar ao trabalhador uma indenização 
equivalente a dez vezes a remuneração pleiteada sempre que descumprir a futura 
lei. Concordamos plenamente com o autor, quando este diz que o objetivo da 
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proposta é acabar com uma prática que caracteriza uma violenta injustiça contra o 
cidadão trabalhador, a inclusão de seu nome em lista suja de autores de reclamação 
trabalhista, contra seus ex-empregadores, pois essa prática vem tomando uma 
dimensão alarmante. Apesar de ferir todos os princípios constitucionais referentes à 
dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho, da igualdade 
perante a lei e da não discriminação quanto a critérios de contratação para emprego. 
Muitas vezes o cidadão não tem outra alternativa a não ser recorrer na justiça 
buscando a garantia de seus direitos contra a empresa, que por um motivo ou outro 
deixou de cumprir com suas obrigações patronais, e por isso acaba sendo 
discriminado, mesmo que tenha trabalhado em outras inúmeras empresas sem 
ajuizar qualquer reclamação trabalhista. É preciso coibir esta prática com a edição 
de uma lei que fixe uma rigorosa punição contra aqueles que persistirem nessa 
prática delituosa, pois mesmo que o Tribunal Superior do Trabalho não permita mais 
o acesso a informações processuais a partir do nome do trabalhador reclamante, 
algumas empresas tem solicitado certidões negativas sem a indicação de sua 
finalidade, o que gera sem dúvida alguma, um fator discriminante, e com isso não 
podemos compactuar; R – 0211/024/10 - Requerimento Vereador Eugenio Grandó: 
O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o 
Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho ao 38° BPM - Brigada Militar de Carazinho, na pessoa do 
Tenente Coronel Antônio Carlos da Cruz, Comandante, para que informe a situação 
atual das câmeras de monitoramento, informando os seguintes: quantas câmeras de 
monitoramento estão instaladas e quais estão funcionando, e no caso de não 
estarem funcionando, quais os motivos. O pedido justifica-se em virtude de colher 
dados para posterior auxílio à Brigada Militar, no intuito dessa casa auxiliar tão 
valorosa instituição no combate à violência; R – 0212/025/10 - Requerimento 
ELETROCAR, Vereador Erlei Vieira: O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em ata e oficiado 
ao Senhor Albano Keyser Filho, Presidente da ELETROCAR, para que seja feita a 
colocação de um poste de iluminação pública em frente à igreja do Distrito de 
Pinheiro Marcado e também se faça melhorias na iluminação em frente à escola do 
referido Distrito, pois com a falta de iluminação, o perigo se torna eminente 
causando insegurança aos moradores e propiciando delitos. Salientamos que os 
moradores deste local pedem o referido serviço por que temos que valorizar e cuidar 
os locais que possuímos, pois a falta de iluminação adequada coloca em risco a 
segurança dos moradores, justificando a urgência deste serviço; R – 0213/026/10 - 
Requerimento Vereador Paulino de Moura, solicitando que seja encaminhado ofício 
ao Major Pedro Wilson Ferreira Pacheco, ex-Comandante da Brigada Militar de 
nosso Município, agradecendo em nome do Poder Legislativo desta Casa pela 
atenção dispensada à Comissão de Segurança Pública desta Casa no ano de 2009, 
pois sempre que convidado o mesmo se fez presente para ouvir as reivindicações e, 
em conjunto com os Vereadores e comunidade, buscar alternativas para 
proporcionar maior segurança pública e coibir as ações de vandalismos. Receba 
desta forma os nossos agradecimentos e desejos de que continue fazendo um bom 
trabalho nesta briosa Brigada Militar; R – 0214/027/10 - Requerimento de Pesar, 
Vereador Estevão De Loreno, para que seja consignado em ata e oficiado aos 
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familiares votos de profundo pesar em nome do Poder Legislativo de Carazinho, pelo 
falecimento da inesquecível Doraci Corrêa das Neves, transcorrido no último dia 05 
de janeiro. Moções. M – 0215/017/10 - Moção Vereadora Sandra Citolin: A 
Vereadora abaixo assinada solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo 
de Carazinho ao Senado, parabenizando o Excelentíssimo Senhor Pedro Simon, 
Senador, manifestando os nossos cumprimentos e desejando um feliz aniversário a 
vossa senhoria, ao comemorar 80 anos de vida e de construção coletiva, conforme 
mensagem anexa. Cada pessoa, em sua existência, pode ter duas atitudes. 
Construir ou plantar. Os construtores podem demorar anos em suas tarefas, mas um 
dia terminam o que estavam fazendo. Então, param, e a vida perde o sentido 
quando a construção acaba. Os que plantam, sofrem com intempéries e raramente 
descansam. Mas, ao contrário de um edifício, o jardim jamais para de crescer. É 
estas pessoas que fazem a diferença na sociedade, pois além de vencerem os 
desafios, vencem a si mesmas. Um abraço, com reconhecimento; M – 0216/018/10 - 
Moção Vereador Paulino de Moura, para que seja encaminhado ofício de 
cumprimentos ao Tenente Coronel Antônio Carlos da Cruz, que, no último dia 02, 
assumiu o Comando da Brigada Militar de nosso Município. Receba em nome do 
Poder Legislativo Municipal de Carazinho as nossas boas-vindas e os desejos de 
que consigas realizar bom trabalho em prol da segurança pública de nossos 
munícipes. De mesmo teor, M – 0220/022/10 - Vereadora Sandra Citolin, e de 
mesmo teor, M – 0225/027/10 - Vereador Rudinei Brombilla; M – 0217/019/10 - 
Moção Vereador Eugenio Grandó, para que seja enviado ofício de aplausos e 
reconhecimento ao jovem carazinhense Douglas Eckhart, militar, que serve na 
unidade de Santa Maria, em especial aos seus pais Ervino e Albina Eckhart, por ter 
sido selecionado pelo Exército Brasileiro para fazer parte da missão na reconstrução 
do Haiti. Douglas, um carazinhense que muito nos orgulha, pela sua dedicação e 
zelo, levando esperança de um futuro melhor a todos e dando um grande exemplo 
de cidadania a todo povo brasileiro. Por meio deste, o nosso reconhecimento e 
desejo de muito sucesso; M – 0218/020/10 - Moção Vereador Eugenio Grandó, de 
