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Ata Reunião Ordinária 01 de março de 2010.......Ata 012 
  
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 01 de março de 2010. Convido a Senhora Vereadora 
Sandra Citolin para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e que todos se 
posicionem em pé; (leitura da Bíblia); Coloco em apreciação a ata da reunião 
ordinária do dia 11 de fevereiro de 2010. Está em discussão a ata da reunião 
ordinária do dia 11 de fevereiro de 2010. Não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se 
manifestem. Aprovado por todos. Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária 
do dia 22 de fevereiro de 2010. Está em discussão a ata da reunião ordinária do dia 
22 de fevereiro de 2010. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. 
Aprovado por todos. Convido o Senhor Secretário, o Vereador Élbio, para fazer a 
leitura do expediente da presente reunião. Secretário Vereador Élbio Esteve: 
Expediente 01 de março de 2010: Ofício n.º 069/10, da Fundação Gaúcha do 
Trabalho e Ação Social, em resposta a OD 82/2010; Ofício n.º 0474/10, do Gabinete 
do Comandante Geral da Brigada Militar, em resposta a OD 4014/09; Ofício n.º 
12/10, do Instituto PREVICARAZINHO, informando o envio, a esta Casa, dos 
extratos de previdência referentes aos anos de 2008 e 2009; Ofício n.º 002/2010, da 
Câmara de Coqueiros do Sul, convidando para a reunião a realizar-se no dia 25 de 
março 2010; Ofício n.º 051/10 do Executivo Municipal, em resposta a OP 033/09; 
Ofício Eternos Heróis Gaúchos, solicitando apoio cultural para a segunda edição do 
livro; Ofício n.º 83/2010 da Secretaria Especial de Interlegis, convidando para uma 
reunião na sede da Assembléia Legislativa, dia 11 de março de 2010; Convite do 
Presidente da Nestlé para a cerimônia de inauguração da Fábrica da Nestlé em 
Carazinho, dia 02 de março de 2010; Ofício n.º 019/10 do setor de Vigilância do 
Executivo Municipal, solicitado o plenário para o dia 02 de março; Ofício da 39ª CRE, 
solicitando a sala de reuniões desta Casa para realização de reunião no dia 16 de 
março; O Relatório da Execução Orçamentária 6° Bimestre de 2009 e Relatório de 
Gestão Fiscal 3° Quadrimestre de 2009 encontram-se com a Diretoria de 
Expediente, à disposição dos vereadores; Projeto de Lei n.º 012/10, de autoria da 
Vereadora Sandra Citolin, o qual dispõe sobre desenvolvimento de política 
antibullyng por instituições de ensino e de educação infantil, públicas ou privadas, 
com ou sem fins lucrativos; Projeto de Lei n.º 025/10, de autoria do Executivo 
Municipal, o qual autoriza a contratação emergencial de instrutores para a Fundação 
Educacional e Tecnológica de Carazinho – FUNDETEC; Projeto de Lei n.º 026/10, 
de autoria do Executivo Municipal, o qual altera a redação do caput do artigo 1° da 
Lei Municipal 7.045/09; Projeto de Lei n.º 027/10, de autoria do Executivo Municipal, 
que autoriza abertura de Crédito Suplementar no orçamento de 2010 da 
FUNDESCAR; Projeto de Lei n.º 028/10, de autoria do Executivo Municipal, o qual 
dá denominação a rua da cidade de Remi João Rigo; Projeto de Lei n.º 029/10, de 
autoria do Executivo Municipal, o qual altera a carga horária; Projeto de Lei 
Legislativo n.º 013/10, de autoria do Vereador Felipe Sálvia, que institui o programa 
de fornecimento de material escolar aos estudantes carentes matriculados nas 
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escolas municipais de Ensino Fundamental. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Passamos agora para a leitura das indicações, requerimentos e moções pelo Senhor 
Secretário. Secretário Vereador Élbio Esteve: I - 0333/204/10 - Indicação Projeto 
de Lei, Vereadora Sandra Citolin. Ementa: Estabelece a área escolar de segurança 
como espaço de prioridade especial do poder público municipal; I - 0334/205/10 - 
Indicação Vereadora Sandra Citolin. Ementa: Solicita ao Executivo Municipal com 
urgência que determine ao setor competente trabalhos de melhorias da sinalização, 
colocação de estacionamento na via, colocação de um instrumento que reduza a 
velocidade dos veículos e motocicletas e que a via obedeça às normas do 
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes - DNIT e do Conselho 
Nacional de Trânsito - CONTRAN, à Rua Marechal Floriano, localizada entre os 
Bairros Loeff e Oriental. Solicitação dos moradores, conforme documentos em 
anexo, de autoria do Engenheiro Civil Miguel Angelo Gonçalves; I - 0335/206/10 - 
Indicação Vereadora Sandra Citolin. Ementa: Reiterando ao Executivo Municipal, 
com urgência, que determine ao setor competente a colocação de um instrumento 
que reduza a velocidade na construção de uma lombada, uma rótula ou um 
semáforo no cruzamento das Ruas Ceará com a Rua Mato Grosso, esquina do 
Clube Harmonia, localizadas no Bairro Oriental, pois o trânsito é intenso, devido aos 
desvios em ruas transversais e em alta velocidade, os veículos, colocam em risco a 
segurança dos pedestres e motoristas; I - 0336/207/10 - Indicação Vereador Erlei 
Vieira. Ementa: Solicita ao setor competente que execute trabalhos limpeza, corte de 
grama, do pátio da Escola Veiga Cabral, localizada em Pinheiro Marcado; I - 
0337/208/10 - Indicação Vereadora Sandra Citolin. Ementa: Solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente trabalhos de recolhimento de entulhos 
localizados na Rua 21 de Abril, frente ao número 122, esquina com a Rua Antônio 
Vargas. Solicitação dos moradores e motoristas; I – 0338/209/10 - Indicação 
Vereador Paulino de Moura. O vereador abaixo assinado solicita que, após lida em 
plenário e deferida pela presidência na forma regimental, seja encaminhado ofício ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo que determine à Secretaria 
Municipal de Obras que seja realizada a reconstrução, conserto, da rótula localizada 
na Avenida Flores da Cunha com a Rua Eurico Araújo, eis que a mesma sofreu 
colisão e necessita ser reconstruída; I - 0339/210/10 - Indicação Vereador Paulino 
de Moura. O vereador abaixo assinado solicita que, após lida em plenário e deferida 
pela presidência na forma regimental, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que inclua no cronograma de trabalhos, a limpeza e capina na 
pavimentação com paralelepípedo na Rua Pedro Rehn, no bairro Ouro Preto, em 
virtude de que existe no local vegetação muito alta e, com o início do ano letivo, tal 
via é bastante utilizada pelos pais que deixam seus filhos no educandário ali 
localizado; I - 0340/211/10 - Indicação Vereador Paulino de Moura. O vereador 
abaixo assinado solicita que após lida em plenário e deferida pela presidência, na 
forma regimental, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que 
tão logo seja viável sejam recolhidos os entulhos verdes em grande volume, 
depositados na Rua Pedro Rehn, no bairro Ouro Preto, pois os mesmos encontram-
se alojados no calçamento, atrapalhando a passagem de pedestres e veículos; I - 
0341/212/10 - Indicação Vereador Felipe Sálvia. Ementa: Solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente estudos no sentido de encaminhar a 
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esta Casa um Projeto de Lei disponibilizando ajuda de custo para Transporte 
Universitário; I - 0342/213/10 - Vereador Élbio Esteve, indicação. Ementa: 
Solicitando que determine ao setor competente para que realize manutenção em 
todas as praças dos bairros de nossa cidade, Iimpeza, colocação de brinquedos, 
balanços, barras para a prática de esportes; I - 0343/214/10 - Indicação Vereador 
Élbio. Ementa: Solicitando que determine ao setor competente para que realize 
melhorias urgentes, calçamento e canalização do esgoto, da Rua Duque de Caxias; 
I - 0344/215/10 - Indicação Vereador Estevão De Loreno. Ementa: Para que 
determine à Secretaria de Obras que seja feito o cascalhamento e o patrolamento da 
Rua Florianópolis; I - 0345/216/10 - Indicação Vereador Estevão De Loreno. Ementa: 
Para que determine à Secretaria de Obras que seja feito o cascalhamento e o 
patrolamento da Rua Fortaleza; I - 0346/217/10 - Indicação Vereador Estevão De 
Loreno. Ementa: para que determine à Secretaria de Obras que sejam feitos 
serviços de capina e roçado nos acostamentos das Ruas Ibaré e Vitória, no Bairro 
Floresta; I - 0347/218/10 - Vereador Estevão De Loreno. Ementa: Para que 
determine à Secretaria de Obras que seja feito o cascalhamento e o patrolamento da 
Rua José Biachi; I - 0348/219/10 - Indicação Vereador Estevão De Loreno. Ementa: 
Para que determine à Secretaria de Obras que seja feito o cascalhamento e o 
patrolamento da Rua Santos Dumont; I - 0349/220/10 - Vereador Estevão De 
Loreno, indicação. Ementa: Para que determine à Secretaria de Obras que seja feita 
operação tapa-buracos em toda a Rua Vitória; I - 0350/221/10 - Indicação Vereador 
Estevão De Loreno. Ementa: Para que determine à Secretaria de Obras que sejam 
feitos serviços de capina e roçada manual no mato do passeio público próximo a 
Estação da Viação Férrea; I - 0351/222/10 - Indicação Vereador Erlei Vieira. Ementa: 
Solicita ao setor competente que notifique o proprietário do terreno localizado na 
Rua Polidoro Albuquerque, ao lado esquerdo do Abrigo Municipal Professora Odila, 
em frente ao colégio CAIC, realize limpeza do terreno, caso o proprietário não 
realizar o trabalho num prazo de trinta dias, a prefeitura deve cumprir o que rege o 
código de posturas, Capítulo XXVIII, artigo 190, parágrafo único, que dá poderes ao 
Executivo realizar a limpeza do terreno e cobrar as custas do proprietário; I - 
0352/223/10 - Indicação Vereador Erlei Vieira. Ementa: Solicita para o setor 
competente para que realize trabalhos de patrolamento, ensaibramento e 
compactação na Rua Pedro Viau e na Rua Fernando Sudbrack. Os moradores 
pedem urgência, pois a referida rua está em péssimas condições de trafegabilidade;  
I - 0353/224/10 - Indicação Vereador Erlei Vieira. Reiterando solicitação para a 
Secretaria de Obras que realize trabalhos de nivelamento, ensaibramento e limpeza 
dos canais de escoamento das águas das chuvas nas ruas Carlos Valdemar Ely. 
