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Ata Reunião Ordinária 08 de março de 2010.......Ata 13 
  

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 março de 2010. Convido o Senhor Vereador 
Paulino de Moura 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 1º de março de 2010. Está em discussão a ata da reunião ordinária 
do dia 1º de março de 2010. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se 
manifestem. Aprovado por todos. Convido o Senhor Secretário para fazer a leitura 
do expediente da presente reunião. Secretário Vereador Élbio Esteve: Expediente 
08 de março de 2010. Convite Termobras, para participar do 2° encontro de 
revendedores, que acontecerá dia 27 de março. Of. do Presidente da Câmara dos 
Deputados, em resposta a OD. 149/10. Edital de Convocação da ASCAMAJA, para 
reunião ordinária de escolha da nova Diretoria a realizar-se dia 26-03. Convite da 
ASCAMAJA para participar do “Cooperação: o Rio Grande Acima das Diferenças”, a 
realizar-se dia 19 de março, na Expodireto.  Of. 54/10 da Secretaria Nacional de 
segurança Alimentar e Nutricional, em resposta a OD 240/10. Of. 49/10 da 
Secretaria Nacional de segurança Alimentar e Nutricional, em resposta a OD 
242/10. Of. 158/10 do Ministério Público, convidando para na audiência a realizar-se 
dia 23 de março, a titulo de conhecer o projeto desenvolvido pelo Yacamim, 
denominado “Estrela de Luz’. Of. 065/10 do Poder Judiciário de Carazinho, 
convidando para no dia 10 de março, prestigiar a visita do Presidente do Tribunal 
Regional Federal da 4° Região e o Juiz Federal e Diretor do Foro da Seção 
Judiciária do Rio Grande do Sul.  Of. da Vereadora Sandra Citolin, retirando os 
Projetos de Lei n° 010/10 e 011/10, de sua autoria. Projeto de Lei n° 030, de autoria 
do Executivo Municipal, o qual declara situação de emergência e contrata 
emergencialmente servidores; Presidente Vereador Gilnei Jarré: quero convidar o 
Tenente Coronel Antonio Carlos da Cruz para fazer parte da mesa, por gentileza 
Tenente, passamos agora para a leitura das indicações, requerimentos e moções 
pelo Senhor Secretário. Secretário Vereador Élbio Esteve: Relatório da comissão 
Parlamentar de inquérito nº 01 de 2009. Processo nº 14 de 2009. Autores: Vereador 
Leandro Adams, Vereador Erlei Vieira, Vereador Elbio Esteve, pedido aprovado pelo 
plenário lei nº 1.579/52 artigo I. Ementa: o relatório da Comissão Parlamentar de 
inquérito constituída em 02/12/2009, para investigar o Vereador Rudinei Brombilla, 
por suposta irregularidade ou improbidade administrativa pela atuação no rodeio 
promovido pelo município de Carazinho, nos dias 26 a 29 de novembro de 2009, 
Rodeio César Paraná, tendo em vista indícios de distribuição gratuita de ingressos, 
bem como promoção pessoal. Assim, resumidamente, conclui-se que: 1º - a faixa de 
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patrocínio revela pratica do Senhor Rudinei Brombilla em promover a cultura e o 
entretenimento em nosso município, dela não constando quaisquer elementos que 
pudessem ensejar promoção pessoal nos moldes vedados pela constituição. 2º - a 
doação de ingressos não foi obra do Vereador Rudinei Brombilla, já que o mesmo 
apenas recebeu do executivo municipal cinquenta ingressos, assim como outros 
vereadores. Pelo que tal tópico não merece maiores comentários, por enquanto não 
há qualquer prova documental e testemunhal que estabeleça qualquer vinculação 
ou ligação alguma com os fatos relatados. Portanto esse é o relatório da Comissão 
parlamentar de inquérito a qual recomenda o arquivamento da presente CPI. Sala 
de reuniões Antonio Libório Bervian, 25 de fevereiro de 2010. Vereadora Sandra 
Citolin – relatora, Vereador Felipe Sálvia – presidente e Vereador Eugênio Grandó – 
membro. Indicações: 0381/240/10, Solicita ao Executivo Municipal que determine ao 
setor competente trabalhos de operação tapa buracos frente ao nº. 625 e pintura de 
solo nas lombadas (quebra-molas) localizadas na Rua Ipiranga, entre os Bairros 
Dileta e Pádua. Solicitação dos motoristas e pedestres, Vereadora Sandra Citolin - 
PMDB; 0382/241/10, Solicita ao Executivo Municipal com URGÊNCIA, que 
determine ao setor competente trabalhos de melhoria do escoamento da água das 
chuvas, patrolamento, cascalhamento, compactação, cortes de matos e inços, em 
toda a extensão da Rua Pe. Réus, localizada no Bairro Sassi. Solicitação dos 
moradores, Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 0383/242/10, Solicitando ao 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, trabalho de recolhimento 
de entulhos (galhos secos), localizados na Rua Otto Albino Guerardt frente ao 
Galpão Crioulo Érico Bueno  no Bairro Sommer. Solicitação dos moradores, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0384/243/10, Projeto de Lei Indicativo: Institui a 
Semana Municipal da Mulher, e dá outras providências, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 0385/244/10, Solicita ao Executivo Municipal com URGÊNCIA, que 
determine ao setor competente trabalhos de melhoria em toda a extensão da Rua 
Monte Alegre, localizada no Bairro Floresta e Hípica. Pois, a mesma esta em 
péssimas condições de trafegabilidade e sendo corredor do transporte coletivo.  
Solicitação dos moradores e motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
0386/245/10, ofício ao Senhor Prefeito Municipal sugerindo seja providenciada a 
pintura das lixeiras localizadas junto ao Terminal Iron Albuquerque (GARE) eis que 
as mesmas estão tomadas por ferrugem o que comprometem sua durabilidade, 
além de apresentarem aspecto muito feio para o local, Vereador Paulino de Moura – 
PTB, 0387/246/10, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que em contato 
com o responsável seja providenciada a restauração da pavimentação com 
paralelepípedo na RUA GUARANIS, proximidades do número 46, no bairro 
BORGHETTI, tendo em vista que o calçamento foi retirado e necessita ser 
recolocado, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0388/247/10, ofício ao Senhor 
Prefeito Municipal solicitando ao mesmo que inclua no cronograma de trabalhos o 
patrolamento e cascalhamento da RUA TRAVESSA IPIRANGA, no bairro DILETA, 
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eis que recebemos solicitação de moradores que lá residem, necessitando desta 
forma atenção por parte da administração municipal, para propiciar melhorias na 
referida via pública, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0389/248/10, ofício ao 
Senhor Prefeito Municipal solicitando que determine ao Departamento Municipal de 
Trânsito para que providencie a restauração da placa de sinalização de identificação 
da RUA ORIENTAL, localizada na AVENIDA FLORES DA CUNHA, no canteiro 
central, eis que a mesma sofreu colisão e encontra-se caída necessitando ser 
recuperada, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0390/249/10, Projeto de Lei 
indicativo ao Executivo Municipal que altera a Lei Complementar nº 07/90, que 
dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Carazinho, conforme 
documentação em anexo, Vereador Leandro Adams – PT; 0391/250/10, Encaminho 
para o conhecimento do Executivo Municipal o Programa do Ministério da Ciência e 
Tecnologia código do programa 2400020100026- Ciência, Tecnologia e Inovação 
para a Política Industrial tecnológica e de Comércio Exterior, programa este que tem 
por objetivo promover o desenvolvimento cientifico e tecnológico e inovações 
voltadas a melhoria da competitividade dos produtos. Data fim recebimento de 
propostas 31/10/2010, Vereador Leandro Adams – PT; 0392/251/10, Encaminho 
para o conhecimento do Executivo Municipal o Programa da Fundação Nacional de 
Artes código do programa 2041220100002 FOMENTO A PROJETOS EM ARTE E 
CULTURA, programa este que busca apoiar projetos voltados para o processo de 
criação, produção e divulgação e circulação da produção e do produto cultural 
brasileiro nas áreas de musica, artes cênicas, artes visuais, artes integrada a cultura 
brasileira. Data fim para recebimento de propostas 31/12/2010, Vereador Leandro 
Adams – PT; 0393/252/10, Encaminho para o conhecimento do Executivo Municipal 
o Programa do Ministério  do Turismo – Estudos e Pesquisas das Oportunidades – 
código do programa 5400020100027; O DFPIT (Departamento de Financiamento e 
Promoção de Investimentos no Turismo) tem por objetivo apoiar a elaboração de 
estudos, pesquisas e analises das oportunidades de investimentos, orientação e 
informação do investidor; criação e adequação de produtos e serviços financeiros 
voltados para as atividades turísticas. Data fim recebimento de propostas 
31/10/2010, Vereador Leandro Adams – PT; 0394/253/10, Encaminho ao Executivo 
Municipal para conhecimento programas  da Secretaria Especial de Política Racial, 
código do programa 2012620100003 (manutenção e funcionamento dos centros, 
aquisição de instrumentos, adereços e figurinos para grupos culturais possibilitando 
a realização de atividades culturais, cursos de formação profissional e 
organizacional e a conseqüente geração de trabalho e renda), data fim recebimento 
de propostas 30/11/2010, Vereador Leandro Adams – PT; 0395/254/10, Solicita 
para o Executivo Municipal que determine a Secretaria de Obras que viabilize a 
construção de um quebra molas na rua Leonel Rocha com a esquina Alfredo Closs 
no bairro Ouro Preto. Solicitação dos moradores, Vereador Leandro Adams – PT; 
0396/255/10, Solicita para que o Executivo Municipal viabilize junto a Secretaria de 
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Transito efetuar a colocação de placas de sinalização de  PARE na esquina da rua 
Leonel Rocha com a Alfredo Closs no bairro Ouro Preto, na qual  já houve varias 
colisões. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador Leandro Adams – PT; 
0397/256/10, Encaminho para o conhecimento do Executivo Municipal o Programa 
do Ministério do Esporte código do programa 5100020100087- 2010- Segundo 