mesmo teor M – 0219/021/10 - Vereadora Sandra Citolin, para que seja enviado 
ofício de aplausos e reconhecimentos ao Serviço Nacional de Aprendizagem, 
SENAC, na pessoa da Sra. Luciana Soares Meyrer, Diretora da Unidade do SENAC 
Carazinho, e extensiva a todos funcionários e colaboradores, pela conquista do 
primeiro lugar no ranking de avaliação, onde conquistou a marca de 35,5% de 
superávit no Estado. Esta marca vem registrar a qualidade do trabalho realizado, 
sendo esta unidade merecedora de aplausos de toda comunidade, pela dedicação e 
zelo, onde nos últimos seis anos, foram formados mais de quinze mil alunos. Por 
meio deste, o nosso reconhecimento e o desejo de muito sucesso; M – 0221/023/10 
- Moção Vereador Paulino de Moura, e de mesmo teor M – 0229/031/10 - Vereador 
Estevão De Loreno, para que seja enviado ofício, parabenizando em nome do Poder 
Legislativo de Carazinho, à jovem Andriele Estefania Kraemer Rizzi, classificada na 
escolha regional do Concurso Garota Verão 2010, evento este promovido pela RBS 
TV na cidade de Marau, no último final de semana. Parabéns por mais esta 
conquista e ficamos na torcida para a fase final; M – 0222/024/10 - Moção Vereador 
Gilnei Jarré, de mesmo teor M – 0224/026/10 - Vereador Felipe Sálvia e de mesmo 
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teor M – 0226/028/10 - Vereadora Sandra Citolin, para que seja enviado ofício de 
cumprimentos à Corte eleita do Concurso A Mais Bela Comunitária, realizado pela 
UACC, União das Associações Comunitárias de Carazinho, parabenizando a 
Rainha, Senhorita Bárbara Dalvesco, a Primeira Princesa, Senhorita Andrieli 
Camargo, Segunda Princesa, Senhorita Janaína da Silva e Miss Simpatia, Senhorita 
Daniela Soranzo, reconhecidas pela beleza, desenvoltura, simpatia, alegria e 
carisma junto ao grupo. Enaltecemos a iniciativa da condecoração às dignas 
senhoritas empossadas e desejamos votos de sucesso e êxito nos futuros 
concursos; M – 0223/025/10 - Moção Vereador Felipe Sálvia, para que seja 
encaminhado ofício à Senhorita Edimara Andressa da Silva, pela conquista do titulo 
de Rainha do Carnaval 2010 de Carazinho. Queremos manifestar nossas 
congratulações a todas as jovens que representaram seus blocos e escolas, 
concorrendo dignamente ao Título de Rainha do Carnaval 2010 de Carazinho e, em 
especial, a esta jovem, que com sua beleza e graciosidade, representando o Bloco 
Furacão, conquistou os jurados e a comunidade presente, merecendo esta grande 
conquista. O Carnaval é uma das festas populares mais importantes do Brasil, a 
mais animada e representativa do mundo, e representar o Carnaval através deste 
título é sem dúvida alguma um grande destaque. Receba o reconhecimento deste 
Poder Legislativo Municipal, pois a partir de agora está a representar o carnaval de 
Carazinho e mereces sem dúvida alguma nossa consideração, ligada ao desejo de 
que esta seja apenas mais uma das muitas vitórias e conquistas que estão por vir no 
decorrer de sua vida. Estendemos nossos cumprimentos também a toda a Corte do 
Carnaval 2010 da Liga Municipal de Carnaval, os quais destacamos o Rei Momo, 
Senhor Marcos Wehrmann, representante do Bloco Tropical, a Rainha da categoria 
Mirim, Khauane Marques Ribeiro, representante do Bloco Guerreiros da Vila Alegre, 
a Rainha da categoria Infantil, Rayane Schneider, representante do Bloco Furacão e 
a Rainha da Categoria Terceira Idade, Senhora Lídia, representante do Grupo 
Renascer; M – 0227/029/10 - Moção Vereador Leandro Adams, para que seja 
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Presidente da República, 
Senhor Luis Inácio Lula da Silva, parabenizando pelo prêmio recebido no dia 29 de 
janeiro de 2010 em Davos, na Suíça, o prêmio Estadista Global, concedido pelo 
Fórum Econômico Mundial. Lula é o primeiro Chefe de Estado a receber o prêmio de 
Estadista Global. De acordo com o Palácio do Planalto, a homenagem se deve a 
atuação do presidente brasileiro em vários setores, como meio ambiente, 
erradicação da pobreza, redistribuição de renda e paz mundial; M – 0228/030/10 - 
Moção Vereador Erlei Vieira, para que seja enviado ofício de cumprimentos aos 
senhores Clóvis Roberto Nascimento, Presidente da Liga de Carnaval de Carazinho 
e ao senhor Cristiano Costa, Vice-Presidente da Liga e Coordenador de Eventos da 
Liga de Carnaval, pelo belíssimo evento de Escolha da Corte do Carnaval de 
Carazinho 2010, realizado no sábado, dia 06 do corrente mês, às vencedoras do 
concurso categoria Terceira Idade, tendo como Segunda Princesa Anísia Pena, 
Primeira Princesa Dalva Batista e a Rainha Lídia Netto, na categoria Mirim, Segunda 
Princesa Amanda da Silva, Primeira Princesa Kyara da Silva e Rainha Khauane 
Ribeiro, categoria Infantil, Segunda Princesa Ana Vitória Metz, Primeira Ligia 
Gabriele Quadros e Rainha Rayane Caetano Schneider e na categoria Adulto, 
Segunda Princesa foi Luana da Luz, Primeira Princesa Camila Marques da Silva e 
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Rainha Edimara Andressa da Silva, como Rei Momo o vencedor foi Marcos 
Wehrmann. Homenageamos a todos pela realização deste evento que valoriza cada 
vez mais o nosso carnaval, data de festividade, alegria e beleza. A todos, nosso 
reconhecimento e agradecimento, por resgatar e valorizar o Carnaval em Carazinho. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Conforme acordo de bancadas, não haverá 
intervalo regimental, nem o grande expediente. Queremos registrar, em nome da 
Câmara de Vereadores, a presença de Edimara Andressa da Silva, Rainha Adulta 
do Carnaval 2010 de Carazinho, e Amanda Rafaela da Silva, Segunda Princesa 
Mirim do Carnaval 2010 de Carazinho. Parabéns a vocês, e que Deus ilumine e 
acompanhe vocês em toda sua trajetória. Passamos agora para a apreciação e 
votação dos requerimentos e moções. Vereador Paulino de Moura: Questão de 
Ordem, Senhor Presidente. Que seja votado em bloco os requerimentos e moções. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o pedido verbal do Vereador 
Paulino de Moura, para que sejam apreciados as moções e requerimentos em bloco. 
Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Favoráveis 
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Convido 
a Senhora Secretária para fazer a leitura do número e autor dos requerimentos e 
moções. Secretária Vereadora Sandra Citolin: Requerimento n.º 1, Vereador 
Rudinei Brombilla; Requerimento n.º 3, Vereador Felipe Sálvia; Requerimento n.º 4, 
Vereador Eugenio Grandó; Requerimento n.º 5, Vereador Erlei Vieira; Requerimento 
n.º 6, Vereador Paulino de Moura. Moção n.º 1, Vereadora Sandra Citolin; Moção n.º 
2, Vereador Paulino de Moura; Moção n.º 3, Vereador Eugenio Grandó; Moção n.º 4, 
Vereador Eugenio Grandó; Moção n.º 5, Vereadora Sandra Citolin; Moção n.º 6, 
Vereadora Sandra Citolin; Moção n.º 7, Vereador Paulino de Moura; Moção n.º 8, 
Vereador Gilnei Jarré; Moção n.º 9, Vereador Felipe Sálvia; Moção n.º 10, Vereador 
Felipe Sálvia; Moção n.º 11, Vereador Rudinei Brombilla; Moção n.º 12, Vereadora 
Sandra Citolin; Moção n.º 13, Vereador Leandro Adams; Moção n.º 14, Vereador 
Erlei Vieira; Moção n.º 15, Vereador Estevão De Loreno. Presidente Vereador 
Gilnei Jarré: Está em discussão os requerimentos e moções. Vereador Paulino de 
Moura: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, demais pessoas que nos dão a 
honra de estar na Casa do Povo, a Mara, representando o Jornal Diário da Manhã e 
a rádio Diário da Manhã. Senhor Presidente, eu venho a essa tribuna até aproveitar 
para dizer que o trabalho a que Vossa Excelência inicia, ele tem me trazido bastante 
contentamento, porque é um trabalho aonde está buscando resolver os problemas 
administrativos da Câmara, está buscando fazer uma parceria junto à comunidade. E 
aí eu venho a essa tribuna falar sobre as indicações. E a Vossa Excelência, então 
Secretário de Obras, sabe do que eu vou falar. Infelizmente, infelizmente o nosso 
município na situação de manutenção de ruas, calçadas, não calçadas, asfaltadas, 
não asfaltadas, está precária. Por que que ela está precária. Porque eu entendo que 
a pessoa que ora está não está fazendo um trabalho voltado à manutenção. Porque 
um buraco pequeno pode se transformar num buraco grande, se você não fizer a 
manutenção. E aí eu quero pedir a parceria desta Casa, porque olha, só hoje, eu 
entrei com oito, dez moções, o De Loreno mais, o Rudi mais, o Felipe mais, a 
Sandra mais, o Mafalda mais, o Erlei mais, todos nós, todos nós, o Leandro, todos 
nós, fizemos moções. Mas se não tiver uma interligação entre o Poder Legislativo e 
a Secretaria de Obras, nós nunca vamos conquistar mais nada, porque nós fizemos 
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muitas moções, vai para o prefeito e muitas delas não chegam, ou quando chegam, 
já chegam atrasadas na Secretaria de Obras. E aí eu entendo que o Prefeito tem 
coisas importantes a fazer, que é assinar documentos, que é fazer projetos, é buscar 
recursos para o desenvolvimento do município, e eu preciso dizer isso. Essa 
interligação, De Loreno, ela não está existindo entre o Poder Legislativo e a 
Secretaria de Obras. Nós precisamos os dez vereadores sentar e buscar alternativas 
para as indicações, por que não fazer uma central direto com a Secretaria de Obras 
e o Poder Legislativo, para nós amenizar esse número de indicações que nós 
estamos fazendo. Como fazendo isso. Bom, o Gilnei foi Secretário e sabe. Faz uma 
reforma geral na cidade, vindo do Cantares até o Baixinho, e depois vai fazer a 
manutenção. Que que é a manutenção. Bom, o Gilnei viu algo que não está 
funcionando na rua tal. Ele, em vez de transformar em indicação ao Prefeito, faz a 
indicação direto ao Secretário de Obras, ou quem quer que seja, porque do jeito que 
está, as nossas indicações não estão sendo feitas. Elas não estão sendo feitas, 
continuarão não sendo feitas. Então eu acho, De Loreno, e tu está fazendo um bom 
trabalho, tanto quanto o Rudi fez, mas tu vai fazer melhor, porque você está com 
vontade, você quer aproximar os Poderes um do outro, é de fazer essa indicação ao 
Executivo, que se for essa pessoa que ora está lá, se não for essa pessoa que ora 
está lá, tiver que trocar, que se faça uma parceria e uma aproximação do Poder 
Legislativo ao Poder Executivo, mas porém direto à Secretaria de Obras. Porque nós 
somos cobrados muitas vezes por coisinhas mínimas, mínimas, e se transforma em 
coisas grandes, por que, porque nós não estamos fazendo esse trabalho de 
aproximação, e hoje infelizmente eu tenho que vir a essa tribuna, já falei ao Prefeito 
Municipal, infelizmente a nossa Secretaria de Obras, ou ela é grande demais, ou ela 
não está sendo dirigida competentemente para se fazer os trabalhos. Não se faz, 
foram para rádio, foram para jornal, dizer que a entrada da cidade, que vai ficar 
bonita, vai ficar bonita, vai ficar linda, mas estaria pronta em tantos dias. Até hoje 
não está pronto. Por que que não está pronto? Porque prometeram coisas que não 
podia se fazer. Então, eu estou vindo a essa tribuna deixar claro, ou nós resolvemos 
a situação, porque a situação dos buracos na cidade não é só obrigação do prefeito 
ver, é obrigação do Poder Legislativo ver também. Então nós temos que fazer essa 
aproximação e tentar melhorar o atendimento à população, porque do jeito que está, 
o próprio governo, eu sou governo, o De Loreno é governo, o Rudi é governo, 
estamos aqui fazendo indicação para tapar rua, para recolher galhos, para recolher 
entulhos, que absurdo isso, pelo amor de Deus, isso não existe. Se não mudar isso, 
eu continuarei cobrando aqui, já falei para o Prefeito, continuarei falando, eu hoje 
sou, queiram alguns ou não, o equilíbrio. Eu não serei mais oposição maluca, e não 
serei situação ao extremo. Eu vou fazer o equilíbrio. O que for bom para a 
sociedade, o que for bom para a comunidade, eu vou estar aqui junto. Quero dizer, 
Gilnei, que até o momento, nós vamos ter algumas divergências, quem sabe, no 
andar da carruagem, mas hoje tu está fazendo um exercício de presidência a todos, 
independente de cores partidárias, e está buscando o melhor para a sociedade. E 
não adianta eu vir aqui dizer que não está acontecendo isso, porque está 
acontecendo. Então, seria isso, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, muito 
obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Com a palavra o Vereador Erlei. 
Vereador Erlei Vieira: Boa noite, Senhor Presidente, boa noite colegas vereadores 
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e quem se encontra na Casa. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o Cristiano 
Costa, Vice-Presidente da Liga do Carnaval, e a Rainha, a Edinara Andressa da 
Silva, e a Segunda Princesa, Rafaela da Silva, pelo grande evento, eu por exemplo 
nunca tinha participado e achei muito legal, sabe, a partir de agora quero 
acompanhar, quero dar a maior força, quero dizer para a Rainha e para a Princesa 
aí que são bonitas, têm um grande futuro pela frente, e meus parabéns pelo evento, 
Vice-Presidente. Queria falar para o meu amigo De Loreno, líder do governo, tem um 
corredor ali do lado da borracharia do João, ali no centro, que eu já mandei várias 
indicações ali, uma velhinha foi atravessar ali, caiu e quebrou o braço, quando tem 
as aulas ali, as crianças têm que atravessar ali e têm que fazer a volta por tudo, 
porque não podem cruzar ali, é só largar umas pedras, eu queria falar também das 
faixas de segurança, para dar uma pintada, que estão tudo, né, não dá para 
enxergar, aqueles onde as pessoas olham na sinaleira ali para cruzar, porque a faixa 
é bem embaixo da sinaleira, e estão desligadas, e semana passada eu estou vindo e 
um carro atropelou uma senhora de idade e um senhor, onde hoje se encontra no 
CTI. Então, eu queria um pouco de atenção nisso aí, e também queria deixar 
registrado aqui sobre o novo posto de saúde, o postão, que querem transferir mais 
para longe, onde que a preocupação no hospital, as pessoas chegam lá, eu quero, 
vamos consultar, não, tem que ir lá no postão, até no postão, tem pessoas que não 
têm carro, pessoas têm dificuldade, já brigam com todos os funcionários do hospital, 
onde que fosse fazer perto do hospital isso aí as pessoas vão chegar lá, vão mandar 
no postão, não vai ter reclamação, e vai ser bom para o município e para toda a 
comunidade. Muito obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereadora Sandra, 
com a palavra. Vereadora Sandra Citolin: Senhor Presidente, colegas vereadores, 
público que está nos assistindo, a imprensa, também me uno aos demais colegas 
vereadores e cumprimento as duas Rainhas, ao Vice-Presidente da Liga que está 
aqui, a mãe que acompanha a sua menina. Esse final de semana nós tivemos, 
assim, muitas emoções em termos de beleza da mulher carazinhense. E não é só 
em termo de beleza, porque a beleza, ela não vem sozinha, ela traz junto 
informação, ela traz cultura, ela traz conhecimento. E nós tivemos então a escolha 
da Corte do Carnaval, nós tivemos a escolha da mais bela comunitária de 
Carazinho, que irá representar a nossa cidade na praia de Pinhal, e nós tivemos 
também a escolha da Garota Verão regional, cuja nossa candidata, Andriele, 
também foi, ficou classificada para representar a cidade em Capão da Canoa. Então, 
eu acredito que nossas mulheres estão muito bem, obrigado, e precisamos sim, não 
só eu, como mulher, mas o Poder Público, a Secretaria de Turismo, o Executivo, 
valorizar mais, encontrar um jeito de valorizar, de incrementar o auxílio a essas 
meninas que levam o nome da cidade, que levam o nome de Carazinho. Porque 
quando elas são chamadas, elas não são chamadas fulana, beltrana, o nome passa 
baixinho, representante de, representando tal entidade, então isso é positivo para a 
nossa cidade, e comprova mais uma vez que nós temos belas meninas, belas 
mulheres, que estão começando, e que trazem consigo essa determinação, essa 
coragem, de seguir nesses concursos, que também abre portas para um mercado de 
trabalho bastante promissor. Fiz uma moção parabenizando o Senador Pedro 
Simon, meu companheiro de partido do PMDB, estive nas comemorações da sua 
festa de aniversário, e com sinceridade gostaria de colocar em público a presença, 
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energia e vigor desse senhor, político de 80 anos que segue à frente, buscando, 
com as suas palavras, com as suas idéias, valorizar cada vez mais as pessoas e a 
sociedade do nosso país. Então, ele demonstra, com determinação, com até, assim, 
de uma forma bastante enfática, porque os discursos dele são sempre carregados 
de emoção, ele proporciona um ânimo a todos os políticos, por que, porque ele, 
quando a gente pesquisa sua vida, a gente não encontra algo que depõe contra a 
sua pessoa. Inclusive, nos seus discursos, ele sempre coloca a questão da riqueza 
de um político, onde está a riqueza de um político. Não é no bolso, na meia, na 
cueca, a riqueza de um político está nas suas ações em favor da comunidade. 