Bairro São Pedro. A rua encontra-se tomada por entulhos e mato, impedindo a 
trafegabilidade da mesma; I - 0354/225/10 - Vereador Erlei Vieira, indicação. 
Ementa: Solicita à Secretaria de Obras que realize trabalho de limpeza interna na 
tubulação pública localizada na Rua Espírito Santo, número 360, Bairro Oriental. A 
água das chuvas está invadindo estas residências, ocasionando diversos danos às 
moradias; I - 0355/226/10 - Vereador Grandó, Indicação. Ementa: Solicitando ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente que efetue serviço de 
limpeza e capina na Rua Ipiranga, tendo como referência o Sindicato dos 
Aposentados, sendo que nesse trecho o mato tomou conta do acostamento e os 
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moradores têm que transitar pela rua, o que está causando transtornos e perigo, 
principalmente às crianças; I - 0356/227/10 - Indicação Vereador Grandó. Ementa: 
Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente que efetue 
serviços de melhoria, realizando operação tapa-buracos, na Rua Presidente Vargas, 
próximo ao número 109, no Bairro Vargas. I - 0357/228/10 - Indicação Vereador 
Grandó. Ementa: Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente que efetue serviços de melhoria, realizando operação tapa-buracos, na 
Rua Coroados, na quadra do número 681, no Bairro Princesa. Rua em péssimo 
estado de conservação; I - 0358/229/10 - Indicação Vereador Grandó. Ementa: 
Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente que efetue 
um levantamento na Travessa Pinheiro Machado, no Bairro Oriental, para verificar a 
situação da tubulação de escoamento de água, pois em dias de chuva tem alagado 
a rua e residências; I - 0359/230/10 - Indicação Vereador Grandó. Ementa: 
Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente que efetue 
serviço de limpeza e recolhimento de entulhos verdes na Rua José Bonifácio, Bairro 
Glória, em toda sua extensão; I - 0360/231/10 - Indicação Vereador Grandó. 
Ementa: Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente que 
providencie, o mais breve possível, instalação de um redutor de velocidade, tipo 
quebra-mola e placas de sinalização na Rua Mato Grosso, no Bairro Oriental; I - 
0361/232/10 - Indicação Vereador Grandó. Ementa: Solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente que efetue serviço de limpeza no 
bueiro existente na Rua Pinheiro Machado, em frente ao número 327, no Bairro 
Oriental; I - 0362/233/10 - Indicação Vereador Rudi. Ementa: Solicita ao Executivo 
Municipal para que determine ao setor competente melhorias e limpeza nas áreas 
laterais aos trilhos entre a Ruas Silva Jardim e Avenida Flores da Cunha, sendo que 
em dias de chuvas dificulta o acesso dos moradores, e a possibilidade da colocação 
de placas proibindo colocação de lixo no local; I - 0363/234/10 - Indicação Vereador 
Rudi. Ementa: Solicita ao Executivo que determine ao setor competente que faça a 
operação tapa-buracos na Rua Itaqui, em frente à escola Alfredo Dalmore; I - 
0364/235/10 - Indicação Vereador Rudi. Ementa: Solicita ao Executivo para que 
realize trabalhos de limpeza da área do ponto de ônibus localizados na Rua 
Tupiniquins, esquina com Rua Tamoios, no Bairro Conceição; I - 0365/236/10 - 
Indicação Vereador Rudi. Ementa: Solicitando ao Executivo para que determine ao 
setor competente o imediato patrolamento, com ensaibramento e compactação de 
todas as vias de acesso ao Distrito de Pinheiro Marcado, bem como todas as saídas 
e caminhos para as granjas desta localidade, devido à dificuldade que os moradores 
e agricultores estão enfrentando em dias de chuva; I - 0366/237/10 - Indicação 
Vereador Rudi. Ementa: Reitera ao Executivo Municipal a restauração da quadra de 
esportes de areia do Bairro Sommer, Profi Lurb, bem como a reposição de areia da 
referida quadra; I - 0367/238/10 - Indicação Vereador Leandro Adams. Ementa: 
Encaminha ao Executivo Municipal, para conhecimento, programas do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, programa n° 4900020090007, Territórios Rurais, 
Agrobiodiversidade, Contrato de Repasse, data fim recebimento de propostas, 
30/04/2010; I - 0368/239/10 - Indicação Vereador Leandro Adams. Ementa: 
Encaminha ao Executivo Municipal, para conhecimento, programas da Secretaria 
Especial de Receita de Política Racial, código de programa 2012620100072, 
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publicação de livros, a produção de filmes e de outros meios de difusão de 
conhecimento, cuja temática se concentra no problema da desigualdade racial. Data 
fim de recebimento de propostas, 10/06/2010. R – 0369/044/10 - Requerimento 
Votos de Pesar n.º 01, Vereadora Sandra Citolin e de mesmo teor, R – 0371/046/10 
- Vereador Gilnei Jarré e Vereador Élbio. A Vereadora abaixo subscrita requer que, 
após lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado ofício com 
os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares da Sra. Mara Luciane 
Macedo, pelo seu falecimento de forma trágica, ocorrido na manhã do dia 25 de 
fevereiro de 2010, no nosso município, onde a mesma era gari e realizava a limpeza 
das ruas da cidade. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em 
mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca 
morrerá. À família enlutada da Sra. Mara Luciane Macedo, nossos mais sentidos 
pêsames pelo infausto ocorrido; R – 0370/045/10 - Requerimento de Pesar, 
Vereador Estevão De Loreno. Senhor Presidente, Senhores Vereadores: o Vereador 
abaixo assinado solicita, na forma regimental, que, após lido em plenário e deferido 
pela presidência, seja consignado em ata e oficiado aos familiares votos de profundo 
pesar em nome do Poder Legislativo de Carazinho, pelo falecimento do inesquecível 
Adail da Silva Pinheiro, transcorrido no último dia 17 de fevereiro; R – 0372/047/10 - 
Requerimento Vereador Erlei Vieira, para a CORSAN: O vereador abaixo assinado 
solicita, na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrada 
em ata e oficiado à Companhia de Água e Esgoto, CORSAN, realize reparos no 
calçamento e a recolocação do cordão, na Rua Espírito Santo, entre os números 
360 e 378, onde foi realizado reparo na rede de abastecimento de água pela 
CORSAN, causando dados a esta via pública. Como é previsto em lei, estes reparos 
são de responsabilidade da empresa. Temos a certeza que a CORSAN irá incluir em 
seu cronograma de trabalhos este reparo e o mais breve possível os moradores 
desta via terão seu calçamento recomposto pela empresa; R – 0373/048/10 - Pedido 
de Informação, Vereador Grandó: Os vereadores abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, com o seguinte pedido de 
informações: Em referência às empresas abaixo listadas, enviar o que segue: Auto 
Elétrica Radar, Restaurante Grall, Frigorífico Klein, Burlani Comércio de Carnes, 
Centro Sul Peças e Retífica de Motores. Primeiro: Quais das empresas acima 
relacionadas prestaram serviço ou comercializaram mercadorias junto à Prefeitura 
Municipal em sua totalidade, ou seja, na administração direta ou indireta. Segundo: 
Em caso afirmativo, enviar cópia de todos os empenhos do período de janeiro de 
2009 até a presente data. Justificativa: Averiguar eventuais irregularidades; R – 
0374/049/10 - 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 ao Presidente 
do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Senhor Fernando Lemos e também ao 
Gerente da Agência do Banrisul de nossa cidade, solicitando informações com 
relação aos depósitos feitos nas agências lotéricas. Muitas pessoas têm nos 
procurado, deixando registrado sua reclamação com relação ao Banrisul, no que diz 
respeito aos depósitos feitos nas agências lotéricas. Alguns reclamam as 
funcionárias que prestam atendimento junto à fila na agência do Banco dizem que 
depósitos podem ser feitos nas lotéricas, informando, inclusive, que o mesmo entra 
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na conta no momento da operação, assim como nos caixas do banco. Porém, 
quando se chega até a lotérica, a atendente informa que o prazo para compensação 
do depósito, mesmo em dinheiro, é de 24 horas. Entendo que as pessoas, 
principalmente clientes, deveriam ser melhor esclarecidos quanto ao procedimento 
deste tipo de operação nos caixas das lotéricas, pois, se o depósito é feito em 
dinheiro e se a lotérica é do Banrisul, por que motivo o depósito não é compensado 
no mesmo momento da operação? Não é justo que pessoas que estão na fila do 
banco aguardando para fazer o depósito para ter o dinheiro na conta de imediato 
sejam induzidas por funcionários a dirigirem-se às agencias lotéricas, se nestas, o 
depósito só é efetivado 24 horas mais tarde. Como se trata de um grande banco, 
que pertence a todos nós, gaúchos, nada mais justo que procuremos de alguma 
forma resolver esta situação, tomando-se medidas que possam fazer com que os 
depósitos das lotéricas também sejam efetivados de imediato, a exemplo do que 
ocorre nos caixas dos bancos, ou então que, ao indagar as pessoas na fila quanto à 
possibilidade de se fazer o depósito na lotérica, evitando uma longa espera na fila, o 
atendente possa informar também o tempo de compensação desse depósito, 
evitando que o cliente possa sair prejudicado, optando por permanecer na fila da 
agencia bancária se for o caso de se ter urgência do referido saldo na conta. 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, à Miss Terra RS, na pessoa da Jovem 
Carazinhense Giovana Süss, manifestando os nossos cumprimentos pelo 