Tempo- Participação de Crianças e Adolescentes e Jovens em atividades Esportiva 
Nacional e Internacional, programa este que visa a participação em eventos 
regionais, nacionais e internacionais de esporte educacional e escolar. Data fim 
recebimento de propostas 30/06/2010, Vereador Leandro Adams – PT; 
0398/257/10, Solicita para o setor competente para que efetue a retirada de 
entulhos verde da rua Rio Negro, Bairro Floresta, Vereador Elbio Esteve - PSDB; 
0399/258/10, Solicita para o setor competente para que efetue a retirada de 
entulhos verde da rua Tupinambás, bairro Conceição., Vereador Elbio Esteve – 
PSDB; 0400/259/10, Solicitando que determine ao setor competente para que 
realize a limpeza dos canteiros central  da rua Silva Jardim, Vereador Elbio Esteve – 
PSDB; 0401/260/10, Solicitando ao Executivo Municipal a implantação de uma Casa 
– abrigo para mulheres vítimas de violência do nosso município. Tendo em vista, 
garantir a segurança das vítimas  e de seus filhos enquanto são efetivados os 
encaminhamentos para responsabilização do autor da violência, Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB, Vereador Leandro Adams – PT, Vereador Felipe Sálvia – PDT, 
Vereador Eugênio Grandó – PTB, Vereador Paulino de Moura – PTB; Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB; Vereador Rudinei Brombilla – PP, Vereador Elbio Esteve – 
PSDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
0402/261/10, Solicita ao Executivo que determine a limpeza (serviço de capina) e 
pintura da rua Emilia T. Simon no Bairro Vargas, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
0403/262/10, Solicita ao Executivo que determine a limpeza (serviço de capina) da 
Rua  Siqueira Campos, entre as ruas Lourival Vargas e 15 de novembro,  devido à 
grande quantidade de mato existente no local, o que causa grande transtorno aos 
moradores, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0404/263/10, Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja feita a limpeza e manutenção da Praça Poly, 
localizada no Bairro Sassi, Vereador Estevão De Loreno – PP; 0405/264/10, Para 
que determine a Secretaria de Obras que seja feito o recolhimento de entulhos da 
Rua Marechal Hermes, esquina com Rua Dinarte da Costa, Vereador Estevão De 
Loreno – PP; 0406/265/10, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita 
Operação Tapa Buracos na Rua Benjamin Constant, em frente à residência de nº 
555 e ao lado da residência de nº 409, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
0407/266/10, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação 
Tapa Buracos na Rua Fioravante Barleze, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
0408/267/10, Solicitando ao Executivo Municipal que determine o Setor Competente 
para que seja consertado o sifão, localizado na Rua Gal. Sampaio esquina Av. 
Flores da Cunha. Tal solicitação se faz necessária devido à proliferação de insetos e 
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mau cheiro exalado pelo local, vindo a prejudicar o estabelecimento comercial Hotel 
Rossato e Restaurante Bombei, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0409/268/10, 
REITERANDO INDICAÇÃO: Solicitando a Secretaria de Obras, a limpeza de um 
córrego e colocação de tubos, na rua Independência, beco, perto do mini mercado 
do cabelo. Saliento que esta solicitação foi requerida através dos moradores, 
conforme abaixo assinado em anexo, que estão vivendo em condições subumanas, 
devido ao mau cheiro e a ploriferação de bichos no local. Informo inclusive que os 
tubos já estão no local há bastante tempo, faltando apenas à abertura e limpeza 
desta valeta, para colocação dos mesmos; 0410/269/10, Encaminhamos solicitação 
ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência 
possível medidas no sentido de agilizar a recuperação das ruas de nossos bairros, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 041/270/10, Solicita a secretaria de obras que realize 
operação tapa buracos na Rua Leoveral Subtil, os moradores pedem urgência, pois 
a referida rua está em péssimas condições de trafegabilidade, Vereador Erlei Vieira 
– PSDB; 0412/271/10, Solicita a secretaria de obras que realize operação tapa 
buracos na Rua General Cassal Martins, os moradores pedem urgência, pois a 
referida rua está em péssimas condições de trafegabilidade. A via é acesso a 
empresa TW TRANSPORTES e possui grande trafego de veículos  solicito  que seja 
realizado um estudo para que seja realizado recapeamento asfaltico em toda 
intenção da rua, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 0413/272/10, Solicitando a 
Secretaria de Obras, que determine ao setor competente, que efetue serviço de 
limpeza e recolhimento de entulhos verdes na Rua Vilmo de Conti Bairro Oriental, 
em toda sua extensão, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 0414/273/10, O Vereador 
abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, 
seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal,   para que determine a Secretária 
de obras que execute serviços de limpeza na boca de lobo  localizada na Rua 
Fortunato Sandri esquina com a Rua General Cassal Martins, Vereador Erlei Vieira 
– PSDB; requerimentos: 0415/050/10, A Vereadora abaixo subscrita requer na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício do Poder Legislativo de Carazinho a Direção da Empresa Conesul –  Empresa 
Prestadora de Serviços do nosso município, atendendo a solicitação de moradores 
e estudantes que procuraram esta vereadora, para requerer com urgência a 
realização de melhorias, limpeza, cortes de matos e inços no passeio público e na 
Rua Polidoro Albuquerque, localizada no Bairro Pádua, proximidades da Escola 
CAIC. Tendo em vista, o grande fluxo  dos pedestres que necessitam utilizar o meio 
da rua para terem acesso até Escola e suas residências. Correndo sérios riscos de 
sofrerem acidentes ocasionados por veículos automotores. Solicitamos a Vossa 
Senhoria para que verifique esta rua e tome as devidas providências cabíveis, para 
que esta reivindicação mencionada acima seja realizada com a extrema urgência, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0416/051/10, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que esta Casa de Leis, autorize viagem a Brasília, 
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entre os dias 09 a 12 de março do corrente, tendo por finalidade audiências nos 
Gabinetes dos Deputados Federais: Afonso Hanmm, Luis Carlos Heinze, Beto 
Albuquerque, Manuela D”Ávila, José Otavio  Germano, Cláudio Diaz, Rui Pauletti , 
Senador Paulo Paim e nos Ministério das Cidades com ministro Marcio Fortes, 
Ministério do Turismo(Projetos de infraestrutura  Turística), SENAD – Secretaria 
Nacional Anti Drogas  - com a justificativa de  solicitar emendas para sinalização 
Viária (Rotatórias), Construção de casas, pavimentação de ruas, aquisição de 
veículos, Vereador Rudinei Brombilla – PP, Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador 
Estevão De Loreno – PP; 0417/052/10, O Vereador abaixo subscrito requer, na 
forma regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e oficiado 
aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável do Senhor JESUS 
NASARETH DA SILVA, ocorrido na manhã de hoje. O amigo Jesus, a quem eu 
admirava e tinha um profundo respeito, era um marido e um pai de família exemplar, 
possuía um vasto circulo de amigos, trabalhou por muito tempo na nossa Eletrocar 
onde fez muitas amizades, tendo sido um excelente colega. Era um homem de 
muita fé, presbítero e membro ativo da Igreja Batista, da qual foi um grande 
colaborador ao longo de sua vida, onde trabalhou incansavelmente evangelizando e 
levando a todos os ensinamentos do Senhor. Um homem que com certeza, pela 
amizade que possuía deixará uma recordação muito boa para aqueles que tiveram 
o prazer de conviver em sua companhia. A todos os familiares e amigos do 
inesquecível Jesus Nasareth da Silva, nossos sinceros sentimentos pelo infausto 
ocorrido.“Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que 
esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá.”   Jô 11, 
25-26, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0418/053/10, Os Vereadores abaixo 
subscritos requerem na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a Secretaria da 
Justiça e da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa do 
Exmo. Senhor General Edson de Oliveira Goularte,  solicitando a implantação da 
Delegacia da Mulher no nosso município. Representando um grande avanço no 
combate à violência doméstica, desde a sua criação. A instalação da Delegacia da 
Mulher é de vital importância, tendo em vista a grande demanda existente nosso 
município e região. O número de casos de violência doméstica muitas das vezes é 
superior a outros delitos e atualmente o atendimento é deficiente, pois faltam 
acomodações e outros serviços necessários. Com a Delegacia da Mulher, teremos 
uma estrutura melhor para termos uma relação mais próxima com a vítima da 
violência, facilitando o acolhimento e acompanhamento dos casos, que muitas 
vezes é necessário para a mulher, os filhos e até o companheiro. No aguardo de 
vosso atendimento desde já agradecemos a acolhida e renovamos votos de estima 
e consideração, Vereadora Sandra Citolin – PMDB, Vereador Leandro Adams – PT, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT, Vereador Eugênio Grandó – PTB, Vereador Paulino 
de Moura – PTB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Rudinei Brombilla – PP, 
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Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador Estevão De 
Loreno – PP; 0419/054/10, 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 Sra. MARIA GELTRUDES 
MOLON VANIN. Neste momento de tristeza para os familiares e os amigos 
enlutados, pedimos a Deus que nos dê a força de que necessitamos para superar a 
dor da ausência e solidificar nossa esperança de um dia reencontrarmos aqueles a 