Então, eu quero parabenizar o senador pela sua vida dentro da política, uma vida, 
assim, muito rica, muito rigorosa, e desejar a ele uma bela caminhada. Inclusive no 
dia, que está gerando discussão, a questão da leitura da Bíblia, no dia, ele é uma 
pessoa muito religiosa, um homem muito religioso, de muita fé, ele abriu 
casualmente, e foi bem casual mesmo, a Bíblia, numa passagem qualquer, e 
casualmente apareceu a leitura cujo homem de oitenta anos começava a caminhada 
para a terra prometida. Então, acredito que a Bíblia leva a reflexões que talvez nós 
não estejamos tão preparados, ou às vezes não estejamos preparados para usar 
como metáforas, como eufemismos, e com uma compreensão que deveria. Gostaria 
também de colocar publicamente, e até para ficar gravado e constar na ata, a visita 
que a Comissão de Saúde fez aos órgãos da saúde do município, começando pelo 
hospital, pela Secretaria de Saúde, pelos postos de saúde e concluindo no gabinete 
do Senhor Prefeito Municipal, e relatar que realmente o hospital está com uma crise 
de demanda muito grande. Entre os meses de dezembro e fevereiro, até agora, os 
atendimentos no hospital, que era em média de trinta, trinta e cinco, trinta e dois 
atendimentos diários, passou para setenta, noventa atendimentos diários. É uma 
demanda que o próprio hospital não está conseguindo dar conta, e que gera assim 
um desconforto muito grande, gera briga lá, porque a pessoa vai para ser atendida e 
o hospital coloca que aquele espaço é de emergência e urgência, e não é um 
espaço para consulta. As consultas devem ser feitas nas unidades de saúde, deve 
ser feito no posto de saúde lá da Avenida São Bento, quando as demais unidades 
não tiverem médico. Acaba, assim, às onze horas da manhã a sala de espera do 
hospital começa a encher, e vai madrugada adentro. Em torno de setenta a noventa 
consultas são dadas. Ninguém fica sem consulta. Mas o médico, o plantonista, que 
vê aquela sala cheia, ele realmente, ele atende, e ele atende, acaba atendendo às 
vezes pedindo exames demais, de repente internando, porque não está com os 
exames, o paciente está ali, é uma consulta inicial, ele não tem toda a informação 
para o diagnóstico, então gera uma superpopulação dentro do hospital, também de 
internação, ocorrendo casos de ficarem internados na emergência e na urgência, por 
três, quatro dias. Fomos até, conversamos com a equipe técnica, os diretores, a 
Secretaria da Saúde, os técnicos da saúde, e foram pontuados questões, assim, 
emergenciais, para começar hoje. O caso dessa demanda, ela é de dezembro a 
fevereiro. Então, provavelmente até março continue, se não mudar. Então, tivemos a 
palavra do próprio hospital, da própria equipe da Secretaria da Saúde, e do Senhor 
Prefeito Municipal, juntamente com outros secretários que ali estavam e participaram 
da reunião, e gostaria de colocar assim, que soluções foram apresentadas como 
alternativas para este momento. A contratação imediata de dois médicos para cobrir 
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os atendimentos nos ESFs. Então, foi conseguido contratar um médico, foi passado 
pela Câmara, a contratação de dois médicos, foi conseguido contratar um médico, 
estão procurando outro, mas a contratação, ela é imediata. Neste período 
emergencial, não conceder férias aos médicos dos ESFs. Três unidades estão com 
o médico em férias, e mais um médico do CEM. Então, na verdade, são quatro 
postos de saúde que estão sem atendimento médico. Então, eles fazem um rodízio 
entre os médicos dos postos de saúde, para atender precariamente a população. 
Não pode acontecer isso, gente. Ampliação de atendimento na unidade de saúde 
localizada na Avenida São Bento. Também, então, já que vão ser contratados mais 
dois médicos, que um faça esse rodízio nos postos onde estão faltando médicos, 
que estão gozando férias, e o outro então fique lá no posto da São Bento, onde a 
demanda de atendimento também é maior. Que as unidades de saúde tenham o 
atendimento de consultas de acordo com as horas trabalhadas, e não por número de 
atendimentos. Há um planejamento, um acordo, sei lá, a gente tem o conhecimento 
de que às onze horas termina o atendimento nas unidades de saúde nos bairros. E 
aí onde é que eles vão. Eles vão para o posto da São Bento, que está sempre lotado 
e também não vence a demanda, ou vão para a emergência do hospital. A 
emergência do hospital ela trata emergência e urgência, e não consulta. Cobrar mais 
eficiência dos agentes de saúde nas visitas, o que irá reduzir o número de pessoas 
na emergência, bem como nos ESFs. Se as agentes de saúde fizerem um trabalho 
eficiente nas visitas, muitos atendimentos vão ser reduzidos, porque muitas vezes a 
pessoa procura um atendimento numa unidade de saúde para mostrar como está 
indo a medicação, para ser atendida e acolhida, então esse trabalho pode e deve 
ser feito pelas agentes de saúde. Que as unidades então de saúde tenham o 
atendimento de consultas de acordo com as horas trabalhadas, e não por número de 
atendimentos. As consultas em cada unidade, se o médico está ali, ele pode sim 
atender até às cinco horas da tarde, se a pessoa chegar lá para ser atendida. 