recebimento deste importante título para nosso município. Nossos parabéns pela 
conquista e por levar e divulgar o nome de Carazinho a nível estadual e nacional, a 
qual vai impulsionar outras buscas e abrir novos horizontes, sempre apontando para 
um futuro de luz e sucesso, representando o Estado do RS no concurso Miss Terra 
Brasil 2010. Um abraço, com reconhecimento; Moção Vereador Paulino de Moura: O 
vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que após apreciada e 
aprovada em plenário, seja enviado ofício aos pilotos carazinhenses Gustavo Visoto, 
Luciano Rosa e Celso Drey Filho, enviando, em nome do Poder Legislativo de 
Carazinho, os nossos cumprimentos por terem se sagrado campeões em suas 
respectivas categoria na Copa Cidades de Motocross, evento, esse, realizado no 
último dia 21 de fevereiro, em nosso Município. Parabéns pelos resultados 
alcançados na competição; Moção Vereador Felipe Sálvia: O vereador abaixo 
assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho ao Presidente da Cooperativa Tritícola Mista Alto Jacuí 
COTRlJAL, cumprimentando-lhe por ter sido reeleito para a presidência da 
cooperativa por unanimidade, no último dia 25 de fevereiro, sendo reconduzido ao 
cargo pela quinta vez. lsto nada mais é do que o reconhecimento pelo trabalho que 
vem desenvolvendo à frente desta cooperativa. O trabalho em prol do produtor, a 
busca pelo crescimento e desenvolvimento, tudo demonstra o quanto o seu trabalho 
é voItado para oferecer ao produtor rural alternativas de qualidade, buscando, 
também, o desenvolvimento da comunidade como um todo. Caríssimo Nei César 
Mânica, mais uma vez queremos manifestar nosso reconhecimento por tudo que tem 
feito em prol do agronegócio, da nossa agricultura, que é uma das principais fontes 
de renda da nossa região, pois mesmo enfrentando dificuldades, vem, com seu 
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apoio e incentivo, vencendo batalhas, conquistando importantes e significativas 
vitórias. Esperamos que possas dar continuidade ao brilhante trabalho à frente da 
COTRIJAL, que é, para nós, um exemplo de dedicação, envolvimento e 
empreendedorismo. Receba o reconhecimento deste Poder Legislativo Municipal, 
que muito orgulha-se em poder, mais uma vez, cumprimentá-lo; Moção Vereador 
Felipe Sálvia. O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o plenário, 
seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao Presidente da Nestlé 
Brasil, Senhor lvan Fábio Zurita, cumprimentando-lhe pela inauguração da fábrica da 
Nestlé em nossa cidade, que está ocorrendo amanhã, dia 02 de março. A Nestlé, 
além de ser uma das maiores empresas do mundo, demonstra sua sensibilidade 
com relação à situação sócio-econômica de nosso país, e isso foi demonstrado 
quando do lançamento do Programa Fome Zero do Governo Federal, sendo uma 
das primeiras empresas a fazer parte da política de combate à fome no Brasil. Gerar 
empregos significa proporcionar que milhares de pessoas não precisem depender de 
programas do governo, porque a dignidade do ser humano é garantida quando 
ganhamos o pão de cada dia às custas do nosso trabalho, às custas do nosso 
esforço e dedicação. Quando tivemos a inauguração da fábrica da Parmalat, há 
alguns anos atrás, nesse mesmo local, todos nós sentimos um grande orgulho, uma 
satisfação muito grande. Era, sim, um grande feito para nossa pequena Carazinho, 
mas nada se compara ao que sentimos hoje, quando vemos a maior empresa do 
mundo na área da alimentação instalada em nossa cidade. Temos uma ramificação 
da grande e poderosa Nestlé. Mais que um orgulho, não há palavras para expressar 
nosso contentamento em tê-los aqui, proporcionando renda, emprego, qualidade de 
vida e condições dignas a milhares de pessoas que dependem das vagas de 
emprego oferecidas. Muitos duvidaram, mas a Nestlé está aqui, e está aqui porque 
muitos acreditaram que isso aconteceria, porque a empresa acreditou e confiou nas 
nossas potencialidades. Senhores, é uma satisfação muito grande para esta Casa 
poder estar, neste momento, dando as boas vindas à Nestlé por ocasião da 
cerimônia de inauguração da fábrica em nossa cidade. Este é um marco histórico. 
Um grande acontecimento que certamente ficará marcado na vida de todos nós, 
carazinhenses; Moção Vereador Felipe Sálvia: O Vereador abaixo assinado solicita 
que, depois de ouvido o plenário, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho, ao Presidente da Centrais Elétricas de Carazinho Sociedade Anônima, 
Eletrocar, extensivo a toda Diretoria e demais funcionários, cumprimentando-lhe pelo 
Prêmio Responsabilidade Social, conferido pela Assembléia Legislativa do Estado 
do Rio Grande do Sul. Esse prêmio significa o reconhecimento pelo trabalho social 
que vem sendo desenvolvido pela empresa, que recebe também desta Casa, 
através desta proposição, nossa manifestação de orgulho e admiração, pois a 
Eletrocar é para nós bem mais do que uma simples concessionária de energia 
elétrica. Ela representa cada um de nós e, com certeza, é por ser nossa que 
preocupa-se tão humanitariamente com o trabalho social, apoiando entidades que 
desenvolvem projetos direcionados ao bem estar de nossa população. Em minha 
trajetória política, a Eletrocar sempre foi o alvo da minha defesa. Lutei 
incansavelmente contra a sua privatização, pois sabia que privatizá-la implicaria em 
prejuízos para todos nós carazinhenses, que tanto nos orgulhamos em ter a 
Eletrocar como um de nossos maiores patrimônios. Recebam todos, mais uma vez, 
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o destaque e o reconhecimento desta Casa, pela premiação conferida pela projeção 
para o social. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Conforme acordo de bancadas, 
não haverá intervalo regimental nem o grande expediente. Queremos registrar a 
presença dos ex-vereadores desta Casa, Adroaldo De Carli e Vanderlei Lopes, 
suplente de Vereador, Marcos Soares, Romano Guerra, Diretor da Secretaria de 
Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, nossa Garota Verão de 
Carazinho, Andriele e seus pais, familiares, Presidente da Associação de Moradores 
do Bairro São Lucas, o Elias, Jorginho, enfim, demais pessoas que se fazem 
presentes a esta sessão. Presidente da Liga, também, o Professor Clóvis. Dando 
continuidade, passamos agora para a apreciação e votação dos requerimentos e 
moções. Convido o Senhor Secretário para fazer a leitura, Vereador Paulino de 
Moura: Questão de Ordem, Senhor Presidente. Eu gostaria de pedir a Vossa 
Excelência e ao Plenário para que votamos em bloco os requerimentos e moções, 
com exceção ao Pedido de Informação, que já vai direto para Vossa Excelência. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Tá ok. Está em discussão o pedido verbal do 
Vereador Paulino, para colocar os requerimentos e moções em bloco, votação em 
bloco. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado o 
requerimento verbal do Vereador Paulino por todos. Convido o Senhor Secretário 
para fazer a leitura do número e autor dos requerimentos e moções. Secretário 
Vereador Élbio Esteve: Requerimento n.º 04, Vereador Erlei Vieira; Requerimento 
n.º 06, Vereador Felipe Sálvia. Moções: Moção n.º 01, Vereadora Sandra Citolin; 
Moção n.º 02, Vereador Paulino de Moura; Moção n.º 03, Vereador Felipe Sálvia; 
Moção n.º 04, Vereador Felipe Sálvia; Moção n.º 05, Vereador Felipe Sálvia. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os requerimentos e moções. 
Vereador Paulino com a palavra. Vereador Paulino de Moura: Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, a imprensa, através da Mara, os ex-vereadores desta Casa, o 
Vereador Vanderlei, que eu considero como um irmão e sempre expressei isto nessa 
tribuna, é uma satisfação vê-lo na Casa do Povo novamente. O Vereador Adroaldo, 
o suplente de Vereador Marcos Soares, o Romano, as demais pessoas, o Senhor 
Silveira, o Clóvis, a Andriele e a sua família. Andriele, a fé move montanha. Então, 
se tu chegaste até aqui, tu chegará muito mais longe. E o importante não é você 
colocar como objeto a vitória. O que você tem que botar na cabeça é que você tem 
que representar bem Carazinho e eu tenho a convicção, desde o primeiro momento 
que te conheci, que você tem essa luz e você tem essa áurea. Então, assim ó, leve o 
nosso nome o mais alto que tu puder, mas não se decepcione, porque a vitória é um 
complemento, é uma situação aonde você pode não ter a vitória no primeiro lugar, 
mas tu pode ter a vitória pessoal e da tua família pelo empenho que vocês vêm 
demonstrando para que tu lá nos represente bem. E pense com carinho. A fé move 
montanha. Não tenha medo, não tema, e bote Deus em primeiro lugar, que você 
conquistará o que você está almejando em nosso nome. Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, demais pessoas, eu quero aqui dizer que com muita 
satisfação, é com muito orgulho e aprovado por esta Casa, estivemos em Brasília, 
aonde, com muita saudade, né, Vereador Felipe Sálvia, nós passávamos as noites 
pensando em Carazinho, pensando na nossa família, mas quando você vai e 
consegue os teus objetivos, não tem nada que supere a vontade de trabalhar pelo 
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povo, pela comunidade de Carazinho. Em Brasília, conseguimos resultados que 
poderá algumas pessoas achar que é blefe, que é politicagem, que nada disso vai 
sair, mas nós conseguimos coisas, pessoal, imprensa, coisas boas para Carazinho. 