quem tanto amamos e que agora ocupam um lugar muito especial em nossas 
lembranças. A todos os familiares do inesquecível Sra. MARIA GELTRUDES 
MOLON VANIN, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 0420/055/10, O Vereador abaixo assinado requer na forma 
regimental que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
ao Sr. Coronel João Trindade Carlos Lopes, Comandante Geral da Brigada Militar 
do RS, solicitando a doação de um ônibus oriundo da Receita Federal ao município 
de Carazinho, para uso exclusivo do Grupo Giuseppe Garibaldi, conforme a 
seguinte especificação:Marca SCANIA;Placa JJD-4673;Ano 1990/91;Chassi 
(+9DSSC4X2AL) (+L3403666+);Motor SCANIA S113CL;Cor Predominante 
Branco;Inscrição MENDESTUR.Tal solicitação se justifica pela importância do grupo 
para a cultura local e regional, cultuando e difundindo a etnia italiana aos mais 
distantes e diversos locais, com apresentações artísticas de relevante apelo sócio 
educativo cultural, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0421/056/10, O Vereador abaixo 
assinado requer na forma regimental que depois de submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício ao Sr. Jorge Drumm, Secretário Executivo Adjunto da 
Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer do RS, solicitando viabilizar materiais 
esportivos do tipo redes, bolas e fardamentos para os seguintes clubes em nosso 
município: Clubes de Futebol de Salão: Pinheiro Atlético Clube; (cor predominante 
preto e branca); Escolinha Trianon; (cor predominante branco, verde, amarelo e 
vermelho);  Associação Carazinhense de Futebol; (cor predominante preto, branco e 
vermelho); Sercesa; (cor predominante vermelho e branco). Clubes de Futebol de 
Campo: Clube de Regatas Vasco da Gama; Esporte Clube Rodovário; Esporte 
Clube União da Sommer; Esporte Clube Glorinha; Esporte Clube São Sebastião; 
Juventus Futebol Clube; Esporte Clube Vitória.  Tal solicitação se justifica pelo 
trabalho desenvolvido pelas agremiações acima em prol do desporto local, através 
das categorias de base, bem como pela presença maciça de crianças e 
adolescentes de baixa renda, para as quais o esporte tem sido atividade norteadora 
e educativa. Salientamos também o envolvimento das famílias na participação e 
incentivo ao esporte local, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 042/057/10, Os 
Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma regimental, que depois de ouvido 
o Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – 
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DAER-RS, na pessoa do Diretor Geral, Senhor Vicente Paulo Mattos de Britto 
Pereira, e ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes – DNIT, na 
pessoa do Diretor de Infraestrutura Rodoviária, Senhor Hideraldo Luiz Caron, e a 
Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, na pessoa do Diretor Geral, 
Senhor Bernardo Figueiredo, para que atendam a reivindicação da comunidade 
Carazinhense, e providencie a reinstalação da lombada eletrônica ou um redutor de 
velocidade (tipo quebra-mola), na BR 285 em frente ao Campus da Universidade 
Luterana do Brasil - ULBRA, a fim de garantir segurança ao tráfego local, que é 
intenso e perigoso, devido ao acesso ao campus e por ser uma rodovia que faz 
ligação com várias cidades do Estado do Rio Grande do Sul, Vereador Eugênio 
Grandó – PTB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Felipe Sálvia – PDT, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP, Vereador Elbio Esteve – PSDB , Vereador 
Estevão De Loreno – PP, Vereadora Sandra Citolin – PMDB, Vereador Leandro 
Adams – PT, Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
0423/058/10, O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental, que depois 
de aprovado em plenário, seja enviado oficio com os mais sinceros votos de 
profundo pesar aos familiares do Sr.Dirceu Michelim, pelo seu falecimento ocorrido 
no dia de hoje, demonstrando nossa solidariedade neste momento de profunda dor 
pela perda irreparável. Desejamos a Família, muita força e fé para superar este 
momento que sabemos é de profunda dor, mas DEUS que tudo pode estará 
fortalecendo-os e consolando-os. Cremos na palavra de Deus escrita em João 
Cap.11, vers. 25 e 26 “Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em 
mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim nunca 
morrerá”, Vereador Eugênio Grandó – PTB; oficio ao Senhor VLADIMIR ROBERTO 
CASA, Superintendente Regional do DENIT – Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes no Estado do Rio Grande do Sul,  solicitando em 
nome do Poder Legislativo desta Casa, a compreensão deste órgão para a situação 
perigosa que estão expostos universitários e professores do Campus da ULBRA de 
nosso Município. Manifestamos grave preocupação com a situação de segurança 
viária da BR 285, em frente ao acesso do Campus da Universidade Luterana do 
Brasil – ULBRA, especialmente com o risco de acidentes graves e pessoas feridas 
ou mortas. Essa situação se acentua em razão da retirada dos controladores 
eletrônicos de velocidade e pela ausência de quaisquer outros dispositivos 
rodoviários no local destinados à redução da velocidade de automóveis e 
caminhões, em local de risco elevado e grande fluxo de estudantes. Estamos 
realmente alarmados com a situação gerada em função da retirada destas 
lombadas eletrônicas (lombadas estas que foram instaladas por decisão judicial), e 
que foram retiradas em função do encerramento do contrato que era mantido pelo 
DAER com empresa terceirizada, por delegação da União Federal, cuja jurisdição é 
exercida pelo DNIT, em razão de que há um risco muito grande de acidentes, já que 
existem hoje matriculados naquela instituição aproximadamente 1600 acadêmicos, 
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com fluxo diário bem superior a duas mil pessoas. A Concessionária do trecho, a 
Coviplan, divulgou informação acerca do apoio à comunidade em seus pleitos, mas 
também não pode, por sua própria iniciativa, determinar a colocação dos 
dispositivos necessários, já que, para tanto, há necessidade do Poder de Polícia 
Administrativa, indelegável às empresas privadas. Diante do exposto, não resta 
alternativas, a não ser a recolocação dos dispositivos de controle de velocidade, 
eletrônicos ou físicos, por parte do DNIT, no exercício pleno de sua jurisdição sobre 
a via, independente e sem adentrar o mérito de quaisquer divergências porventura 
existentes entre os órgãos rodoviários, estadual e federal. Em razão do exposto, 
esta Casa, em nome da comunidade, apela à sensibilidade e espírito público de 
Vossa Senhoria, para que, imediatamente, ainda que em caráter precário, 
providencie a instalação de controladores de velocidade no local, pois como já foi 
relatado, no local há um trânsito intenso de veículos, por se tratar de uma das mais 
importantes e movimentadas rodovias do estado, e a instalação destes 
controladores de velocidade viria amenizar o risco que alunos e professores correm 
diariamente, quando muitas vezes tem que esperar até uma hora após o término 
das aulas para sair da universidade em razão da fila que se impõe devido ao trafego 
constante de veículos, uma vez que as lombadas impedem altas velocidades, 
possibilitando assim, um trânsito e um deslocamento mais tranqüilo, diminuindo a 
apreensão dos pais e familiares no retorno de seus filhos, Vereador Felipe Sálvia – 
PDT, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0425/060/10, O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado 
em Ata e oficiado ao Senhor Albano Kayser Filho, Presidente da Eletrocar, para que 
seja revisado o sistema de iluminação pública da Rua Leonel Subtil, em toda sua 
extensão existem varias lâmpadas queimadas. Salientamos que os moradores 
deste local solicitam o referido serviço, por sentirem-se inseguros ao trafegar na 
Rua à noite. A as falhas na iluminação publica colocam  em risco a segurança dos 
moradores, justificando a urgência deste serviço, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
moções: 0426/049/10, A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, 
que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho, ao 38° Batalhão da Polícia Militar de Carazinho, na 
pessoa do Senhor Tenente Coronel Antônio Carlos da Cruz, parabenizando pelo 
lançamento da Operação Volta às Aulas e  do Projeto Polícia Cidadã, realizado 
frente à Escola Estadual Princesa Isabel na manhã do dia 01 março de 2010. 
Projeto o qual visa aumentar a segurança dos estudantes e de toda a comunidade 
escolar. Nossos parabéns pela iniciativa de aproximar a Brigada Militar de toda a 
comunidade, e este Poder Legislativo coloca-se a disposição, para juntos 
discutirmos metas e assuntos relacionados à segurança pública de Carazinho ao 
desenvolver um plano para diminuir a criminalidade, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 0427/050/10, A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de congratulações, 
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ao SENAC de Carazinho, na pessoa da Senhora Diretora Luciana Meyer, 
parabenizando pelas comemorações aos 06 anos de fundação da entidade no 
nosso município, realizada no dia 01 de março de 2010. Nossos parabéns a toda 
direção, funcionários e demais colaboradores pela missão de educar para o trabalho 
em atividades de comércio de bens, serviços e turismo. Ao garantir as competências 
profissionais e humanas de seus colaboradores ao interagir com seus clientes, 
visando a identificação e à satisfação de suas expectativas e necessidades, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0428/051/10, ofício em nome do PODER 
LEGISLATIVO DE CARAZINHO as atletas carazinhenses MIRIANE THOMASI e 
FRANCIELE SILVA DOS SANTOS, CUMPRIMENTANDO-AS por terem se sagrado 
CAMPEÃS na 7ª COPA AABB/URI de VOLEI DE AREIA, evento realizado nos 
últimos dias 27 e 28 de fevereiro, na vizinha cidade de Frederico Westphalen. 