Inclusive temos informação, quem deu essa informação, um dos vereadores, que foi 
buscar hoje à tarde, não, foi uma pessoa que esteve no gabinete, que levou a mãe, 
a mãe não estava passando bem, levou no posto lá da Sassi e foi atendida, e até 
ficaram surpresos, porque levaram porque estava mais próximo, e foi atendida. 
Então, é emergencial, é hora trabalhada, o médico está ali para prestar aquele 
serviço. Há necessidade de fortalecer imediatamente a rede básica de saúde nos 
ESFs. Nós fizemos, juntamente com a equipe de saúde, visita aos postos de saúde, 
e do que a gente viu, do que relatamos, do que observamos, e do que nos foi 
passado pela própria comunidade, há, sim, que se fortalecer cada unidade de 
saúde. A rede básica tem que ser fortalecida, com seus agentes de saúde, com seus 
médicos, com seus enfermeiros, com os seus atendentes, toda a rede da saúde tem 
que ser melhorada. Falta resolutividade nos ESFs. Quer dizer, como eles têm muitas 
vezes pouca informação, eles acabam também mandando para o hospital, por que, 
porque o médico ele não vai correr um risco de um diagnóstico mal feito. Então, ele 
prefere que vá, encaminha ao HCC, por causa dos equipamentos, por causa do 
remédio que talvez tenha lá, e acaba então também inchando e ocorrendo uma 
demanda maior. É necessário fortalecer a saúde preventiva. Aliás, o programa, ele 
vem para isso, para que a saúde preventiva seja mais, seja maior do que a curativa. 
Fazer um estudo de como o HCC pode cruzar os dados das consultas dos PSFs. 
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Acaba acontecendo assim, por exemplo, uma pessoa, um paciente, vai digamos no 
posto da Floresta. Ela não gosta do atendimento, ou não conseguiu o atendimento, 
ou acha que não foi bem atendida no posto da Floresta, ela vai no posto da São 
Bento. O posto da São Bento está muito cheio. Ela espera um pouco e acaba indo 
aonde? Para o HCC. Então, tudo isso aumenta e colabora par aumentar a demanda. 
Empenho, por parte de todos os envolvidos, numa gestão de resultados. 
Acreditamos que na área da saúde, gente, todos fazem, ou tentam fazer a sua parte. 
Mas requer uma gestão de resultados. Não basta fazer uma gestão. Se o resultado 
não está sendo bom, a gestão não está boa, tem que melhorar. Então, ter o foco 
hoje é isso, ter o foco em qualquer setor e principalmente na saúde, que tem tantos 
problemas, que a dor é mais intensa, é justamente essa gestão de resultados. Ver o 
que está acontecendo. Todos tentam, todos buscam fazer. Os programas de 
governo estadual, federal, estão sendo repassados normalmente, que dizer, não 
está faltando dinheiro. Com a emenda da Câmara, com a destinação do Executivo, 
da verba, não está faltando dinheiro. Está faltando resolutividade. Então eu gostaria, 
Vereador Paulino de Moura: Vereadora Sandra, até porque é com bastante 
complacência da Casa e do Presidente, a Vossa Excelência usou mais de vinte 
minutos. Resumindo. O culpado é a população. Porque, pelo que eu vi, o hospital 
está se eximindo da culpa, não vi culpa do Executivo nas situações, então assim, eu 
fico entristecido, porque o relatório que vocês o fizeram e, se o fizeram, fizeram bem 
feito, não diz aqui a obrigação de quem é de contratar os médicos, a obrigação de 
quem tem que consertar, pelo que eu vi aqui, os empregados são culpados, os 
agentes comunitários, porque não estão tratando. Eles não são médicos, eles vão lá 
para dar uma orientação e nada mais. Então assim, eu vou deixar bem claro. Eu 
gostaria que a Vossa Excelência, para encerrar, me explicasse. De quem é a 
obrigação de contratar os médicos? É do hospital ou do Executivo? Como é que foi 
feito o novo termo de adesão do um milhão e seiscentos? Quais as 
responsabilidades do hospital e quais as responsabilidades do Executivo? Aqui está 
genérico. Aqui não diz de quem é a responsabilidade de cada ato que está aqui. 
Porque se for para isso, não precisava ter ido lá, a senhora me perdoa, com todo o 
respeito que tenho pela Vossa Excelência, porque aqui não tem resultado nenhum, 
tem as necessidades, mas de quem é a responsabilidade? A senhora teve até o 
Prefeito, ele deve ter dito, a responsabilidade disso é minha e a do hospital é de 
contratar os médicos com um milhão e seiscentos ou não. Obrigado. Vereadora 
Sandra Citolin: Vereador Paulino, então eu quero te responder com uma palavra. 
Gestão. A gestão passa por todos os segmentos, a gestão passa por quem contrata 
o serviço, seja o Executivo, seja o hospital, seja o CMPP, a gestão passa por como é 
direcionado num determinado posto de saúde o trabalho na área da saúde, o 
trabalho passa por tudo, é justamente esse o grande problema da saúde no nosso 
município. E foi colocado em itens, vereador, porque são, isso é um trabalho já, as 
pessoas estão lá e não agüentam ficar noventa pessoas esperando consulta no 
HCC, quando deveria ser algo para emergência e urgência. Então assim, são 
questões que terão que ser também construídas a curto, médio, e num prazo mais 
longo. Esse relatório, ele não é um relatório da saúde do município. Ele é um 
relatório amplo, realmente. Ele é um relatório específico da colocação feita na última 
sessão da demanda exagerada que tinha no hospital. Então, foi por aí que nós 
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fomos buscando informações. De todos. Vereador Paulino de Moura: Não, não 
pode ser de todos, porque aí não vai funcionar. Alguém tem que ter 
responsabilidade. Vereadora Sandra Citolin: Não, é de todos. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Vereadora Sandra, vamos dar continuidade a nossa sessão, 
que a saúde é muito complexa e quem tem obrigação tem que realmente assumir as 
suas obrigações, e fazê-las, para que a comunidade tenha os resultados esperados. 
Não havendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação os 
requerimentos e moções. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e 
contrários se manifestem. Aprovado por todos. Pois não, Vereador Felipe. Vereador 
Felipe Sálvia: Questão de ordem, Senhor Presidente, eu gostaria de fazer um 
requerimento verbal para que os projetos fossem votados também em bloco, os 
projetos, visto que não há emendas nos projetos, que eu não vi emenda nenhuma, 
então, se pode botar em bloco, é o meu requerimento. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré: Está em discussão o pedido verbal do Vereador Felipe. Está em votação. 
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. 