No gabinete do Deputado Luiz Carlos Busato, do PTB, conseguimos mais duzentos 
mil reais para fazer infra-estrutura urbana. Já está liberado, é só o município fazer o 
projeto das ruas que serão beneficiadas e nós vamos ter duzentos mil reais graça ao 
bom trabalho do Governo Federal. Juntamente com o Senador Sérgio Zambiasi, 
através do Ronaldo Santini, conseguimos mais cem mil reais para que nós 
possamos também fazer infra-estrutura urbana e calçamento. Isso nos deixa muito 
orgulhoso. Estivemos também no gabinete do Deputado Enio Bacci e Pompeo de 
Mattos, e lá fomos muito bem recebidos. O Vereador Felipe Sálvia lá deixou um 
pedido para que nós possamos obter recurso para o município de Carazinho e os 
Deputados falaram que vão se empenhar e vão tentar viabilizar este recurso para 
Carazinho. Também, e esse foi a maior conquista que eu entendo que nós 
conseguimos, foi obter recurso para a área de qualificação. O que que o povo 
precisa, estudo e qualificação. Tu tendo estudo, tu vai ter a qualificação e eu queria, 
Senhor Presidente, me alongar um pouco mais, para que nós possamos fazer esse 
relatório mais completo um pouco. Chegando, a pedido do Vereador Felipe Sálvia, 
uma audiência com o Ministro Carlos Lupi, do Trabalho, conseguimos, através do 
Flávio, a disponibilidade de colocar recurso na área de qualificação na Construção 
Civil, aonde o nosso município está cada vez mais crescendo, cada vez mais se 
erguendo e a qualificação dos profissionais na área da construção civil cada vez 
mais caindo e o empresário não tendo o empregado qualificado, tendo colocado 
essas pessoas trabalhar e lá elas aprendem, durante o dia elas trabalham e durante 
a noite elas fazem qualificação. O que que vai acontecer agora na sexta-feira, na 
parte da manhã, às dez horas da manhã, e eu convido aos colegas vereadores que 
queiram participar, porque essas conquistas não são do Vereador Felipe Sálvia, não 
são do Vereador Mafalda e não são do Vereador Paulino. São do Poder Legislativo, 
são da Câmara de Vereadores, são dos dez. Estará aqui, na sexta-feira, vinte e 
cinco empresas relacionadas ao ramo de construção civil, para que nós possamos 
buscar qual é a necessidade que essas empresas têm, se é pedreiro, se é 
carpinteiro, se é azulejista, se é eletricista, e aí nós colocarmos no papel e 
convidaremos, para vir a Carazinho, o Secretário Especial do Ministro Carlos Lupi, 
que é o Flávio, para que ele vai anunciar para essas empresas os valores liberados 
para a área de construção civil no Município de Carazinho. Então, isto é uma 
conquista do Poder Legislativo, é uma conquista da Comunidade, e eu tenho muito 
orgulho em dizer isso, porque eu realmente, trabalhando na FGTAS como trabalhei, 
eu sei que o FAT é o fundo de amparo ao trabalhador, destina recurso para os 
governos estaduais, para que repasse para os municipais, para que se possa fazer 
qualificação e aí, Vereador Felipe Sálvia e colegas vereadores, tivemos que ir a 
Brasília, para buscar direto esse recurso em Brasília, para que possamos a nossa 
comunidade ser beneficiada e tinha direito nisso. Também na área de qualificação, 
conseguimos o empenho do Ministro e de seu assessor especial, e pela felicidade, e 
quando você está de bem com a vida, quando você está de bem com o mundo, as 
coisas acontecem. Hoje, na parte da tarde, eu fui até a área onde está instalada a 
Nestlé, juntamente com o Prefeito Aylton, para ver lá umas obras que eles estavam 
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fazendo, e aí o chefe da unidade local de Carazinho da Nestlé, o Senhor Marino, e o 
Leandro, do Recursos Humanos, chamaram o Prefeito para ir lá falar com ele, e não 
foi  nada arranjado, eu estava junto e entrei, Felipe, junto com os Diretores. Precisa 
ver a felicidade dessas pessoas que têm uma empresa multinacional, de nós, 
vereadores de Carazinho, se preocupar com a empresa, aonde nós vamos 
disponibilizar, também, cursos de qualificação para essas pessoas, faremos um 
banco de dados especial para a Nestlé, que irá contratar até o final do ano, mil 
pessoas, de setecentos e cinqüenta a mil pessoas, e esse banco de dados vai 
favorecer a empresa, porque a empresa não vai mais, necessariamente, contratar a 
pessoa, a pessoa não tem qualificação e ela faz aprender dentro da empresa. Então 
o quanto nos deixa feliz, Vereador Felipe Sálvia, juntamente com o Vereador 
Mafalda, o qual nós hoje estamos disponibilizando através desse Poder recurso para 
qualificar o nosso jovem. E quando eu digo que qualificação gera emprego, emprego 
gera renda, renda gera dividendos para o município, que é pessoas cada vez mais 
comprando dentro de nosso município, eu falo com convicção e com sabiência, 
porque eu trabalhei na FGTAS e eu sei como funciona. Então, Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, eu precisava e tenho certeza que o Vereador Felipe Sálvia 
concorda com isso, eu precisava dizer à sociedade de Carazinho, eu precisava dizer 
ao povo de Carazinho, o quanto é importante você ir buscar recursos. Não quero, 
aqui, Senhor Presidente, fazer política, mas eu também quero fazer um 
agradecimento ao Deputado Márcio, aonde lá estivemos, juntamente com o 
Vereador Felipe Sálvia e o Vereador Mafalda, aonde ele disponibilizou, para o 
Município de Carazinho, sete, sete instituições para serem beneficiadas com sete mil 
reais cada uma, aonde nós podemos comprar material esportivo para as pessoas, 
pagar arbitragem, usar esse recurso para que esses clubes tenham uma maior 
assistência. Então, a política de Carazinho tem que ser esta. A política tem que ser 
trabalhar, trabalhar em prol do povo, que as pessoas serão beneficiadas. Então, eu 
agradeço, com muito carinho, com muita emoção, porque eu entendo que, muitas 
vezes, Vanderlei, nós somos criticados, somos chamados de corruptos, somos 
chamados de vadios, mas a população tem que compreender que, principalmente 
esta Casa, ora está hoje os dez vereadores, ela, cada um, dentro das suas 
limitações, dentro das suas necessidades, tem trabalhado muito em prol do povo, 
em prol da comunidade, e isso me deixa feliz, eu vejo que até eu mesmo tenho 
mudado algumas situações, alguns pensamentos, algumas ações, porque eu 
entendo que quem ganha com isso é o povo, é a sociedade, é a comunidade. Muito 
obrigado, e até uma próxima oportunidade. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Solicito à Primeira Vice-Presidente para assumir os trabalhos da Mesa, para que eu 
possa me pronunciar. Primeira Vice-Presidente Vereadora Sandra Citolin: Passo 
a palavra ao Vereador Gilnei Jarré. Vereador Gilnei Jarré: Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores, pessoas que nos prestigiam na noite de hoje. Fiz um 
requerimento de pesar a uma senhora que trabalhava pelas ruas fazendo a varreção 
de nosso município, a Senhora Mara Luciane Macedo, e venho a essa tribuna dizer 
o quanto nos entristece, de trabalhos realizados por esta Casa, juntamente com o 
Vereador Paulino, com o Vereador Felipe, aonde nós, em 2006, né, Vereador Felipe, 
disponibilizamos recursos do nosso orçamento para a compra de câmeras de vídeo-
monitoramento. Essa senhora faleceu em um trágico acidente, atropelada seja lá por 



 

A.K. Página 11 16/3/2010
  

quem, ninguém sabe até agora. O que nos deixa tristes é que nós ajudamos a 
investir num equipamento caro em Carazinho, equipamento que custou o dinheiro 
não só da Câmara de Vereadores, mas também do Executivo Municipal, enfim, dos 
munícipes de Carazinho. Estamos aqui com as câmeras com problemas para 
funcionar. Dizem, e nós não temos certeza, que desde o ano passado as câmeras 
não funcionam, porque não têm manutenção. Se é culpa do Prefeito Aylton, se é 
culpa da Brigada, não me interessa. Eu acredito que nós, Vereadores, temos que 
dar um jeito e um basta nisso. Alguém tem que ser responsável por essas câmeras. 
No momento em que foi instalada as câmeras, foi diminuído drasticamente os 
assaltos em nosso município, às lojas em nosso município. O que nós, Vereadores, 
queremos, é ampliar a quantidade de câmeras, mas se é para andar nesse 
funcionamento, dessa forma que está sendo administrada, então que se tire, e que 
volte aquelas, vai voltar aquela criminalidade que existia, e é o que nós não 
queremos. Nós, juntamente com o comércio, não queremos isso. E também eu 
quero fazer um alerta, principalmente também ao nosso Prefeito Municipal, que há 
alguns meses atrás decretou e ficou o Município de Carazinho como dono das 
nossas sinaleiras de Carazinho, sinaleiras que por muitos são criticadas, e que hoje 
nós temos uma notícia no nosso município que venham a Carazinho, uma cidade 
sem pardais. Como eu gostaria que nesse dia tivesse o pardal funcionando, pois ali 
estaria registrado essa pessoa, esse delinqüente, seja quem for, que passou em 
excesso de velocidade, seja lá de repente até com a sinaleira fechada e atropelou 
essa senhora e veio a fazer o que não poderia ter sido feito, matado essa pessoa. 
Então, eu peço que o Prefeito analise que só é multado quem é infrator. Pessoa de 
bem não será multada. Analise. Está sendo, Vereador Paulino, é o nosso caminho, 
na frente da casa, do apartamento do Vereador Felipe, estão vendo o que está 
sendo construído, a sinaleira, isso não tem cabimento. Parem e analisem a obra que 
está sendo feita na Avenida Flores da Cunha, com redutor de velocidade eletrônico, 
na Avenida Pátria, um redutor de velocidade eletrônico que é somente ativar eles, 
não precisa voltarmos para a pré-história. Nós passamos por inúmeras cidades que 
têm redutor de velocidade e lá tudo pode, só Carazinho que não pode, só para nós 
podermos noticiar que Carazinho é uma cidade sem pardais. Então eu peço que 
analise, falem para o Prefeito, coloquem em funcionamento, não voltamos para a 
pré-história, isso são vidas e essa foi mais uma que foi ceifada de nosso município. 