PARABÉNS pelos resultados alcançados no torneio, Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 0429/052/10, ofício as atletas carazinhenses MARCELA ANTUNES e 
FRANCINE SILVA DOS SANTOS, em nome do PODER LEGISLATIVO DE 
CARAZINHO CUMPRIMENTANDO-AS por terem conquistado o 3º lugar na 7ª 
COPA AABB/URI de VOLEI DE AREIA, evento realizado nos últimos dias 27 e 28 
de fevereiro, na vizinha cidade de Frederico Westphalen. PARABÉNS pelos 
resultados alcançados na competição, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
0430/053/10, ofício a Diretora do SENAC de Carazinho, LUCIANA SOARES 
MEYRER em nome do Poder Legislativo de Carazinho enviando os nossos 
PARABÉNS pela passagem dos seis anos de fundação desta entidade, 
transcorridos no último dia 1º de março. PARABÉNS pelo trabalho desenvolvido 
junto à comunidade carazinhense, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0431/054/10, 
A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho,  a 
Direção do Colégio Notre Dame Aparecida de Carazinho, parabenizando pelas 
comemorações dos 80 anos de fundação do Colégio no nosso município e pela 
visão, promoção do crescimento, do progresso e a excelência da escola, 
construindo uma comunidade que incentiva o desenvolvimento integral dos 
indivíduos. A direção, funcionários, professores e alunos, que efetivamente se 
preocupam em construir pessoas mais solidárias, autênticas e felizes, preocupam-
se com todos os passos que percorremos e como trilhamos nossos caminhos. A 
escola, casa sagrada que conduz mentes humanas a serem mais fortes e 
perseverantes, a construírem novas formas de vida e escolha. Desejamos sucesso 
a todos com apreço, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0432/0555/10, O Vereador 
abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais 
da Casa e encaminhado ofício a Casa Mulher, a Liga Feminina de Combate ao 
Câncer, as Diretoras das Escolas públicas e particulares de nosso município, 
estendendo assim, os cumprimentos a todas as demais professoras e mulheres 
trabalhadoras, e a 1ª Dama do Município, que representa neste ato, cada uma das 
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mulheres de nosso município, manifestando nossos votos de congratulações por 
ocasião da passagem do DIA INTERNACIONAL DA MULHER, pois este é um dia 
que marca a batalha do sexo feminino pela igualdade de direitos ao longo da 
história. Mais independentes, participativas e motivadas. Elas estão cada vez mais 
conquistando espaços que até pouco tempo atrás eram exclusivos dos homens. A 
disputa pela presidência da República no País é um exemplo disso, onde duas 
mulheres, de partidos diferentes, devem concorrer. Embora muito se tenha evoluído, 
a mulher ainda precisa provar que é capaz. Por isso trabalha, estuda e se desgasta 
mais, mas não desiste, é uma lutadora, dificilmente entrega os pontos, é um ser 
especial, por isso Deus a fez tão frágil e tão forte ao mesmo tempo. Um dia só no 
ano não é suficiente para celebrar as conquistas tanto as grandes, históricas, como 
aquelas íntimas, pessoais das mulheres, que, em pleno século 21, lutam 
diariamente para se firmar. Com toda a feminilidade, elas passam batom, ninam os 
filhos e ganham prêmios no trabalho, mas também trocam pneus e comandam 
nações. Um dia não é suficiente, todos os dias são dias de todas as mulheres, 
mulheres simples, chiques, humildes, batalhadoras, sinceras, mulheres amadas, 
mulheres que amam, mulheres que são mães, empresárias, trabalhadoras, donas 
de casa, mulheres que são companheiras, amantes e amigas de seus 
companheiros. Mulheres que fazem às 24 horas do dia serem mínimas diante de 
tantas ocupações. Mulheres que completam o sentido da vida, mulheres que dão luz 
à vida, que reproduzem e mantém a vida. Mulheres que sofrem, mas que correm 
atrás de seus direitos e comemoram a cada conquista, a cada linda vitória. 
Mulheres, que são início, meio e fim, seres mais especiais e completos que amam 
intensamente como se cada amor fosse o único de suas vidas, e como se fosse 
eterno, não somente enquanto dure, mas enquanto as suas vidas durem. Mulheres 
que se dedicam a vida , ao amor, dedicam-se aos homens, sejam eles namorados, 
amantes, maridos ou filhos, com todos sentimentos sinceros.Mulheres que desejam 
serem felizes, e que querem aliar todos seus desejos, independência, trabalho, 
amor, sexo, família, marido, filhos. Mulheres que são belas como as mais lindas 
flores, mulheres que merecem serem tratadas com gestos delicados, singelos e com 
muito amor. Mulheres que merecem serem homenageadas durante todos os 365 
dias do ano, às 24 horas do dia, a cada minuto e segundo que correm de nossas 
vidas, por isso recebam nosso reconhecimento, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
043/056/10, O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental, para que 
depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício ao Senhor 
Tenente Coronel Antônio Carlos da Cruz, Comandante do 38 Batalhão de Polícia 
Militar parabenizando pela passagem do 6º Aniversário a realizar-se neste dia 10 de 
março do corrente. Manifestamos nosso reconhecimento pela qualidade dos 
serviços prestados, tanto como força ativa na segurança e no trânsito da cidade 
como também pelos trabalhos sociais. Sendo assim, este Vereador não poderia 
deixar de parabenizar e congratular esta corporação, desejando que Deus os 
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ilumine principalmente no momento em que a vocação profissional fala mais alto, 
colocando em risco suas próprias vidas, para garantir a segurança da população, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0434/057/10, O Vereador abaixo assinado, solicita 
na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício parabenizando e desejando os mais sinceros votos  de sucesso ao Sr. 
Orlando Adélio Wandscheer  por ter se sagrado Patrão do CTG Unidos Pela 
Tradição Rio Grandense no último dia seis do corrente mês. É com muita honra que 
o vereador abaixo assinado saúda o novo patrão deste Centro de Tradições 
Gaúchas juntamente com sua esposa e toda a diretora,  desejando que este 
mandato seja iluminado por Deus e repleto de conquistas para este povo 
carazinhense, que tem em seu semblante o orgulho de ser gaúcho e ser tão bem 
representado municipalmente por entidades tradicionalistas desta grandeza, 
Vereador Estevão De Loreno - PP; Presidente Vereador Gilnei Jarré; quero 
registrar e agradecer a presença do publico nesta noite de hoje, e também de todas 
as autoridades presentes que serão nominadas no protocolo, convido o soldado 
Douglas, assessor de comunicação social, para conduzir a sessão solene alusiva ao 
6º aniversário do 38 batalhão da policia militar; Soldado Alex Douglas Leite – 
Assessor de comunicação social;  Estado do Rio Grande do Sul, secretaria de 
segurança pública, brigada militar, comando regional de policia do planalto, 38 
batalhão de policia militar, quartel em Carazinho, oito de março de 2010, segunda-
feira, em comemoração ao  aniversário do 6º ano de criação do 38 BPM, que se 
comemora em 10 de março, faremos hoje algumas homenagens, inicialmente 
saudamos a presença das seguintes autoridades, Tenente Coronel Antonio Carlos 
da Cruz – Comandante do 38 BPM, Tenente Coronel da reserva remunerada Edson 
Vargas de Oliveira - 1º comandante do 38 BPM, Major Pedro Vilson Ferreira 
Pacheco – sub-comandante do 38 BPM, capitão Jorge Luiz Michura Dutra, 
comandante do corpo de bombeiros de Carazinho, excelentíssimo senhor Gilnei 
Jarré, presidente da Câmara de Vereadores, assim saudamos demais vereadores, 
delegado José Soares Dias, representando a delegacia regional de Carazinho, 
senhor Eduardo Assis – secretário de gabinete da prefeitura municipal, Tenente 
Amorin da delegacia do serviço militar de Carazinho, sargento Roberto Carlos 
Grespan - comandante do pelotão ambiental de Carazinho, senhor Edir Ceconello – 
do CONSEPRO, senhor Carlos Scheibe – presidente do sindicato rural, senhor Otto 
Guerardt – vice-presidente do sindicato rural  e amigo da brigada militar, senhor 
Leandro Walber – CDL, senhora Jaice de farias – representando a secretária 
municipal de educação, professor Irajá Ferreira –representando a 39º 
Coordenadoria regional de educação, senhor Giovane Martins Farias – Conselho da 
comunidade de Carazinho, senhor João batista da Veiga Antunes – representando a 
UAC, senhora Vanessa Otto Haubert – psicóloga voluntária do 38 BPM, senhores 
oficiais, praças, comunidade e imprensa, neste momento convidamos a todos  para 
entoarmos o hino nacional brasileiro; (Hino Nacional Brasileiro); história da brigada 
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militar em Carazinho: a brigada militar esta presente em Carazinho desde 1945, 
onde atendia a região de Carazinho e efetuava o policiamento da guarda externa do 
presídio local e no interior, através do deslocamento de guarnições motorizadas  e a 
cavalo, então denominadas volantes rurais e patrulhas rurais, em 21 de março de 
1970 foi lançada a pedra fundamental do novo quartel da brigada militar em 
Carazinho, sendo que em oito de novembro de 74, já nas novas dependências, na 
Av. Pátria, no bairro Sommer, em 1994 foi criado o primeiro esquadrão 
independente, e passou a abranger além do município de Carazinho, os municípios 