Aprovado por todos. Solicito à Senhora Secretária que proceda à leitura dos 
projetos, com seus respectivos números e autores. Secretária Vereadora Sandra 
Citolin: P – 0126/035/2010 - Projeto de Resolução número 001/2010. Altera a 
redação do artigo 11, inciso II, letra "e" e inclui o parágrafo único no artigo 139 da 
Resolução número 257/2003, do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Carazinho. Autoria: Mesa Diretora. Artigo 1.º: Fica alterada a redação da letra "e", do 
inciso II, do artigo 11 da Resolução 257/2003, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: para representar e desempenhar missões temporárias, de caráter cultural, 
político e social, de interesse da Câmara Municipal ou do Município, desde que 
autorizadas pelo Presidente da Casa. Artigo 2.°: Fica incluído o parágrafo único, no 
artigo 139 do Regimento Interno da Câmara Municipal, Resolução 257/2003, que 
passará a vigorar com a seguinte redação: Artigo 139, parágrafo único: Todos os 
vereadores presentes na sessão estão obrigados a votar, ficando vedada a 
abstenção de votos, ressalvadas as seguintes hipóteses: Projeto de Lei que 
beneficie diretamente o vereador, seu cônjuge, companheiro, ou qualquer parente, 
consangüíneo ou afins, em linha reta ou na colateral até o terceiro grau. Projeto de 
Lei que beneficie empresa ou entidade que o vereador seja sócio, membro de 
direção ou de administração. Justificativa: A presente alteração do Regimento 
Interno justifica-se em razão do Princípio da Simetria, respeitando-se o disposto na 
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, bem como da Constituição Federal, 
no que tange às autorizações para viagem, justifica-se alteração, eis que ao final 
quem responde além do Vereador que utiliza a diária é o próprio Presidente da Casa 
Legislativa, pelo que, cabe ao mesmo autorizar ou não a concessão de diárias; P – 
0119/028/2010 - Projeto de Lei n.º 018, de 1.° de fevereiro de 2010. Autoriza o 
Município a prestar serviço de terraplenagem no pátio da empresa Claudiomar dos 
Santos ME. Artigo 1.°: Fica o Poder Executivo autorizado a prestar serviço de 
terraplenagem no pátio da empresa Claudiomar dos Santos ME, como incentivo à 
empresa, de conformidade com a Lei Municipal n.º 5.581/01 e suas alterações. 
Parágrafo único. Os serviços autorizados pelo caput deste artigo serão realizados 
em finais de semana e feriados, sem prejuízo às atividades regulares do município. 
Artigo 2.°: Serão de responsabilidade da empresa beneficiada as despesas de 
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transporte e mão-de-obra incidentes por ocasião da presente Lei. Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 1.º de fevereiro de 2010, 
Aylton Magalhães; P – 0123/032/2010 - Projeto de Lei n.º 020, de 05 de fevereiro de 
2010. Suspende, por um ano, a vigência dos artigos 9° e 10º da Lei Municipal n.º 
4.365/92 e institui normas específicas de adequação. Artigo 1.°: Fica suspensa a 
vigência dos artigos 9° e 10º da  Lei Municipal n.º 4.365, de 23 de dezembro de 
1992, para os empreendimentos irregulares, instalados e em funcionamento no 
Município, por um prazo de um ano, a contar da vigência desta Lei. Esta Lei entra 
em vigor na data de sua publicação; P – 0124/033/2010 - Projeto de Lei n.º 021, de 
05 de fevereiro de 2010. Autoriza o Município a prestar serviço de terraplenagem na 
sede campestre da Sociedade Recreativa Harmonia. Fica o Poder Executivo 
autorizado a prestar serviço de terraplenagem na sede campestre da Sociedade 
Recreativa Harmonia, como incentivo à entidade, de conformidade com a Lei 
Municipal n.º 5.581/01 e suas alterações. Parágrafo único: Os serviços autorizados 
pelo caput deste artigo serão realizados em finais de semanas e feriados, sem 
prejuízo às atividades regulares do município. Artigo 2.°: Serão de responsabilidade 
da empresa beneficiada as despesas de transporte e mão-de-obra incidentes por 
ocasião da presente Lei. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito, 05 de fevereiro de 2010. Aylton Magalhães, Prefeito; P – 
0125/034/2010 - Projeto de Lei n.º 022, de 05 de fevereiro de 2010. Autoriza doação 
de área à Empresa MDS Indústria Florestal Ltda. Artigo 1.°: Autoriza o Poder 
Executivo a transferir mediante escritura pública de doação à empresa MDS 
Indústria Florestal Ltda, de um terreno urbano, sem benfeitorias, com área de quatro 
mil, novecentos e oitenta e dois metros e oito decímetros quadrados, situados nesta 
cidade, no Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz, setor 13, quadra 16, lote 1, com as 
seguintes confrontações: A Nordeste, 71,06 metros com a Rua Alexandre Dambros, 
antes Rua E, onde faz frente. A Sudoeste, 66,05 metros com lote 02, antes Rua F, 
de frente e fundos. A Noroeste, 86,85 metros com lote 04, área verde remanescente, 
de frente a fundos, e a Sudeste, 63 metros com a Rua Empresário Agenello Senger, 
antes Rua C, onde também faz frente, conforme matrícula n.º 26062 L 2, do Registro 
de Imóveis de Carazinho, memorial descritivo, laudo de avaliação e mapa de 
localização, que são partes integrantes desta Lei. Parágrafo Único: Os incentivos 
autorizados neste artigo baseiam-se no projeto apresentado pela empresa e nos 
demais documentos de exigências cumpridas, segundo determina a Lei Municipal n.º 
5.581/01 e suas alterações. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço à Senhora Secretária que proceda à leitura 
dos pareceres da Comissão de Justiça e Finanças dos projetos. Secretária 
Vereadora Sandra Citolin: Projeto de Resolução nº 001/10, autoria Mesa Diretora, 
altera a redação do artigo 11, inciso II, letra “e”, e inclui o parágrafo único no artigo 
139 da Resolução n.º 257/2003 – Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Carazinho. O presente projeto de resolução é viável juridicamente, conforme parecer 
do jurídico da Casa, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro; 
Projeto de Lei n.º 018/10, autoria Executivo Municipal. Autoriza o Município a prestar 
serviços de terraplanagem no pátio da empresa Claudiomar dos Santos - ME. O 
presente projeto de lei é viável juridicamente, conforme parecer do jurídico da Casa, 
e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro; Projeto de Lei n.º 
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020/10. Autoria Executivo Municipal. Suspende, por um ano, a vigência dos artigos 
9º e 10º da Lei Municipal nº 4.365 e institui normas específicas de adequação. O 
presente projeto de lei é viável juridicamente, conforme parecer do jurídico da Casa, 
e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiros; Projeto de Lei nº 
021/10, de autoria dp Executivo Municipal. Autoriza o município a prestar serviços de 
terraplanagem na sede campestre Sociedade Recreativa Harmonia. O presente 
projeto de lei é viável juridicamente, conforme parecer do jurídico da Casa, e nada a 
opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro; Projeto de Lei nº 022/10, de 
autoria do Executivo Municipal. Autoriza a doação de área à Empresa MDS Indústria 
Florestal Ltda. O presente projeto de lei é viável juridicamente, conforme parecer do 
jurídico da Casa, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. 
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. Aprovado por todos. Peço para que a Senhora Secretária proceda à 
leitura dos pareceres da Comissão de Ordem Econômica e Social dos projetos. 