Muito Obrigado. Primeira Vice-Presidente Vereadora Sandra Citolin: Devolvo os 
trabalhos ao Vereador Presidente Gilnei Jarré. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Com a palavra a Vereadora Sandra. Vereadora Sandra Citolin: Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, as pessoas que estão aqui nos acompanhando hoje à noite, 
a nossa Garota Verão, queremos desejar todo o sucesso, todo o empenho, toda a 
alegria de representar Carazinho. Carazinho está, sempre esteve, mas atualmente 
tem realmente se destacado em concursos, e os concursos de beleza, hoje, eles não 
envolvem só beleza, eles envolvem conhecimento, eles envolvem cultura, envolvem 
carisma e também é uma forma de se projetar profissionalmente. Também é um 
mercado de trabalho em ascensão né, então nós já podemos oferecer esse material 
no mercado de trabalho com qualificação. Então, eu parabenizo a menina, que eu fiz 
a moção, que ganhou o Miss Terra, a Giovana Assis, e desejamos uma boa sorte, 
um sucesso e estaremos na torcida sábado de manhã, para que ela se saia muito 
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bem, a gente tem certeza que vai sair. Quero ressaltar um projeto de lei indicativo 
que encaminhei ao Executivo Municipal, mais especificamente à Secretaria 
Municipal de Educação, criando o espaço da área escolar de segurança, ou seja, 
essa área, no entorno das escolas, que devam ser, assim, apreciados com maior 
cuidado, por que, porque começamos as aulas hoje nas escolas estaduais, as 
escolas particulares já começaram há algum tempo e as municipais também. Mas 
hoje todos retornam à escola. Todos retornam à universidade, e temos duas 
universidades que também é um espaço que merece atenção na área escolar. A 
área escolar, ela preserva o espaço da escola, a rua, que seja transitável, que não 
seja esburacada, porque as pessoas que vão para a escola, que transitam ali, vão 
andar ou pelo acostamento ou pela calçada, e a gente observa que está assim, tem 
muito mato, tem muito buraco, então é uma parceria com todos os segmentos da 
sociedade, inclusive a escola, localizando pontos em que há perigo nessa travessia, 
nesse ir e vir para a escola. Também conversei com a Brigada Militar, que começou 
também um patrulhamento específico a partir de hoje em volta das escolas, onde há 
muitas pessoas desocupadas que andam por ali, a questão do álcool, a questão da 
droga, a questão da prostituição, são lugares que a escola favorece se não estiver 
de uma forma bem transparente, com mais atenção, com todos os cuidados que a 
escola disponibiliza. O problema da escola e o problema da educação não está só lá 
dentro daquele espaço. Está também fora, está também no caminho que leva até a 
escola. Então eu pediria ao Executivo Municipal que tenha atenção com esse 
projeto, porque, com certeza, ele irá melhorar e muito a segurança dos nossos 
alunos que vão, a partir de hoje, todos né, de volta às aulas. Presidente Vereador 
Gilnei Jarré: Com a palavra o Vereador Felipe Sálvia. Vereador Felipe Sálvia: 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que assistem a reunião na noite 
de hoje, em especial a menina Garota Verão, que irá representar nossa cidade, 
vamos torcer por ti, estamos aprovando na noite de hoje um auxílio que eu acho 
pouco, Senhores Vereadores, acho que até que teria que ser um pouco mais, mas 
nós discutimos na Comissão de Justiça, né Vereador Eugenio, teria que ser um 
pouco mais, mas como o Prefeito mandou aquele valor, nós vamos aprovar na noite 
de hoje. O ex-vereador dessa Casa, o Vereador Vanderlei Lopes, que eu tive a 
felicidade de trabalhar em 88, 92 contigo, não me lembro mais, mas trabalhamos 
juntos, excelente vereador, essa Casa perde muito com a tua saída, mas tu não quer 
mais saber de política eu acho né, sumiu, mas a gente se recorda de ti, Vanderlei, 
com bons olhos. Foi um excelente vereador. Dizer, também, cumprimentar o Clóvis 
pelo carnaval, estive lá assistindo, de longe, onde eu vi o meu bloco, que eu sou 
padrinho, o Bloco Tropical, desfilar e muito bem, enfim, todas as caravanas que 
vieram de fora. Nesse evento, veio Cruz Alta, veio Passo Fundo, veio Porto Alegre, e 
eu me senti muito triste, Senhor Presidente, porque eu, de longe, no palanque eu 
não vi ninguém do Executivo. Ninguém. E eu fiquei até envergonhado, porque do 
meu lado tinha um pessoal de Passo Fundo, de Porto Alegre, dizia, essa cidade não 
tem autoridade? Dizia, não, tem, tem autoridade, mas de certo não vieram. Mas 
carnaval é cultura, gente. Por mais que tenha gente que não goste do carnaval, mas 
as pessoas têm que ir. Qualquer evento que tenha na nossa cidade, que venha 
gente de fora, as autoridades têm que ir. Dizer, Senhor Presidente, que eu briguei 
muito com o trânsito da Pátria, mas eu também estou entristecido. Não era isso que 
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eu queria da Pátria. Não era isso, porque é voltar, também, no passado. Eu acho 
que ali seria importante mesmo um redutor de velocidade para multar. Dizer que 
vocês, vereadores, devem se lembrar, que há algumas semanas atrás, eu alertei, e 
o Eugenio é testemunha, sobre as câmeras. Eu dizia que não estava funcionando 
câmera nenhuma. E agora veio a confirmar. Se estava funcionando as câmeras, 
Vereador Jarré, teria pegado o infrator ali, que assassinou, matou essa gari. Eu 
estava em Brasília quando me ligaram, uma gari me ligou, disse ó Felipe, morreu 
uma colega nossa e tal, eu disse, estou em Brasília, não vou poder ir lá, no velório, 
no enterro, mas eu fiquei muito triste. Fiquei triste depois de chegar aqui e saber 
dessa aberração que a câmera não pegou. Como é que vai pegar? Nós ajudamos 
com dinheiro, esse Poder, para as câmeras funcionar. Alguém tem que cuidar disso. 
Não é nós. Ou é a Brigada, ou é o Executivo. Ou é o CONSEPRO, que nós temos 
que ver aquela fita do CONSEPRO. Que eu quero ver, Vereador Alemão, aquela fita 
do CONSEPRO que está aí para nós olhar, porque dizem que esse cidadão assumiu 
esses dias, e é metido, que não sabe o que fala, que falou algumas aberrações 
sobre esse Poder, que sempre ajudou o CONSEPRO. Dizer que o Vereador Paulino 
de Moura esteve nessa tribuna falando, já falou das coisas que a gente conseguiu 
junto lá, e dizer que realmente, pessoal, a gente vai por ser um vereador mais 
antigo, conhecer os corredores de Brasília, que não é fácil aquilo lá. Lá não é fácil, 
andar em Brasília é cansativo. De terno o dia inteiro, lá é muito quente, mas a gente 
faz isso e eu espero que os novos, que não têm ido, na próxima agora vão, vão 
buscar. Às vezes a gente não consegue nada, mas nós temos tido a felicidade de 
conseguir. E eu, nessa audiência que eu marquei com o Flávio Záchia, Flávio Záchia 
é do PDT, o Ministro Lupi também é do PDT, eu consegui, Senhor Silveira, que nós 
que somos do PDT, o Portilho, uma audiência, lá no Ministério, onde tinha recurso à 
fanfarra, sobrando recurso, para curso de qualificação. Nessa área, eu tenho que 
dar a mão à palmatória, o Vereador Paulino é especialista nessa área, que trabalhou 
nessa área em Porto Alegre. E lá nós discutimos lá, e o homem me disse, não, 
espera aí, tem recurso para a NESTLÉ, que está se instalando lá, para ensinar o 
pessoal a trabalhar. Eu tenho recurso para a construção civil. Nós cansamos de ver 
a choradeira dos empresários da construção civil, que o pessoal não sabe trabalhar. 
Vamos ensinar, Senhor Silveira, esse pessoal a trabalhar dando curso de 
qualificação, mas nós fomos buscar lá, fomos direto, passamos por cima de Porto 
Alegre, tem recurso aqui, já veio um pouquinho, e buscamos mais lá. Vamos fazer 
uma reunião com o empresariado aqui, para oferecer esse recurso. Às vezes, e eu 
cansei, Romano, cansei de ir a Brasília e voltar triste, que eu não consegui nada. 
Mas eu fui mais, que agora eu vou contar, que não contei para ti, Vereador Paulino, 
para cobrar dos meus deputados federais, do meu partido. E a vossa senhoria viu a 
brabeza que eu estava lá, na frente do Enio Bacci e na frente do Pompeo. Eu disse 
para eles, eu tenho vergonha, eu tenho vergonha, senhores deputados, do meu 
partido. Vocês têm que colocar alguma coisinha lá, têm que botar algum recurso. O 
Pompeo até ofereceu um busto para botar do Brizola aqui na praça, vai dar um 
recurso de cem mil reais. Mas eu fui levar lá, Senhores Vereadores, recursos, 
trezentos mil reais. Não tem nada empenhado, não tem nada de concreto, mas pedi, 
briguei lá, eu quero, trezentos mil reais para a estrada do parque, Leandro, para 
arrumar aquela estrada do parque. É pouco, é pouco, eu sei que é pouco, mas já 
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ajuda, e a estrada da Henrique Teodoro Schütz, que vai sair lá na ULBRA. Mais 
trezentos reais junto ao Enio Bacci. A gente tenta, ao menos, tenta, tem que levar, 
depois cobrar, mas cobrar mesmo, começar a cobrar. Ligar, passar e-mail, ligar, e 
tem que cobrar. Porque senão essa gente é o seguinte, esses caras que vêm só 
aqui, Senhores Vereadores, em época de eleição, e não consegue nada depois, 
Leandro, esses caras nós temos que mandar embora correndo daqui. E chega de 
eles virem aqui só os deputados, em época de eleição, e eu tenho que admirar o teu 
deputado, Vereador Paulino, o Busato. Eu tenho até ciúme, eu disse para ti lá em 
Brasília. Chega lá no gabinete dele, brincadeira, o cara atende de braços abertos, 
um atendimento perfeito e se empenha em conseguir recursos. Mas os meus 
deputados me disseram o seguinte, Felipe, nós vamos fazer de tudo para conseguir 
os recursos para a tua cidade. E dizer para vocês as palavras do prefeito de São 
Borja. O prefeito de São Borja pegou os ofícios que eu tinha, o alemão tinha e o 
Mafalda tinha. Ofícios nossos pedindo recursos nos gabinetes, choramingando nos 
gabinetes pedindo recursos, e levou para a cidade dele, que os vereadores da 
cidade dele não viajam. Não viajam para Brasília buscar recursos, olha aqui ó, quem 
tem que buscar recursos lógico que é o prefeito. Mas mais os vereadores, que os 
deputados precisam mais dos vereadores. Ainda mais em época de eleição, gente. 
Eles rastejam. Eles precisam, eles abraçam, eles beijam, que eles sabem que 
precisam dos vereadores para buscar voto. Só para terminar, senhor presidente, eu 
gostaria de terminar falando o seguinte, transporte universitário. A vida inteira eu 
briguei por transporte universitário nessa Casa, o Vanderlei sabe disso, e o 
município não está ajudando com nada. Eu tenho aqui ó, município de Garibaldi, 
com cópia de leis em anexo, Marau, Chapada, São Borja, Santo Augusto, Charrua, 
todos esses municípios que eu pesquisei na internet de tarde e busquei os projetos 
que estão comigo, todos ajudam, o município ajuda a custear a despesa do 
transporte escolar. Tem muito aluno que gasta cinqüenta por semana, dá duzentos 
por mês, que não pode pagar, Erlei. É difícil. Um pai que ganha aí dois salários 
mínimos, três, para pagar a faculdade, ainda pagar o transporte. E o dinheiro, o 
Jorge que trabalha no transporte sabe disso, né Jorge, o dinheiro não é fácil de 
conseguir. Às vezes as pessoas deixam de comer para pagar o transporte do filho. 