de Sarandi, Ronda Alta, Constantina, Três Palmeiras, Barra Funda, Nova Boa Vista, 
Engenho Velho, Não Me Toque, Vitor Graeff, Santo Antonio do Planalto, Chapada e 
Coqueiros do Sul, no ano de dois mil o esquadrão Carazinho passou a ser a sede 
do núcleo  de operações e treinamento, com responsabilidade de coordenar  
operações e treinar o efetivo dos municípios de Santo Antonio do Planalto, 
Chapada, Coqueiros do Sul, Almirante Tamandaré do Sul, Sarandi, Rondinha, 
Ronda Alta, Pontão e Nova Boa Vista, a ultima mudança na denominação deu-se 
em dez de março de 2004, quando face a sua importância pela abrangência e pela 
responsabilidade territorial, torna-se batalhão de policia militar, 38 BPM, dando as 
autoridades da segurança publica local mais autonomia administrativa e 
operacional, para gestão de recursos humanos e materiais, tendo então seu 
primeiro comandante o Tenente Coronel, hoje da reserva remunerada, Edson 
Vargas de Oliveira, sendo substituído pelo Major Aderli Maximino Dal Bosco, hoje 
Tenente Coronel também da reserva remunerada, com uma área de abrangência de 
vinte e quatro municípios, hoje o 38 BPM, é comandado pelo Tenente Coronel 
Antonio Carlos da Cruz, Diploma Amigo da Brigada, o diploma Amigo da Brigada 
entregue a esses parceiros da brigada militar que sempre colocando-se a 
disposição para melhoria na prestação das atividades de policia extensiva, no nosso 
município e também por várias vezes se deslocando a capital do estado, para 
buscarem recursos e materiais para o engrandecimento do nosso 38 BPM, o 
Comandante do 38 BPM, no cumprimento de suas atribuições legais, confere ao 
sindicato rural de Carazinho, CDL, ACIC, Prefeitura Municipal, Câmara Municipal de 
vereadores, conselho da comunidade de Carazinho, e a senhora Vanessa Otto 
Haubert – psicóloga voluntaria do batalhão, caros amigos, recebam os 
agradecimentos deste comando, e de todos os militares do 38 BPM, nas 
comemorações dos seis anos de criação, convidamos para que tomem lugar de 
destaque a frente da mesa principal o Sindicato Rural na pessoa do Senhor 
Presidente, Carlos Eduardo Scheibe, a CDL na pessoa do Senhor Presidente 
Leandro Walber, a prefeitura municipal na pessoa do secretário de gabinete senhor 
Eduardo Assis, a Câmara de Vereadores – Senhor Presidente Gilnei Jarré, conselho 
da comunidade de Carazinho na pessoa do Senhor Giovani Martins Farias e a 
senhora Vanessa Otto Haubert psicóloga do 38 batalhão, neste momento 
convidamos o senhor comandante do batalhão, Tenente Coronel Cruz, o senhor 
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sub-comandante do batalhão Major Pacheco, o Tenente Coronel da reserva Edson 
Vargas de Oliveira, convidamos o senhor Otto Guerardt – vice-presidente do 
sindicato rural, convidamos o senhor Edir Ceconello, presidente do Consepro, neste 
momento convidamos o presidente da Câmara de Vereadores, senhor Gilnei Jarré, 
para que faça uso da palavra; Presidente Vereador Gilnei Jarré; quero 
cumprimentar o Tenente Coronel Antonio Carlos da Cruz, em nome dele a todos 
que já foram citados no protocolo, em nome da Câmara Municipal, em nome dos 
colegas vereadores, e temos a certeza de que de uma forma ou outra, cada 
vereador teve a sua participação, nesse diploma conferido a Câmara de 
Vereadores, então agradecemos a oportunidade, agradecemos também a procura 
que nos foi feita, para co que essa sessão solene do 6º aniversário do 38 BPM de 
Carazinho se realizasse em nossos estabelecimentos, na casa do povo, queremos 
também tornar a colocar  a disposição da brigada militar todo auxilio possível 
inclusive vou falar pelo Vereador Paulino de Moura, o impossível, para com que 
juntos possamos alcançar realmente o que Carazinho merece, então mais uma vez, 
Tenente Coronel, em nome da Câmara de Vereadores, os nossos sinceros 
agradecimentos pelo diploma; Soldado Alex Douglas Leite – Assessor de 
comunicação social; neste momento convidamos o Tenente Coronel Antonio 
Carlos da Cruz, comandante do 38 BPM;  Tenente Coronel Antonio Carlos da 
Cruz; eu gostaria de, cumprimentando o Tenente Coronel Edson Vargas de 
Oliveira, primeiro comandante do 38 BPM, cumprimentar todos os nossos servidores 
militares estaduais, policiais militares que diariamente fazem a segurança publica do 
nosso município e da nossa região, gostaria em nome do excelentíssimo senhor 
Gilnei Jarré, presidente da Câmara de Vereadores de Carazinho, cumprimentar 
todos os vereadores, Vereadora Sandra Citolin, representando as mulheres dessa 
casa e também os funcionários, cumprimentar todas as mulheres aqui presente, 
gostaria de cumprimentar o Tenente Amorin, nosso amigo  de infância, pela 
presença, muito nos honra aqui representando o exercito brasileiro, cumprimentar 
em nome da comunidade civil organizada todas as entidades que aqui se fazem 
presentes, que já foram citadas no protocolo, importante para nós no dia de hoje 
quando aqui junto os nossos policiais militares já em trabalho, os alunos que se 
encontram em formação no 38 BPM, que aprendem as técnicas e as táticas de 
como fazer segurança pública e a manutenção da ordem, para muito em breve, 20 
de abril estarem nas ruas como profissionais de carreira da brigada militar, para 
servir a comunidade, gostaria também de fazer uma referencia ao Major Pacheco, 
sub-comandante, que há poucos dias estava a frente  da unidade, esta aqui nesta 
cidade, servindo ha mais de dois anos já, e que teve a incumbência de nos passar o 
comando desta unidade jovem da brigada militar, mas que já tem uma folha de 
serviços prestadas a essa região que a faz estar entre as unidades de destaque da 
nossa corporação, porque sempre soube cumprir, Pacheco, junto com todos os 
policiais militares desta unidade, com os apoios que sempre tivemos, dos batalhões 
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de operações especiais da brigada militar, do comando rodoviário, do comando 
ambiental da brigada militar, e do comando de bombeiros, a responsabilidade de dar 
segurança publica, fazer a manutenção da ordem e a garantia das instituições, dos 
patrimônios, das vidas, especialmente das pessoas que moram e transitam nesta 
região do estado, comemorar o sexto ano desta unidade, dentro de uma instituição 
como a brigada militar, Vereador Gilnei Jarré, que tem 172 anos de história no 
nosso estado, e que vem junto com a história do Rio Grande, fazendo com que esta 
instituição, uma das mais antigas do estado, seja respeitada, e seja admirada pela 
comunidade, pela confiança com que deposita em nosso trabalho, no nosso dia a 
dia, de exercício das nossas funções, onde a condição finalistica da nossa 
existência é a sociedade, e nós, num dia como hoje, próximo já de comemorarmos 
este aniversário, não poderíamos deixar de fazer, este reconhecimento a esta 
amostra da sociedade que foram essas pessoas, autoridades e entidades que 
receberam um singelo certificado de reconhecimento pela forma com que 
distinguem a nossa corporação, muitas pessoas poderiam receber e muitas têm 
recebido ao longo da existência desta unidade e também da brigada militar, visto 
que sempre no aniversário das unidades e em especial no dia 18 de novembro, 
quando a brigada  militar comemora a cada ano seu aniversário, pessoas e 
entidades são homenageadas, e nós temos o dever de reconhecer a forma como 
somos distinguidos no dia a dia do nosso trabalho, e aqui na casa do povo, nessa 
casa legislativa que tem o dever, fiscalizar as entidades publicas, nós também nos 
colocamos sob a forma de fiscalização desta casa como representantes da 
sociedade carazinhense, gostaríamos de ter diariamente um contato aproximado, as 
criticas, as sugestões que sejam necessárias para que a gente na nossa caminhada 
possa a cada dia traçar um novo conceito, uma nova forma de prestar serviços, 
porque somente numa sociedade democrática, onde se respeita o direito e que nós 
devemos saber os nossos deveres é que nós atingimos a cada dia a excelência na 
prestação do nosso serviço, então hoje, gostaríamos também de fazer a nossa 
homenagem, aos nossos policiais militares, que hoje estão presentes aqui, num dia 
especial, onde se comemora o dia internacional da mulher, estas servidoras 
publicas que, no dia a dia, deixam seus afazeres nos lares, seus cuidados com a 
sua casa, com seus filhos, com sua família, e saem para a rua colocam o seu 
fardamento, e junto conosco vem para o trabalho, a fim de dar maior tranqüilidade, 
maior segurança para nossa sociedade, então gostaria em meu nome, do Major 
Pacheco, comandantes, oficiais, dos praças, deixar aqui o meu profundo 
reconhecimento e agradecimento a todas as senhoras e as senhoritas pelo muito 
que tem contribuído com nosso trabalho, pela forma singela, pela forma humana 
que trouxeram para dentro da nossa instituição com a presença da mulher, e nós 
aqui também aproveitamos esse espaço para fazer uma homenagem a Vereadora 
Sandra Citolin, nossa vereadora, que já tivemos oportunidade de conhecer desde 
que chegamos a Carazinho, pela forma atuante assim como demais vereadores que 
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já tivemos oportunidade de participar junto a imprensa, aos demais hoje pelo 
numero de moções e ementas que são colocadas em nome do poder legislativo, 