Secretária Vereadora Sandra Citolin: Projeto de Resolução nº 001/10, autoria 
Mesa Diretora. O presente projeto de lei está apto a ser incluído da Ordem do Dia; 
Projeto de Lei n.º 018/10, autoria Executivo Municipal. O presente projeto de lei está 
apto a ser incluído da Ordem do Dia; Projeto de Lei n.º 020/10, de autoria do 
Executivo Municipal. O presente projeto de lei está apto a ser incluído da Ordem do 
Dia; Projeto de Lei nº 021/10, de autoria do Executivo Municipal. O presente projeto 
de lei está apto a ser incluído da Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 022/10, de autoria 
do Executivo Municipal. O presente projeto de lei está apto a ser incluído da Ordem 
do Dia. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os pareceres da 
Comissão de Odem Econômica e Social dos projetos. Não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam como 
estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está em discussão os 
projetos com os pareceres já aprovados. Vereador Felipe Sálvia. Vereador Felipe 
Sálvia: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que assistem a reunião 
na Casa do Povo na noite de hoje, em especial a Edinara, representa o nosso 
carnaval, Rainha, tive oportunidade, Vereadora Sandra, nesse final de semana, com 
Vossa Senhoria e o Vereador Erlei, o Erlei no Carnaval como jurado, Vossa 
Senhoria como jurada na UACC, e eu estive nas duas festividades, onde a beleza 
de nossa cidade realmente foi uma festa boa. Dizer, Edinara, que o júri foi certo, 
certíssimo, escolheu, eu estava lá, e na hora eu dizia em alto e bom tom para a 
pessoa que estava ao meu lado que seria você e uma outra, mas em primeiro lugar 
você. Eu saí antes, mas hoje eu vi tu adentrar pela porta aí, fiquei muito contente na 
escolha do júri. Dizer, Senhor Presidente, que venho até essa tribuna para falar 
sobre um projeto da Mesa Diretora, que começa a Vossa Senhoria com um projeto 
para arrumar e arreglar as coisas que estavam erradas. Eu acho que, com relação a 
diárias, quem tem o poder, e quem é o ordenador de despesa, quem tem que 
controlar as diárias é o presidente, que ele é o responsável, qualquer problema que 
tiver, Vossa Senhoria é o responsável. Então, Vossa Senhoria que tem que destinar 
e autorizar diárias para quem quer que seja, mas tem que passar por Vossa 
Senhoria. Do jeito que tava, era sempre passar pelo plenário, tinha que votar, mas 
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acho que não tem necessidade disso. Então fica bem. Também, quanto à 
abstenção. Eu sempre tive uma bronca do vereador que às vezes se abstém de 
votar, porque bah, vai me dar mal. O vereador tem que votar, tem que ser corajoso 
para votar. Às vezes, o vereador, às vezes para não se indispor com certa entidade, 
comunidade, com algum amigo de alguma entidade, ele se abstém de votar. Nós 
fomos eleitos para votar. A não ser que ele seja uma parte interessada, ele seja 
dono de uma empresa e veio um projeto para beneficiar sua empresa, ele diz ó, eu 
não vou poder votar, que essa empresa é minha, e vou sair, eu sou parte 
beneficiada. Então, Vossa Senhoria está de parabéns por arrumar essa questão que 
estava errada. Dizer que conversava com o Vereador Paulino de Moura, nós fomos 
autores de uma lei que autoriza o município a fazer a terraplanagem para empresas. 
Nós fizemos uma lei boa de fazer. Ajudar empresas a fazer a terraplanagem, para 
montar as empresas, para dar mais emprego. Mas, Senhor Presidente, o que está 
acontecendo é que as máquinas da prefeitura, às vezes elas ficam paradas para 
poder trabalhar no final de semana, para o pessoal ganhar hora extra. O meu intuito, 
Vereador Leandro, é que esse serviço de terraplanagem para ajudar as empresas, e 
Vossa Senhoria é dono de empresa, fosse, contratasse uma empresa terceirizada, 
nós temos várias empresas em Carazinho. Contratasse uma empresa, a empresa 
faz o serviço, como foi feito com a UNIMED, se contrata. Agora, o que não pode é as 
máquinas trabalhar no final de semana e fazer serviço, até pode, mas só na noite de 
hoje entrou dois, duas empresas. Aí as máquinas trabalham sábado e domingo a 
todo o vapor, porque estão ganhando hora extra, até sai alguma mordomia, vocês 
sabem que sai lá, então, o que acontece. Quando chega a segunda-feira, as 
máquinas estão estragadas. Quando tem que trabalhar nos buracos das vilas, para 
ajudar o nosso povo aí, as máquinas estão com defeito. Às vezes até não tem óleo, 
que foi gasto. E eu sei que as empresas têm que ajudar, mas são poucas empresas 
que ajudam com óleo. Então, eu venho até essa tribuna para denunciar isso aí, que 
é uma que está errada, e nós vamos arreglar, vamos tentar ao menos, né, Alemão, 
arrumar esse projeto de lei. Dizer, Senhor Presidente, com a sua aquiescência aí, e 
eu gostaria de falar um minutinho sobre uma indicação. Sobre segurança. Acredito, 
Senhores Vereadores, eu falava com o Vereador Eugenio, na reunião da CPI da 
semana passada, que mais da metade das câmeras de segurança de Carazinho, 
essas câmeras de vídeo, não funcionam. O responsável de cuidar isso aí é o 
município, de fazer a manutenção, contratar uma empresa para fazer a manutenção. 
Nós temos que denunciar isto. Isso saiu caro, saiu dinheiro aqui desta Casa. Eu, 
quando presidente, eu acho que outros presidentes também ajudaram a comprar as 
câmeras, e as câmeras não estão funcionando, mais da metade. Têm só duas 
funcionando, a da Gare e a do Banrisul. Ali no hospital, aqui na praça, no Bradesco, 
enfim, várias câmeras não estão funcionando. E isso tem que ser denunciado. Saiu 
caro, um equipamento super caro, e quando chega a hora de trabalhar esse 
equipamento não funciona. Então fica aqui a minha denúncia para o Senhor Prefeito, 
líder do governo, leve essa denúncia, para que arrumem essas câmeras. E também 
fica uma sugestão, Senhor Presidente, para que a Comissão de Segurança entre em 
contato com a Brigada Militar, com o Prefeito, que nós temos uma Comissão de 
Segurança aqui, a exemplo do relatório da Sandra, que é a presidente da Saúde, 
não é presidente mais? É o Élbio. Dizer que eu gostei do relatório, foi um relatório 



 

A.K. Página 18 16/3/2010
  

bom. Foi um relatório bem especificado, mas tem que dizer quem que é o 
responsável mesmo, porque nós temos que saber quem que é o responsável pelas 
coisas que acontecem de errado na saúde da nossa cidade. Era isso. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Vereador Paulino de Moura com a palavra. Vereador 
Paulino de Moura: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, demais pessoas, eu 
venho também bater na tecla, até porque eu quero dar um, fazer um relatório, sobre 
a situação de uma lei a qual eu não votei, porque eu estava, estou ecônomo do 
Clube Comercial Piscinas, onde foi autorizado por esta Casa a fazer um trabalho de 
terraplanagem ali no Comercial. Quero dizer a vocês que está saindo mais caro do 
que se o Clube tivesse pago. Porque nós, não foi feito até hoje, e já faz mais de 
setenta, oitenta dias, e nós temos que dar o óleo todos os finais de semana que tem 
que trabalhar, o clube tem que dar, o associado tem que dar. Então, se tivesse feito 
particular, não teria ocasionado esse problema. Então qual é a sugestão que eu dei 
ao Felipe e dou a essa Casa, e dou ao líder do governo. De que nós façamos uma 
adequação nessa lei, mudando que a responsabilidade não é mais do município 
ceder as máquinas, por que, porque além das máquinas serem sucateadas, serem 
velhas, elas trabalham mais no sábado e no domingo, porque rende, é a hora extra 
dobrado, na UNIMED não foi uma empresa terceirizada, e foi o município que fez, 
aquilo ali teve também um custo muito grande para o município, então nós, o Gilnei, 
que já foi Secretário de Obras, nós, vereadores, o Prefeito Municipal, nós temos que 
achar uma alternativa diferente. Prestar o serviço para a sociedade, mas em 
contrapartida, buscar uma empresa terceirizada para fazer. Nem que para isso tenha 
que ter um custo mínimo na hora das empresas, ir até as empresas, conversar com 
eles, ó, a lei vai mudar, vocês vão ter um trabalho a mais, vão poder botar mais 
empregados, mas, em contrapartida, o custo da hora é tanto, vamos fazer por tanto, 
e vamos nos ajudar. Porque do jeito que tá, eu acho que nós não podemos deixar e 
a responsabilidade é nossa, por que, porque a nossa cidade está esburacada. E por 
que ela está esburacada. Porque que nem diz o Rudi, chega sábado e domingo, 
eles trabalham que nem uns loucos, bastante, para ganhar suas horas extras, e lá 
no Clube foi pago na bucha, não foi enrolado para pagar, e todas as empresas que 
foram beneficiadas pagaram isso. Aí nós estamos ajudando a se fazer isso. Então 
eu acho que nós temos que repensar, e quando a coisa é feita para melhorar, eu 
acho que não temos que ter vergonha de dizer, a lei foi feita por fulano, por ciclano, 
e agora nós vamos fazer uma adequação, nem que para isso tenha que ter o 
compromisso dos dez vereadores, juntamente com o Executivo, para que mude essa 
sistemática, do jeito que está, não dá. O nosso município está na segunda-feira, o 
funcionário, a grande maioria deles, não vão trabalhar na segunda-feira, porque 
estão cansados de sábado e domingo. Daí eles botam atestado de meio dia e daí 
nós cada vez pagando mais, então temos que mudar essa mentalidade, para que 
nós possamos melhorar as condições de andar na nossa comunidade. Obrigado. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Solicito ao segundo vice-presidente, Vereador 
Leandro Adams, para assumir os trabalhos da Mesa. Segundo Vice-Presidente 
Vereador Leandro Adams: De imediato, passamos a palavra ao Vereador Gilnei 
Jarré. Vereador Gilnei Jarré: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, público 
aqui presente, imprensa. Em relação às diárias, que nós fizemos essa alteração, e 
não foi nas diárias, enfim, na autorização, nós queremos deixar bem claro que as 
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viagens para Brasília terá que passar no plenário. Somente aquela ausência por 
uma emergência na segunda-feira não precisará mais a deliberação do Plenário. 