Nada mais justo, eu quero que o líder do governo, o De Loreno, leve essa 
preocupação dessa Casa, não desse vereador, mas dessa Casa, ao Prefeito, para 
que mande um projeto, em regime de urgência, está começando as aulas agora, 
com ajuda aos estudantes. Que tem muito curso que não tem aqui, Clóvis, tu foi 
professor, tu sabe disso, que não tem aqui, e as pessoas querem fazer em Passo 
Fundo, ou noutra cidade, então que ajude. Que esse dinheiro não é dele, não é 
nosso, é do povo, é de todos nós. E nós, pode ter certeza, vindo um projeto dessa 
natureza a esta Casa, nós vamos aprovar. Então leve essa preocupação desse 
vereador, dessa Casa, até o Prefeito e peça isso, tá, De Loreno. Um abraço. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Eugenio. Vereador Eugenio Grandó: 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, senhores e senhoras 
presentes na Casa. Entrei, conjuntamente com o Vereador Jarré, com um pedido de 
informação para mandar empenhos e relação de gastos de algumas empresas com 
o município. Há uns quinze dias atrás, tínhamos feito um pedido de informação 
acerca da viagem de um grupo de professoras à capital da Argentina, e do 
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deslocamento de alunos da rede municipal, acompanhados de alguns professores, 
para o município de Florianópolis. Hoje eu tive a resposta do pedido de informação, 
como o Vereador Jarré, informando que não foi utilizado veículo do município para 
transportar os alunos até Florianópolis. Então eu vi uma miragem, eu vi uma 
montagem. Eu tenho uma foto que aparece o veículo do município, com os alunos 
parados do lado. Temos nossas diferenças aqui dentro, todos os vereadores, uns 
simpatizam mais com os outros, os outros não. Mas agora acho que quem foi 
desrespeitado é o Poder. Não foi o Vereador Jarré, não foi o Vereador Grandó. No 
momento em que se manda uma informação dizendo que não houve a utilização do 
veículo do Município, que não houve o gasto com motorista, acho que até não 
houve, pelo que estou sabendo não pagaram as diárias para o motorista, mas 
negando algo por negar, sem explicação nenhuma. Simplesmente não foi utilizado 
veículo do município. Sendo que eu e o Vereador Jarré possuímos relatórios, 
fotografias, indicando que foi sim utilizado veículo do município para transporte dos 
alunos. Então acho que o Poder foi desrespeitado. Essa documentação eu pretendo, 
no passar da semana ou na semana que vem, enfim, encaminhar a cada um dos 
vereadores e vamos nos reunir e vamos decidir o que que deve ser feito. O Prefeito 
não assinou a informação, o Prefeito não tem comprometimento nenhum com a 
informação prestada, não foi um pedido de informação respondido pelo Prefeito 
Aylton, e sim pelo Secretário de Educação. Mas eu acho uma falta de respeito omitir 
ou manipular a verdade para um vereador. Quero desejar à menina que vai 
concorrer a Garota Verão sucesso e boa sorte, que traga o título para Carazinho. 
Obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Não havendo vereador que queira 
mais discutir, coloco em votação os requerimentos e moções. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. 
Solicito ao Senhor Secretário que proceda, Vereador Eugenio Grandó: Senhor 
Presidente, eu requeiro a votação em bloco dos projetos, com exceção do projeto 
com a emenda modificativa. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Coloco em 
apreciação do Plenário o pedido verbal do Vereador Eugenio Grandó. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação o requerimento verbal do Vereador 
Eugenio. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se 
manifestem. Aprovado por todos o requerimento verbal do Vereador Eugenio. 
Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura dos projetos, com os respectivos 
números e autores. Secretário Vereador Élbio Esteve: P – 0122/031/10 - Projeto 
de Lei n.º 019, de 05 de fevereiro de 2010, do Executivo Municipal. Fixa o valor e 
dispõe sobre o pagamento de diárias e adiantamentos aos servidores e agentes 
políticos. Artigo 1º: São fixados os seguintes valores para pagamento de diárias de 
viagens a serviço do município. Primeiro: Todos os servidores municipais e os 
legalmente cedidos por órgãos estaduais e federais receberão duzentos e trinta 
reais quando em viagem às localidades no Estado, distantes acima de cem 
quilômetros da Sede do Município de Carazinho. Duzentos e setenta reais quando o 
deslocamento for para fora do Estado e quatrocentos reais quando o destino for 
Brasília – Distrito Federal. Segundo: Os secretários municipais receberão duzentos e 
setenta reais quando em viagem às localidades no Estado, distantes acima de cem 
quilômetros da Sede do Município de Carazinho. Trezentos e dez reais quando o 
deslocamento for para fora do Estado e quatrocentos e quarenta reais quando o 
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destino for Brasília – Distrito Federal. O Prefeito e o Vice-Prefeito receberão 
duzentos e setenta reais quando em viagem às localidades no Estado, distantes 
acima de cem quilômetros da Sede do Município. Trezentos e setenta reais quando 
o deslocamento for para fora do Estado e quinhentos e dez reais quando o destino 
for Brasília – Distrito Federal. Artigo 8º: Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. Artigo 9º: Revogadas as disposições em contrário, especialmente as 
contidas na Lei Municipal n.º 5871/03. Gabinete do Prefeito, 05 de fevereiro de 2010. 
Assina Aylton Magalhães; P – 0328/040/10 - Projeto de Lei n.º 026, de 26 de 
fevereiro de 2010, do Executivo, altera a redação do caput do artigo 1°, Lei Municipal 
n.º 7045/09; P – 0330/042/10 - Projeto de Lei n.º 28, de 26 de fevereiro de 2010. Dá 
denominação a rua da cidade de Remi João Rigo. Artigo 1°: A rua localizada entre 
as ruas Alferes Rodrigo e Bernardo Paz, no centro, passa a denominar-se Rua Remi 
João Rigo. Artigo 2°: O Executivo Municipal providenciará na colocação de placas de 
identificação da referida rua. Artigo 3°: Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. Gabinete do Prefeito, 26 de fevereiro de 2010. Assina Aylton Magalhães, 
Prefeito; P – 0331/043/10 - Projeto de Lei do Executivo, n.º 029, de 26 de fevereiro 
de 2010. Altera carga horária. Artigo 1°: Fica alterada a carga horária constante do 
artigo 2º da Lei Municipal n.º 7.100, de 18 de janeiro de 2009, do cargo de 
Psicólogo, para trabalhar no CRAS, passando de 20 para 40 horas. Artigo 2° Esta 
Lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 26 de fevereiro 
de 2010. Assina Aylton Magalhães, Prefeito. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Peço ao Senhor Secretário que proceda à leitura dos pareceres da Comissão de 
Justiça e Finanças dos projetos. Secretário Vereador Élbio Esteve: Parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças, Projeto de Lei n.º 019/10. Autor: Executivo 
Municipal. Ementa: Fixa o valor e dispõe sobre o pagamento de diárias e 
adiantamentos aos servidores e agentes políticos. Primeiro, relatório: O Executivo 
Municipal propõe Projeto de Lei que fixa o valor e dispõe sobre o pagamento de 
diárias e adiantamentos aos servidores e agentes políticos. Segundo, Voto: O 
presente projeto de lei é viável, conforme parecer do jurídico da casa, e nada a opor 
quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. 22 de fevereiro de 2010. Vereador 
Felipe Sálvia e Vereador Eugenio Grandó. E de mesmo teor, os outros projetos. 
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 que concordam permaneçam como estão, os contrários se 
manifestem. Aprovado por todos. Peço ao Senhor Secretário que proceda à leitura 
dos pareceres da Comissão de Ordem Econômica e Social dos projetos. Secretário 
Vereador Élbio Esteve: Projeto de Lei n.º 019/10. Autor: Executivo Municipal. 
Ementa: Fixa o valor e dispõe sobre o pagamento de diárias e adiantamentos aos 
servidores e agentes políticos. Relatório: O Executivo Municipal propõe Projeto de 
Lei que fixa o valor e dispõe sobre o pagamento de diárias e adiantamentos aos 
servidores e agentes políticos. Voto: O projeto de lei está apto a ser incluído da 
Ordem do Dia. 01 de março de 2010, Vereador Rudi, Vereadora Sandra e Vereador 
Erlei. E de mesmo teor, os outros projetos. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está 
em discussão os pareceres da Comissão de Ordem Econômica e Social. Não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores que 
concordam permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por 
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todos. Está em discussão os projetos, com os pareceres já aprovados. Vereador 
Paulino. Vereador Paulino de Moura: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
demais pessoas, eu vou me ater, Senhor Presidente, ao projeto relacionado que fixa 
os valores das diárias. Eu não quero aqui incendiar o circo, ou botar fogueira, mas 
nós temos que fazer nos respeitar. Nós, esta Casa, tão bem comandada pela Vossa 
Excelência, tem que ter luz própria. Nós não vamos ser direcionados pelo Executivo 
em situação de diária. Eu vou votar esse projeto aqui, como está, com o Executivo, 
porque eu, na parte da tarde de hoje, fui falar com o Senhor Prefeito Municipal e 
dizer a ele que as pessoas que trabalham, as pessoas que socorrem a comunidade, 
merecem receber diárias sim, e valores compatíveis com o que eles trabalham. E eu 
disse a ele que conversei com todos os motoristas, principalmente da área da saúde. 
Se o senhor assumir que o senhor vai pagar aos motoristas as horas extras que é de 
lei em todos os municípios, eu voto pelo seu projeto. Se o senhor me disser que não 
vai fazer isso, eu vou tentar derrubar esse seu projeto, porque eu entendo que o 
senhor está tolhindo as pessoas de receber dignamente o que elas merecem por 
trabalho. Porque senão seria um contra-senso meu vir a esta Casa e pedir para 
viajar, receber diária, e não querer que os outros recebam. Só que eu vou deixar 
bem claro aqui. Eu vou deixar registrado, e a imprensa pode me cobrar. Se o 
Prefeito Municipal não fazer o que ele se comprometeu na tarde de hoje, eu já liguei 
para os motoristas, de que o recurso vai ser diminuído nas diárias, mas vai ser 
complementado. Hoje recebe sessenta ou setenta horas e a lei diz que é cento e 
dez horas para motorista de ambulância, porque eles saem na madrugada, eu com 
certeza vou tomar as minhas atitudes também com o Executivo, porque eu quero 
que valorize as pessoas como me valorizo eu. Eu, Paulino, vou falar de mim. Se os 
outros não quiserem falar que tiram diária, eu tiro, mas eu trago resultado para a 
sociedade, para a comunidade. Nós temos que parar de ter medo de dizer as coisas. 