buscando providencias, para a sociedade, e para o executivo e para as demais 
entidades publicas, demonstra o quanto essa casa tem buscado fazer pelo seu 
município, e nós que estamos aqui visitantes, trabalhando, vinte anos trabalhamos 
junto aqui a cidade de Carazinho, ali na cidade de Passo Fundo, tivemos 
oportunidade muitas vezes de vir e passar pela cidade a serviço, mas agora no 
exercício da nossa função temos presenciado a forma hospitaleira, educado com 
que somos recebidos, a forma com que a cidade se transformou nesse período que 
a gente conhece aqui a região,e ela vem dar uma amostra de toda capacidade tanto 
do poder executivo, pelas demais administrações que já passaram, e atualmente 
pela administração do prefeito Aylton e desta casa legislativa, de como esta sendo 
encarado o progresso e o desenvolvimento dessa região e Carazinho com certeza 
tem puxado a frente nessa questão de desenvolvimento e de melhorias para sua 
comunidade, então a mim só cabe, Vereador Gilnei Jarré, agradecer, parabenizar a 
toda Câmara de Vereadores pela forma como fomos recebidos aqui na cidade, pela 
comunidade, pelas forças vivas que estão presentes, os clubes de serviços, 
podemos dizer, o sindicato rural,  CONSEPRO, ACIC, CDL, a comunidade 
organizada através dos bairros, todas essas entidades tem dado uma demonstração 
e propiciado que a gente acredite que podemos fazer muito mais ainda pelo nosso 
trabalho, e hoje, dentro de um projeto da brigada militar, expedidos pelo nosso 
comando da brigada militar, Coronel João Carlos Trindade Lopes, e também pelo 
nosso Comandante Geral, Jones Carlos Barreto, o nosso projeto de policia cidadã, 
nós queremos junto com toda comunidade desenvolver um trabalho aproximado, 
interativo, reativo, para que assim a gente possa desenvolver um trabalho mais 
próximo da comunidade, estamos com um projeto de posto móvel comunitário já 
lançado juntamente com a (impossível transcrever) volta as aulas, ainda não em 
pleno desenvolvimento mas queremos que ele cresça a medida que o trabalho for 
desenvolvido, trabalhando turno de serviços nos bairros, ouvindo a comunidade, 
buscando sugestões, o nosso efetivo que esta aqui presente hoje através de todos 
os oficiais, comprometidos em buscar junto com a comunidade soluções para os 
problemas que possam lhes afligir, seja no campo da segurança pública, seja no 
campo comunitário, social, e nós queremos nos colocar a disposição para justos 
buscar um caminho melhor, não me estendendo, gostaria de deixar então, vereador, 
Presidente, nosso agradecimento a Câmara de Vereadores, nos colocar 
permanentemente a disposição desta casa, agradecer a todas as entidades que tem 
já se colocado a disposição para contribuir no nosso trabalho e que já tem feito um 
relevante serviço para a nossa instituição, dizer que nós reafirmamos nosso 
compromisso de 24 horas por dia estar a disposição dessa comunidade e da região, 
muito obrigado; Soldado Alex Douglas Leite – Assessor de comunicação social; 
para encerrar então, convidamos as policiais militares para que se façam presente a 
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frente, representando todas policiais militares do 38 BPM, e convidamos a 
Vereadora Sandra Citolin, assim representando todas as mulheres da comunidade 
carazinhense, convidamos para que faça a entrega de uma rosa, Tenente Coronel 
Cruz, Major Pacheco, Capitão Michura do corpo de bombeiros, o senhor Edir 
Ceconello do CONSEPRO, senhor Otto Guerardt, Tenente Amorin, Sargento 
Roberto Carlos Grespan, e representando o estado maior da brigada militar Capitão 
Revers, todas as mulheres que se encontram aqui na Câmara de Vereadores, 
sintam-se homenageadas na presença então, da Vereadora Sandra Citolin, que 
representou toda a comunidade carazinhense, o comandante do 38 BPM,Tenente 
Coronel Cruz, agradece o espaço carinhoso que foi atribuído a nossa cerimônia em 
comemoração aos seis anos, para encerramento da parte militar, convidamos a 
todos para entoarmos o hino Riogandense; (Hino Riograndense); Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; passamos agora para apreciação e votação dos 
requerimentos e moções; Vereador Paulino de Moura;  questão de ordem Senhor 
Presidente; Presidente Vereador Gilnei Jarré; pois não Vereador Paulino de 
Moura; Vereador Paulino de Moura; eu gostaria de fazer um requerimento verbal, 
para que fossem votados em bloco os requerimentos e moções, e projetos sem 
emendas também, e dizer que hoje eu me senti muito feliz, porque a brigada militar 
cantou o hino nacional e o hino Riograndense todo ele, então isso nos deixa muito 
feliz, porque ainda temos brasileiros e gaúchos que cantam os hinos, obrigado; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em votação o pedido verbal do Vereador 
Paulino de Moura, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários 
de manifestem, aprovado por todos, moções e requerimentos serão votados em 
bloco, convido o senhor secretário para fazer a leitura do numero e autor dos 
requerimentos e moções;  Secretário Vereador Elbio Esteve; requerimentos: nº 
01 Vereadora Sandra Citolin –PMDB; nº 02 Vereador Rudinei Brombilla – PP, 
Vereador Estevão De Loreno – PP e Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 04 Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB, Vereador Leandro Adams – PT, Vereador Felipe Sálvia –
PDT, Vereador Eugênio Grandó –PTB, Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Rudinei Brombilla – PP, Vereador Elbio Esteve – 
PSDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador Estevão De Loreno – PP; nº 06 
Vereador Gilnei Jarré –  PSDB; nº 07 Vereador Gilnei Jarré –PSDB; nº 08 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB, Vereador Leandro Adams – PT, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT, Vereador Eugênio Grandó – PTB, Vereador Paulino de Moura – PTB, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Rudinei Brombilla – PP, Vereador Elbio 
Esteve – PSDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
nº 10 Vereador Felipe Sálvia - PDT, Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 11 
Vereador Erlei Vieira - PSDB; moções: nº 01 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 
02 Vereadora Sandra Citolin - PMDB; nº 03 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 
04 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 05 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 
06 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 07 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 08 
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Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 09 Vereador Estevão De Loreno – PP; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré;  esta em discussão os requerimentos e moções, com a 
palavra Vereadora Sandra Citolin;  Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, 
comandante do 38 BPM, senhores e senhoras que estão aqui, colegas vereadores, 
eu hoje vou me limitar a fazer uma homenagem as mulheres carazinhenses, a todas 
as mulheres que de uma forma ou de outra colaboram para a construção da nossa 
cidade, quero fugir hoje desse discurso de vitima a que estamos acostumados, não 
que estejamos assim, com  a vida ganha, mas as mulheres já mostraram a todos a 
que vieram, temos o desafio de conciliar nossas atividades domésticas, 
profissionais, pessoais e precisamos muito, de muitos parceiros, nossos 
companheiros, nossa família, e também da parceria do estado, com políticas 
publicas, voltadas a todas as áreas as quais atuamos, quero fazer um brinde a 
nossa importância para a sociedade, pois sabemos que a sociedade precisa de 
mulheres a sua volta para que as ações sejam realmente transformadoras, são 
mães, amigas, irmãs, filhas, avós, sobrinhas, tias, afilhadas, primas, enfim, apesar 
de termos que conviver com a TPM, e sabermos que muitas vezes somos chatas ao 
extremo, também sabemos que somos solidárias, companheiras, que esquecemos 
com facilidade as alfinetadas, os deboches e outros adjetivos que não vale a pena 
citar, aprendemos a competir, mas sem deixar que esse sentimento interfira na 
nossa disposição para externar o nosso afeto, a nossa compreensão, o nosso 
abraço na hora da dor, a nossa delicadeza em momentos difíceis, nossa humildade 
para reconhecer que erramos e que somos capazes de defender as pessoas que 
amamos  e também aquelas que são amadas pelos outros, compartilhamos nossas 
virtudes e pecados, e temos uma grande capacidade para o perdão, temos a 
meiguice e a energia ao mesmo tempo, somos fera, o que perturba e fascina os 
homens, somos briguentas, falamos demais, defendemos com unhas e dentes 
aquilo que acreditamos, na verdade, nascemos com um dom, que é sagrado, o de 
detectar o valor das pequenas coisas, e que fazem uma grande diferença nesse 
mundo, a todas as mulheres, a todas as esposas, a todas as avós, a todas as mães, 
um feliz dia da mulher,  e que esse dia seja marcado durante os 365 dias do ano, se 
possível, presidente, se não for extrapolar meu tempo eu gostaria de passar uma 
mensagem; (mensagem utilizando Data Show);  Presidente Vereador Gilnei Jarré;  
esta em discussão requerimentos e moções, com a palavra Vereador Leandro 
Adams;  Vereador Leandro Adams; Senhor Presidente, senhor comandante, Sr. 