Também eu vim falar um pouquinho, e estou fugindo um pouquinho do protocolo, 
porque o protocolo seria os projetos, as faixas de segurança deveriam ser 
analisadas, que na gestão passada tinha um projeto aonde existia a faixa de 
segurança com a sinaleira para pedestre. Hoje não existe a sinaleira para pedestre, 
a faixa de segurança está alocada no lugar errado. Então, nós temos que ter 
atenção na hora de repintar essas faixas. Também falando em auxílio, incentivo às 
empresas, o Vereador Paulino e o Vereador Felipe fizeram uma alteração numa lei e 
até fizemos alguns comentários na época, que não seria bem o exato, o ideal para 
com que nós pudéssemos, nós, Câmara de Vereadores, poder auxiliar nesses 
trabalhos desenvolvidos para as empresas. Os vereadores fizeram uma alteração na 
Lei de incentivos, e acho que essa lei de incentivos é para empresas que vêm para o 
município, não para empresas que estão no município. Então nós temos que, 
realmente, pegar essa lei, analisar, e fazer uma nova lei para empresas que estão 
no município. Então, a sugestão de vocês é bem válida, me coloco à disposição, a 
gente entende um pouquinho desta área, já passou, o Vereador Paulino sabe disso, 
que Secretaria de Obras não é muito fácil de administrar, mas, enfim, temos também 
sugestões para ajudar, inclusive no gerenciamento da própria Secretaria de Obras, 
na prestação desses serviços. Falamos também em relação às câmeras de 
vídeomonitoramento, nós tivemos apenas a ousadia do Vereador Felipe Sálvia, 
juntamente com os outros vereadores da época, em fazer um repasse do recurso da 
Câmara, o Vereador Paulino também estava presente, repassar oitenta mil reais da 
Câmara para compra, auxílio dessas câmeras. Na época, o Executivo Municipal deu 
cento e vinte mil reais, aonde foi comprada e instaladas as câmeras. O que não dá 
para aceitar é o CONSEPRO vir aqui entregar um documento para cada vereador, 
solicitando recurso para novas câmeras de vídeomonitoramento. Eles nem sequer 
sabem fazer o papel que é fiscalizar as câmeras instaladas, ou até vir aqui pedir o 
recurso para o conserto das máquinas. O Vereador Eugenio fez um requerimento 
colocando, com certeza, a Câmara à disposição, e a Câmara está à disposição para 
o bem da comunidade. Temos que consertar, sim. Se é com dinheiro do Executivo 
ou do Legislativo, não importa. Nós temos que dar a segurança para a nossa 
comunidade carazinhense, e inclusive ampliar a colocação de mais câmeras. Pois 
não, Vereador Paulino. Vereador Paulino de Moura: Eu gostaria de um aparte, até 
para falar sobre isso, eu ainda não li, e quando ler eu vou mandar uma resposta 
para o atual presidente, que nos chamou de quadrilha, porque nós tiramos dinheiro 
do CONSEPRO, não colocamos dinheiro no CONSEPRO, ele tem que saber das 
coisas antes de falar, porque nós botamos oitenta mil, juntamente com  o Vereador 
Felipe Sálvia e juntamente com Vossa Excelência, para a compra disso, então agora 
a nossa parte nós já o fizemos, e se eles não têm competência de pelo menos 
manter o que está, e querer mais, primeiro eles façam o dever de casa, e depois 
cobrem de nós alguma coisa. Então eu estou entristecido, porque me falaram hoje 
sobre um documento, ou sobre uma entrevista, que o presidente do CONSEPRO 
deu, e nos chamou de quadrilha, que nós pensamos só em tirar vantagem do 
dinheiro público. Eu buscarei essa informação, e vou trazer a essa Casa. Ele vai ser 
processado por estas palavras injuriosas que ele proferiu numa rádio aí do 
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município. Obrigado. Vereador Gilnei Jarré: Com certeza, Vereador Paulino, 
esperamos que o senhor traga essas acusações e dizer que na época não era uma 
quadrilha. Eram dez vereadores pensando no bem da nossa comunidade, e que 
tivemos um bom resultado, que foi a diminuição do vandalismo, dos roubos, enfim, 
foi dada a segurança necessária aos lojistas e aos munícipes. Muito obrigado, 
Senhor Presidente. Segundo Vice-Presidente Vereador Leandro Adams: 
Devolvemos os trabalhos ao Vereador Gilnei Jarré. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré: Não havendo vereador que queira mais discutir, coloco em votação. 
Vereadores que concordam permaneçam como estão e contrários se manifestem. 
Aprovado por todos, os projetos. Senhores Vereadores, antes de encerrar a 
presente reunião, gostaria de colocar em questão algumas preocupações que temos 
nos dias seguintes. Gostaria de propor aos vereadores que nós temos uma sessão 
no dia 15, que é na segunda-feira de carnaval, e em virtude do feriadão de carnaval, 
que muitos têm vontade de viajar, alguns não podem, mas que nós pudéssemos 
anteceder essa reunião para quinta-feira, às 17h45min. Se os vereadores 
concordam. Então, fica definido a antecipação da reunião do dia 15 para o dia 11, às 
17h45min. Também queremos comunicar que no dia 18, o expediente será turno 
único, a partir das 12h às 18h, e também o dia 15 será ponto facultativo para os 
servidores municipais da Câmara de Vereadores. Quero registrar e agradecer a 
presença da imprensa e do público que nos prestigia na noite de hoje, e nada mais 
havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião, 
convocando os Senhores Vereadores para a próxima Reunião Ordinária, a ser 
realizada dia 11 de fevereiro, às 17h45min. 
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