E eu gosto do Vereador Gilnei, podemos divergir muito, e vamos ter muitas vezes 
divergência de posição, mas ele é correto no que ele faz, correto no que ele diz, e 
ele toma posição. E eu gosto de gente assim, que toma posição. Pelo menos eu não 
tomo uma facada pelas costas, eu tomo tiro frente a frente. E eu estou deixando bem 
claro. Se o Prefeito Municipal não tomar essa posição de repor as horas extras para 
os funcionários e manter essas diárias, eu tomarei as minhas medidas cabível, para 
que eu possa bem representar esses motoristas, que tanto fazem, porque enquanto 
nós estamos dormindo, quatro, cinco horas da manhã, eles estão socorrendo um 
familiar nosso, um munícipe nosso, e aí nós não vamos valorizar? Nós temos que 
valorizar. Eu iria fazer uma emenda, falei com o vereador Felipe, de que eu gostaria 
que fosse beneficiado os motoristas de ambulâncias, motoristas de ônibus, mas eu 
entendi que dá para dar um crédito ao Senhor Prefeito Municipal. Mas prometo, se 
não se cumprir isso, eu tomarei as minhas medidas. Obrigado. Presidente Vereador 
Gilnei Jarré: Cabe registrar, também, Vereador Paulino, que é permitido por lei 
sessenta horas e soubemos que diversos motoristas têm banco de horas. E não 
soubemos pra que esse banco de horas, porque se não recebem, por que o fazem? 
Então fica uma sugestão, que contratem, via concurso público, mais motoristas para 
com que os motoristas já existentes não se sobrecarreguem fazendo banco de 
horas, que não irão receber. Que o que permite a lei é sessenta horas e esse caso 
extraordinário, que seria o caso das ambulâncias. Vereador Leandro. Vereador 
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Leandro Adams: Senhor Presidente, Senhora Vereadora, colegas vereadores. 
Cumprimentar as pessoas que nos prestigiam na noite de hoje, já citadas pelos 
colegas que me antecederam, desejar boa sorte à Garota Verão de Carazinho, dizer 
a ela que ela já é a nossa Garota Verão, da nossa cidade, e eu faço uso dessa 
tribuna, e antes de me manifestar, eu já peço desculpa aos meus colegas. Eu não 
posso concordar com essas diárias. Eu peço desculpas a vocês, como eu estou 
dizendo, mas eu penso diferente. Nós temos aqui o projeto 019, aonde o Prefeito diz 
que foi feita uma pesquisa nacional, em todas as capitais do Brasil, e que um hotel 
custaria cento e setenta e um reais. Eu estive em Brasília e eu paguei, isso está na 
casa, a nota fiscal, eu paguei cento e vinte e três reais, se eu não me engano, para 
ficar no hotel. O hotel tinha SKY, tinha café da manhã muito bom, ar condicionado, 
frigobar, tinha tudo o que era preciso, e era cento e vinte e um, aqui está cento e 
setenta e um, porque deve estar alguma capital aí, como Fortaleza, que é mais caro. 
E eu vou votar a favor desse projeto, para o povo entender que o que está hoje em 
vigor simplesmente é inadminsitrável. Uma diária chega a oitocentos reais, uma 
diária a Brasília. Mas eu quero que os colegas me entendam, que uma diária para o 
Prefeito, de quinhentos e dez reais por dia em Brasília, com todo o respeito, sobra 
muito dinheiro. Eu vou votar a favor porque hoje ela é oitocentos. Então eu já acho 
que o Aylton merece um crédito. Mas o trabalhador precisa trinta dias, que ir 
trabalhar, para ganhar quinhentos e dez, quinhentos e vinte. Ele tem que pagar o 
vale-transporte, ele tem que pagar água, ele tem que pagar luz, ele paga aluguel, ele 
tem dois filhos e ele ganha isso. Essa é a realidade. E eu acho que é muito elevada 
essa diária, no meu entendimento, Pelo que eu vejo, eu penso, eu estou pensando 
meio sozinho aí, mas eu gostaria de registrar em ata que eu ainda acho muito 
elevado, e estou justificando. O próprio projeto já diz isso, que o valor de uma 
hospedagem é cento e setenta. Para quinhentos, então, sobrou quanto aí, para 
almoçar e jantar? Eu paguei em Brasília, dentro do Congresso, doze reais. A nota 
fiscal está na Casa aí, e almocei bem, em um buffett que tem vários deputados, 
várias autoridades, que usaram aquele restaurante. Então, o meu registro né, que 
vou votar favorável, mas espero que um neto meu saiba por que eu votei favorável, 
porque o que está em vigor hoje simplesmente nenhum prefeito vai conseguir 
administrar Carazinho. Do jeito que está, um motorista de ambulância vai ganhar 
mais do que o salário dele, se ele tiver que ir todo dia a Porto Alegre. Então, eu 
queria registrar em ata que eu ainda considero muito elevado o valor dessa diária, 
mas como sinal inicial do Prefeito Aylton, de reduzir, de pelo menos conseguir 
administrar isso, fica o meu registro, registrado nesta Casa, que eu ainda considero 
muito alto esse valore. Obrigado, Senhor Presidente. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré: Infelizmente, Vereador Leandro, também não podemos deixar de dizer que eu 
gostaria que os motoristas da Prefeitura não ganhassem uma diária, mas que não 
precisasse levar nenhum doente para Porto Alegre, seja lá para onde. Isso é o que 
eu penso. Então fica o meu registro e tomara que vocês, juntamente com você, 
Jorginho, não ganhem uma diária a partir de hoje, mas que não precise levar 
nenhum doente para fora de Carazinho, e também que não precise deixar de dormir 
com a sua esposa, com a sua família, para estar pernoitando durante a noite, 
buscando doente, bêbado, vândalo, seja lá o que for necessário. Isso é o que desejo 
a todos os motoristas da Prefeitura Municipal a partir de hoje. Não havendo vereador 
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que queira discutir, coloco em votação os projetos. Vereadores que concordam 
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao 
Senhor Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei n.º 027/10, do Executivo 
Municipal. Secretário Vereador Élbio Esteve: P – 0329/041/10 - Projeto de Lei n.º 
027, de 26 de fevereiro de 2010. Autoriza abertura de Crédito Suplementar no 
Orçamento de 2010, da FUNDESCAR. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao 
Senhor Secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças referente à emenda. Secretário Vereador Élbio Esteve: Comissão de 
Justiça e Finanças, parecer. Emenda 001. Autor: Comissão de Justiça e Finanças. 
Projeto de Lei n.º 027/10. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza abertura de 
crédito suplementar no orçamento de 2010 da FUNDESCAR. Relatório: A Comissão 
de Justiça e Finanças propõe emenda ao projeto de lei do Executivo Municipal, o 
qual autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento de 2010 da 
FUNDESCAR. Voto: A presente emenda modificativa é viável e nada a opor quanto 
aos aspectos orçamentário e financeiro. Sala de Reuniões, 01 de março de 2010. 
Vereador Élbio, Relator e Membro, Vereador Grandó, Presidente e Vereador Felipe 
Sálvia, Secretário. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer 
da Comissão de Justiça e Finanças referente à emenda. Não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão 
e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Peço ao Senhor Secretário que proceda à leitura da emenda. Secretário Vereador 
Élbio Esteve: Projeto de Lei nº 027/10, emenda modificativa, autoria Comissão de 
Justiça e Finanças. Ementa: Altera o artigo 1º e 2º do Projeto de Lei n.º 027/10. 
Artigo 1º: Fica alterada a redação do artigo 1º do Projeto de Lei n.º 027/10, que 
autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento de 2010 da FUNDESCAR, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 1º: Fica o Poder Executivo 
autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da FUNDESCAR do corrente 
exercício, no valor de dois mil, para a seguinte classificação: FUNDESCAR. 