Cruz, Vereadora Sandra Citolin, demais autoridades já citadas nesse protocolo, o 
meu cumprimento especial a Vereadora Sandra Citolin no dia internacional da 
mulher, e eu uso essa tribuna para me referir à um projeto de minha autoria, o 
07/90, eu entrei com esse projeto em janeiro, onde ele trata da licença maternidade 
e da licença gestante, é sabido, tem estudo, que a única fonte de alimentação do 
bebe até os seis meses de vida, o mais recomendado é o leite materno, e a lei 
federal 11770 de 09 de setembro de 2009, ele já concede à mulher brasileira a 
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licença maternidade de seis meses,  e a lei 13.117 de 05 de janeiro de 2009 
concede também a licença maternidade de 180 dias para as gauchas, e eu entendo 
que esta na hora de nós colocar em lei que a mulher carazinhense também, a 
servidora, as professoras, tenham esse mesmo direito reconhecido em lei, eu entrei 
com esse projeto, mas devido não ser da minha competência como vereador, e sim 
tem que ser autoria do executivo, na noite de hoje eu estou transformando ele em 
uma indicação para o prefeito, e gostaria que o líder do governo, a imprensa nos 
ajudasse na divulgação desse projeto, para que a mulher carazinhense,  a 
servidora, as professoras, tenham os mesmos direitos que tem no Brasil, e o mesmo 
direito que tem no estado do Rio Grande do Sul, então fica aqui no dia da mulher o 
meu pedido, para que as mulheres de Carazinho também tenham reconhecido em 
lei, e tenham direito a seis meses para amamentar seus bebes, muito obrigado 
Senhor Presidente;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; solicito a Senhora 
Vereadora Sandra Citolin, 1ª vice-presidente, que assuma os trabalhos da mesa 
para que possa me pronunciar;  Presidente Vereadora Sandra Citolin; com a 
palavra Vereador Gilnei Jarré;  Vereador Gilnei Jarré; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, pessoas que nos assistem na noite de hoje, apresentamos 
alguns trabalhos e um dos trabalhos é relacionado a própria brigada militar, através 
do comando do Coronel Trindade, do Rio Grande do Sul, solicitamos através desse 
coronel para com que viabilizasse, tentasse viabilizar, como assim já foi feito em 
nosso município no ano passado, onde lá requeremos um ônibus para os grupos de 
terceira idade, o ano passado tivemos êxito neste pedido, estão hoje os grupos de 
terceira idade usufruindo deste veiculo, e este ano estamos fazendo, e soubemos 
que existe um veiculo lá, que foi apreendido pela receita federal, para que 
disponibilizasse à mais um grupo, o grupo Giuseppe Garibaldi que leva a cultura 
italiana de nosso município à muitos recantos do Rio Grande do Sul, também 
estamos, através do Tenente Coronel Antonio Carlos da Cruz, prestando a nossa 
homenagem e parabenizando pela passagem do sexto aniversário do 38 BPM de 
Carazinho, com a certeza de que essa homenagem é de reconhecimento pela 
qualidade de serviços que vocês hoje prestam e que já prestaram a nossa 
comunidade carazinhense, e também, desejamos a todos vocês que Deus ilumine 
vocês naquele momento em que a vocação profissional atua colocando em risco as 
suas vidas, e temos a certeza que é para garantir de nós, da nossa população, 
como em data especial, nesta noite de hoje, dia internacional da mulher, quero fazer 
uma saudação especial a nossa colega Vereadora Sandra Citolin, as assessoras, as 
funcionárias efetivas desta casa, e a todas mulheres carazinhenses, e da nossa 
região, pelo dia internacional da mulher, quero registrar a importância desse dia, os 
avanços obtidos, e o espaço ocupado cada vez mais pelas mulheres, pena que 
ainda se vive uma realidade muito distante da igualdade de gênero em nosso 
mundo, nossa solidariedade, carinho, dedicação e companheirismo a essas 
mulheres que tem estado a frente da luta pelos direitos das mulheres, pela 
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igualdade de gênero, nesse dia, sinto-me a vontade para falar da importância da 
mulher em nossa sociedade, a nossa admiração e nosso respeito nasceram com os 
ensinamentos de minha mãe, uma mulher guerreira, decidida, de caráter firme, e de 
grande força espiritual, que se consolidou na convivência com minha esposa e 
parceira de todos os momentos, como disse, falar da importância da mulher é muito 
simples, basta olharmos a nossa volta, que veremos a marca permanente da ação 
das mulheres, alguns dos exemplos é a presença da Vereadora Sandra Citolin no 
nosso parlamento e da governadora Yeda Crusius em nosso governo, apesar das 
inúmeras conquistas no mercado de trabalho e na política, as mulheres ainda tem 
sido alvo de violência cada vez mais atroz, mas é através da sensibilidade, 
versatilidade e habilidade, condições de serem trabalhadoras competentes, e ao 
mesmo tempo administrarem a casa educando filhos sem qualquer negligencia, 
nossa sociedade evoluiu com mais rapidez quando vocês, mulheres, se tornaram 
protagonistas de toda a sua própria história e da história da humanidade, meus 
parabéns, minha admiração, e todo meu carinho a vocês mulheres carazinhenses e 
de todo o Brasil, desejamos também muito sucesso e que Deus ilumine a todas, 
também nesse dia internacional da mulher, quero fazer um protesto, registrando a 
figura como a mãe, colega, amiga, trabalhadora e gari de nosso município, a 
senhora Mara Luciane Macedo, que perdeu a sua vida por conta da violência no 
transito em nosso município no dia 25 de fevereiro, fica o nosso registro,  nossos 
parabéns mais uma vez a todas vocês mulheres carazinhenses e brasileiras, muito 
obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; com a palavra Vereador Paulino de 
Moura;  Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
imprensa escrita e falada, valorosos soldados da nossa brigada militar, eu quero 
aqui em nome do coronel Dal Bosco, o qual a gente teve um trabalho muito 
profundo, então quando ele em Carazinho, o Major Pacheco, que tivemos uma 
abertura muito grande no ano passado, culminando hoje com essa bela 
homenagem onde o Vereador Gilnei Jarré, com muita competência, com muita 
sinceridade trouxe vocês até a casa do povo, ao Michura, comandante dos 
bombeiros do nosso município, o qual somo  amigos de infância, ao Comandante 
Cruz, com muita satisfação que agente o recebe aqui, ao Crespan, muitas lutas, 
muitas batalhas, profissionalmente, quero parabenizar pelo sexto aniversário do 38 
BPM, e dizer aos jovens policiais que ora estão prestes a estar assumindo junto ao 
nosso município, junto a vários municípios do estado do Rio Grande do Sul, muitos 
desses jovens, alguns deles conhecidos da gente, a gente fazendo um trabalho que 
se faz em Carazinho, eu quero dizer a vocês da importância de vocês prestarem um 
bom serviço à brigada militar e ao povo brasileiro, povo gaucho e povo 
carazinhense, neto que sou de um tenente, hoje falecido, da brigada militar, tive 
muita dificuldade, Crespan e Fernando, em compreender esse trabalho de vocês, 
então jovem, então adolescente, e não tinha, comandante Cruz, essa percepção e 
falei para o nosso amigo Pacheco, Major Pacheco, e hoje eu tenho por vocês um 
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apreço, e um carinho muito grande, porque eu comecei a compreender o trabalho 
de vocês, o que vocês fazem para cuidar os nossos filhos, para cuidar os nossos 
patrimônios, e ai a gente tinha algumas divergências, mas as cabeças, era que nem 
cavalo de padeiro, então a gente não tinha essa visão ampla, e que bom que vocês 
conquistaram isso, prestando serviços a nossa comunidade, ao povo de Carazinho, 
e eu estou aqui humildemente dizendo isso, que vocês estão fazendo um bom 
trabalho em prol dos nossos munícipes, e com certeza os jovens e as moças que 
estão se formando hoje vão trazer sim muita segurança para o nosso município, 
para a nossa comunidade, para nossos filhos, Vereador Gilnei Jarré, eu não iria vir a 
essa tribuna, mas quando você fala da gari que veio a perder a sua vida, foi ceifada 
sua vida, eu venho a essa tribuna, Sandra e demais jovens, moças, senhoras, que 
aqui estão, agradecer ao Deus que eu sirvo, o Deus que tudo pode e tudo faz, e 
tudo vê, pelo livramento que ele deu para minha filha na sexta-feira a tarde/noite, na 
Avenida Flores da Cunha, onde foi atropelada, jogada para cima, e não teve um 
arranhão, então Vereador Gilnei Jarré, eu não quero aqui criar polemica, mas como 
você coloca uma vida ceifada, eu coloco uma vida ganha, e ai eu quero dizer para 
os senhores e as senhoras que aqui estão, nós temos que crer em alguma coisa, 
nós precisamos nos agarrar em alguma coisa, e se agarrem em Deus, porque Deus 
é um ser superior e nos dá muita alegrias, muitas tristezas, mas nos dá muita visão, 
então eu quero agradecer a esse Deus por ter salvo a vida da minha filha, que ira 
casar no próximo sábado, então Deus faz milagre, que Deus abençoe a cada um de 
vocês e realmente vocês policiais, que ora estão no mercado de trabalho, para 
trabalhar e prestar um bom trabalho para a sociedade tenham esse Deus em seus 
corações que com certeza vocês estarão protegidos e abençoados, uma boa noite a 
todos;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação os requerimentos e moções, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, 
Senhores Vereadores, gostaria de fazer uma lembrança, e uma solicitação, para 