Objetivo: Destina auxílio financeiro, através da FUNDESCAR, mediante convênio, 
para a representante de Carazinho, Andriele Estefania Kremer Rizzi, representar o 
Município no Garota Verão, evento cultural realizado na cidade de Capão da Canoa, 
no Rio Grande do Sul. Artigo 3º: Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Comissão de Justiça e Finanças, 01 de março de 2010. Vereador Eugenio Grandó, 
Vereador Felipe Sálvia e Vereador Élbio Esteve. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Está em discussão a emenda com o parecer já aprovado. Não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam 
como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao Senhor 
Secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças do 
projeto. Secretário Vereador Élbio Esteve: Projeto de Lei nº 027/10. Autor: 
Executivo Municipal. Ementa: Autoriza abertura de crédito suplementar no 
orçamento de 2010 da FUNDESCAR. Relatório: O Executivo Municipal propõe 
Projeto de Lei que autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento de 2010 
da FUNDESCAR. Voto: O projeto de lei com emenda modificativa é viável e nada a 
opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Sala de Reuniões, 01 de março 
de 2010. Vereador Élbio Esteve, Relator e Membro, Vereador Eugenio Grandó, 
Presidente e Vereador Felipe Sálvia, Secretário. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
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Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças do projeto. Não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço 
ao Senhor Secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Ordem 
Econômica e Social do projeto. Secretário Vereador Élbio Esteve: Parecer, Projeto 
de Lei nº 027/10. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza abertura de crédito 
suplementar no orçamento de 2010 da FUNDESCAR. Relatório: O Executivo 
Municipal propõe Projeto de Lei que autoriza abertura de crédito suplementar no 
orçamento de 2010 da FUNDESCAR. Voto: O presente projeto de lei com emenda 
modificativa está apto a ser incluído na ordem do dia. Primeiro de março de 2010, 
Vereador Erlei Vieira, Relator e Membro, Vereadora Sandra Citolin, Presidente e 
Vereador Rudinei Brombilla, Secretário. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em 
discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social do projeto. Não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está 
em discussão o projeto com a emenda e pareceres já aprovados. Vereador Felipe 
Sálvia. Vereador Felipe Sálvia: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, venho 
até essa tribuna para falar sobre a nossa emenda, que a gente fez, para arreglar 
esse projeto. Esse projeto veio novamente errado do Executivo. E nós, da Comissão 
de Justiça, nós tivemos que arreglar o projeto, porque não se pode dar recursos para 
pessoa física direto. Tipo o Anselmo Souza, tipo outras pessoas, que tinham umas 
quatro, cinco pessoas ganhando dinheiro ali. Nós, para não deixar o episódio da 
Garota Verão no ar, nós tínhamos que ajudar, porque hoje é o último dia, nós 
arreglamos, tiramos todos fora, os outros, não somos contra ajudar o Anselmo 
Souza, que é uma história viva no esporte de Carazinho, não somos contra ajudar 
essas outras pessoas, mas o projeto tem que vir certo. Nós, da Comissão de Justiça, 
nós tivemos que arreglar, e arreglamos o projeto, arrumamos, e estamos votando na 
noite de hoje, Senhores Vereadores, somente para ajudar o episódio da Garota 
Verão, senão ela não ia poder viajar. E dizer, também, eu também sou a favor, 
Vereador Jarré, que ninguém fique doente, para o pessoal não ganhar diária e poder 
viajar, e o Leandro falou que é muito, cada um tem o seu modo de pensar. Se o 
pessoal está ganhando muito na Prefeitura, tem que baixar mais, o Prefeito está 
baixando já, e foi corajoso o Prefeito, hein, prefeito que baixa diária é corajoso, 
tenho que dizer. Ainda mais em época de eleição agora, que precisa de voto para o 
seu partido. E dizer para vossa senhoria que o senhor gosta muito de economia, 
mas o senhor criou um cargo aí, de dois e oitocentos por mês, para não fazer nada 
aí. Tá lá embaixo lá, nos meus computadores que eu coloquei lá embaixo quando 
era presidente, e vossa senhoria aumentou até, mas gosta muito de economia, mas 
gosta de criar cargo, e criar cargo dá despesa. Era isso, Senhor Presidente. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Com a palavra o Vereador Eugenio. Vereador 
Eugenio Grandó: Senhores Vereadores, a título de colaboração com o que o Felipe 
disse, o projeto veio prevendo um auxílio financeiro para várias pessoas do 
município. Eu quero deixar a dica que a FUNDESCAR não precisa mandar projeto 
para a Câmara. A FUNDESCAR tem orçamento próprio, a FUNDESCAR vai lá e 
trabalha dentro do seu orçamento, do seu plano de aplicação, presta contas direto 
na FUNDESCAR. Aí mandam um projeto. Como é que um vereador vai dizer que 
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não vai dar recurso para o Anselmo, como o Vereador Felipe falou, uma lenda viva 
do município. Aí quem se indispõe com as pessoas, quem que tem que dizer o não 
para as pessoas somos nós, quando esse recurso está ao alcance das pessoas, 
basta trabalhar dentro do orçamento da FUNDESCAR. Isso é básico, isso é primário, 
gente. Então eu deixo a dica, deixo o pedido, que a minha colega do jurídico, enfim, 
o pessoal que lida nessa área lá, se atenha a isso. Se a FUNEDSCAR está ao para 
isso, para auxiliar e fomentar o esporte, um desfile de uma Garota Verão, enfim, 
para levar o bom nome de Carazinho para o Estado, e, para isso, não precisa passar 
pela Câmara. Eles têm autonomia para resolver esses problemas. Agora, não 
mandem projeto para a Câmara sabendo que nós não vamos poder aprovar, com o 
nome da pessoa que vai ser beneficiada. Nós vamos, entende, não tem como. Então 
deixo o pedido que faça direto via FUNDESCAR, que é uma ferramenta que pode 
utilizar. Obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Paulino, com a 
palavra. Vereador Paulino de Moura: Senhores Vereadores, demais pessoas, eu 
tenho que concordar com o Vereador Eugenio, e infelizmente está acontecendo 
algumas coisas muito errôneas, vindo da FUNDESCAR. A FUNDESCAR tem um 
orçamento próprio, ela faz o que ela bem entender, desde que tenha o recurso para 
ela gastar. Quando ela não tiver mais o recurso, ela pode, sim, pedir uma 
suplementação de verba, enquanto isso ela não pode fazer o que ela está fazendo. 
Ela está transferindo o problema para os outros, que os outros somos nós, do Poder 
Legislativo, e daí quem é que sai chamuscado, quem é que sai queimado. Sai 
queimado o Poder Legislativo, que não quis aprovar a verba para o Anselmo, a 
verba para a Garota Verão. Eu acho que nós temos que parar com isso, e eu peço a 
ti, Vereador De Loreno, está fazendo um bom trabalho na liderança de governo. Vá 
até o presidente da FUNDESCAR. Gilberto Kamphorst, e diga a ele. Ele que gaste o 
recurso que foi orçado para ela da melhor fórmula possível, dentro da legalidade e 
da transparência. Não precisa toda a hora pedir autorização do Poder Legislativo 
para que se possa aprovar mil reais para um, dois mil reais para outro, e ainda 
dando o nome da pessoa. Não pode, isso é ilegal. Mas se ele lá transferir o recurso 
para pagamento quem sabe lá de hotel, para pagamento quem sabe lá de inscrição, 
ele vai ter a nota, ele vai ter justificativa e, quando tiver a prestação de conta dele, 
ele vai poder, desde que está dentro do orçamento. Eu sei que é fora do tema, mas 
eu não vou ferir a pessoa que ora hoje está trabalhando, porque ela está 
trabalhando com dignidade, com honradez, fazendo o seu trabalho. Mas o Vereador 
Leandro é muito demagogo, é muito demagogo. Vem aqui dizer que é contra as 
diárias dos coitadinhos dos motoristas, porque nós não queremos, nem eu, nem o 
Vereador Gilnei, nem o Vereador Felipe, queremos as diárias para o secretário, nós 
deixamos claro que é só para a parte de motoristas, e se precisar fazer uma 
emenda, nós íamos fazer. Daí ele vem aqui, vai ali e vota um a criação de um cargo 
no valor de dois mil e oitocentos, para ele é normal, para ele é muito bom. Paga para 
mim, paga para todos os vereadores que foram viajar, diária, e nunca teve coragem 
de diminuir a diária. Daí vem aqui fazer sensacionalismo, vem aqui fazer demagogia. 
Então assim ó, eu não podia dormir com isso aqui entalado aqui, eu não podia. Eu 
tenho prometido para mim mesmo que eu tenho que ter calma, que eu tenho que ter 
paciência. Mas paciência tem hora. Vamos parar com essa demagogia. Vamos parar 
com essa brincadeira de brincar com a inteligência do povo, porque o povo não é 
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mais ignorante, não é mais bobo. Ele sabe quando tu está fazendo demagogia, 
quando tu não está. Então eu preciso deixar isso, desculpa, Senhor Presidente, ter 
entrado nesse tema, que não deveria ter entrado, mas Vereador Leandro, pára com 
essa demagogia. Faz a tua e não venha fazer demagogia aqui na tribuna da 
Câmara. Obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Leandro. 
Vereador Leandro Adams: Senhor Presidente, colegas vereadores, eu já pedi 
desculpa antes de começar porque eu sabia que a coisa era polêmica mesmo. 
Primeiro, eu quero dizer que eu falei de uma diária de quinhentos e dez reais. Eu 
não falei de ambulância. Só que, do jeito que está hoje o projeto, hoje já aprovamos, 
não há prefeito que administre essa cidade, tanto que ele fez o projeto. E o que ele 
disse, foi ele que assinou, não fui eu, foi ele que disse que é cento e setenta e um 
reais a média. Ele disse isso, não fui eu. A respeito do cargo, essa Casa, poucas 
pessoas sabem, mas hoje tem quarenta pessoas aqui. São dez vereadores e trinta 
servidores, de confiança, uns concursados. Então pouca gente sabe, são quarenta 
pessoas. E neste acordo da Mesa, compete ao Leandro da Gihal um cargo, que é 
esse ano, e eu não vou dar isso aí para os outros. Isso é um direito que eu tenho, 
para o meu partido, e vai ficar um PT trabalhando aí durante esse ano, porque é um 
acordo que tem e é o único cargo que eu tenho em quatro anos. Então, isso aí não 
fui eu que criei esse cargo, primeiro, eu não faço nada nesta Casa sem o voto dos 
senhores. Ninguém faz nada nesta Casa sem o voto. Então, eu tenho um cargo, 
agora, eu se vocês concordarem, vamos diminuir a metade disso aí. Eu abro mão do 
meu cargo e essas trinta pessoas, vamos reduzir para quinze. Eu faço questão de, 
na próxima sessão, nós entrar com esse projeto e vamos reduzir isso aí, vamos 
reduzir para quinze, e daí fica tudo tranqüilo. Agora, eu não posso aceitar uma diária 
de quinhentos e dez reais, quando diz, o próprio Prefeito diz que custa cento e 
setenta. Eu não posso aceitar isso e eu tenho que registrar aqui. Então, colegas, 
mais uma vez peço desculpa, mas eu penso diferente, a minha campanha foi essa, 
eu dizia no rádio, votem em quem gera emprego, não quem quer emprego, eu dizia 
no rádio e na televisão que era para quem quisesse cargo ia na Ford. E eu não 
mudei, continuo sendo o mesmo. Então, Vereador, esse cargo que eu tenho direito 
dentro do acordo, agora se vocês entenderem, eu já tentei mexer nessa diária, mas 
eu não arrumei voto. Eu já tentei reduzir isso aí, mas não arrumei voto ano passado. 
Agora eu proponho para esse plenário para nós pegar os servidores desta Casa, 
que são trinta, e vamos reduzir para quinze. Não tem problema nenhum, tem o meu 
voto já. Muito Obrigado, Senhor Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação o projeto com os pareceres 
já aprovados. Vereadores que concordam permaneçam como estão e contrários se 
manifestem. Aprovado por todos. Gostaria de consultar os senhores vereadores, tive 
um pedido do Major Pacheco, da Brigada, que colocou via telefone, que a Brigada 
estará comemorando aniversário do 38º Batalhão no dia 10 de março, e gostaria de 
fazer algumas homenagens juntamente com a Câmara, nessa segunda-feira, no 
período do grande expediente. Então eu gostaria de ver com vocês se posso liberar 
isso, porque temos a lei que é na última sessão do mês né, mas se vocês 
concordam, autorizarei sem problema nenhum. Que que vocês me dizem? Sem 
problema? Leandro, Sandra. De acordo? Nada mais havendo a tratar, sob a 
proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião e convoco os Senhores 
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Vereadores para a próxima Reunião Ordinária, a ser realizada dia 18 de março, às 
18h45min. 
  
 
 
 
 

Vereador Gilnei Jarré    Vereador Élbio Esteve 
Presidente       Secretário 

 
 
 
 
 

 

 