com que todos os vereadores se atessem ao artigo 12 do regimento interno, o qual 
fala sob re as moções, hoje nós aprovamos algumas moções,  e a partir de 
segunda-feira que vem ,estaremos cumprindo a risca o artigo 12 do regimento 
interno, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto com o 
respectivo nome e autor;  Secretário Vereador Elbio Esteve;  Projeto de lei nº 025 
de 26 de fevereiro de 2010. Autoriza contratação emergencial de instrutores para 
Fundação educacional tecnológica de Carazinho – FUNDETEC. Art. 1º autoriza a 
Fundação educacional e tecnológica de Carazinho – FUNDETEC a contratar 
instrutores, em caráter emergencial, com base na lei complementar 07/90, art. 250 e 
251, com jornada, remuneração e atribuições constantes nos anexos I e II, 
respectivamente, para prestarem serviços junto ao centro municipal de educação 
profissional – CMEP, Centro de Juventude São Sebastião, Abrigo Professora Odila, 
casa da Mulher, oficinas dom projeto AABB comunidade e nas escolas da rede 
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municipal de ensino. Parágrafo Único. Os cursos a serem ministrados pelos 
instrutores serão efetivados de acordo com a demanda, obedecendo a carga horária 
e o prazo de vigência, constante no anexo I. art. 2º as despesas decorrentes da 
presente lei serão suportadas por dotações próprias do orçamento vigente da 
FUNDETEC. Art. 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do 
prefeito, 26 de fevereiro de 2010. Aylton Magalhães – Prefeito.  Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; peço ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer 
da Comissão de Justiça e Finanças;  Secretário Vereador Elbio Esteve; Parecer 
projeto de lei nº 025/2010. Autor: executivo municipal. Ementa: autoriza a 
contratação emergencial de instrutores para a fundação educacional e tecnológica 
de Carazinho – FUNDETEC. Relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei 
que autoriza a contratação emergencial de instrutores para a fundação educacional 
e tecnológica de Carazinho – FUNDETEC. Voto: o presente projeto de lei é viável 
conforme parecer do jurídico da casa e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentários e financeiros. Vereador Felipe Sálvia – relator e secretário, Vereador 
Eugênio Grandó – presidente e Vereador Elbio Esteve – membro;  Presidente 
Vereador Gilnei Jarré;  esta em discussão o parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
que concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado 
por todos, peço para que o senhor secretário proceda a leitura do parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social;  Secretário Vereador Elbio Esteve; 
Parecer projeto de lei nº 025/2010. Autor: executivo municipal. Ementa: autoriza a 
contratação emergencial de instrutores para a fundação educacional e tecnológica 
de Carazinho – FUNDETEC. Relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei 
que autoriza a contratação emergencial de instrutores para a fundação educacional 
e tecnológica de Carazinho – FUNDETEC. Voto: o presente projeto de lei esta apto 
a ser incluído na ordem do dia. Vereador Rudinei Brombilla – relator e secretário, 
Vereadora Sandra Citolin – presidente e Vereador Erlei Vieira – membro;  
Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, esta em discussão o projeto com os pareceres já 
aprovados, Vereador Eugênio Grandó com a palavra;  Vereador Eugênio Grandó; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, Tenente Coronel, 
pessoal da brigada, senhores e senhoras, queria comentar rapidamente esse 
projeto me chamou a atenção, é um projeto com prazo pré-determinado de 
funcionamento de cinco meses, onde o orçamento da FUNDETEC, um orçamento 
de trezentos mil reais, e para contratação desses funcionários serão gastos 
duzentos e noventa e um mil reais, o que me chama a atenção do projeto e que eu 
volto a repetir o que eu falei na sessão passada, é a saia justa que costumam deixar 
nós vereadores, projeto tem vigência de cinco meses, num orçamento de trezentos 
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mil, serão gastos duzentos e noventa e um mil, eu pergunto, se o líder do governo 
puder me auxiliar, se esse projeto vai ter somente essa duração dos cinco meses,  e 
depois será abandonado, ou se irá ocorrer uma suplementação e um novo 
encaminhamento de nova contratação de todos esses cargos para a câmara, ai 
acontece o que aconteceu hoje à tarde, as pessoas vem cobrar de nós vereadores, 
como cobraram do presidente da casa, o porquê do projeto não ter sido votado, 
sendo que as pessoas estão trabalhando desde o mês dois, e o projeto esta sendo 
votado no mês três, então fica o meu alerta, e minha recomendação, que é 
previsível, que se esses cursos vão acontecer depois de cinco meses de novo, 
deveria haver uma previsibilidade de uma contratação emergencial de onze meses 
então, novembro encerraria, é o comentário que eu deixo,  e essa duvida que eu 
fico, se esses cursos durarão só esses cinco meses, ou depois esses cursos 
retornarão e nós teremos que aprovar novamente a criação desses sessenta e três 
cargos;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação o projeto já com os parecer aprovados, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, gostaria de fazer um registro e dizer ao presidente Luiz Savoff, da 
FUNDETEC, para com que ele realmente tenha a responsabilidade de assumir 
quando um projeto é feito, presidente da fundação, gosta muito de transferir a 
responsabilidade para a Câmara de Vereadores, esse projeto aprovado nesse 
momento, deu entrada na Câmara de Vereadores dia 1º de março, na segunda feira 
passada, e nós fomos pressionados pela população para apenas em sete dias ter 
que dar o parecer e votar o projeto, e ele, como responsável da elaboração do 
projeto, já teve do inicio do ano até o dia 1º, então, ele teve sessenta dias e nós 
vereadores apenas temos sete, então fica o registro de que a responsabilidade não 
é da Câmara de Vereadores, e sim da FUNDETED;  Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; solicito ao senhor secretário que proceda a leitura dom projeto de lei 
030/2010 do executivo municipal;  Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei 
nº  030 de 02 de março de 2010. Declara situação de emergência e contrata 
emergencialmente servidores. Art. 1º - fica declarada situação de emergência para 
atendimento da necessidade temporária de excepcional interesse público, 
representado pela contratação em caráter emergencial de servidores. Art. 2º - o 
poder executivo contrata emergencialmente seis(06) agentes de combate às 
endemias, até a efetivação do processo seletivo público, percebendo os valores 
correspondentes a um salário mínimo nacional para atuarem junto a área da saúde, 
na prevenção e no combate ao mosquito Aedes aegypti – mosquito da dengue. 
Parágrafo único – as atribuições, carga horária e requisitos para os agentes de 
combates às endemias de que trata a presente lei, são descritas no anexo I, que é 
parte integrante desta lei. Art. 3º - as despesas decorrentes desta lei correrão à 
conta do orçamento da saúde de 2010. art. 2º - esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. Gabinete do prefeito, 02 de março de 2010. Aylton Magalhães – 
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prefeito. Presidente Vereador Gilnei Jarré; peço ao senhor secretário que proceda 
a leitura do parecer Ca Comissão de Justiça e Finanças referente a emenda;  
Secretário Vereador Elbio Esteve; Parecer. Emenda modificativa 001. autor: 
Comissão de Justiça e Finanças. Projeto de lei nº 030/2010. autor executivo 
municipal. Ementa: Declara situação de emergência e contrata emergencialmente 
servidores. Relatório: a Comissão de Justiça e Finanças propõe emenda ao projeto 
de lei do executivo municipal o qual Declara situação de emergência e contrata 
emergencialmente servidores. Voto: a presente emenda modificativa é viável 
conforme parecer do jurídico da casa, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. Vereador Elbio Esteve – membro; Vereador Eugênio 
Grandó – Presidente; Vereador Felipe Sálvia – secretário;  Presidente Vereador 
Gilnei Jarré;  esta em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças 
referente a emenda, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovado por todos, peço ao senhor secretário que proceda a leitura da emenda;  
Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei nº 030/2010. autor executivo 
municipal. Ementa: Declara situação de emergência e contrata emergencialmente 
servidores. Emenda modificativa 001. art. 1º - fica alterada a redação do artigo 2º do 
projeto de lei nº 030/10 que passará a viger com a seguinte redação, art. 2º - o 
poder executivo contrata emergencialmente seis agentes de combate as endemias 
até efetivação do processo seletivo publico, limitado ao período máximo de 12 
meses, percebendo os valores correspondentes a um salário mínimo nacional, para 
atuarem junto a área de saúde, na prevenção e no combate ao mosquito Aedes 
aegypti – mosquito da dengue. Comissão de Justiça e Finanças. 08 de março de 
2010. Vereador Eugênio Grandó, Vereador Felipe Sálvia e Vereador Elbio Esteve;  
Presidente Vereador Gilnei Jarré;  esta em discussão a emenda com o parecer já 
aprovado, Vereador Eugênio Grandó com a palavra;  Vereador Eugênio Grandó; a 
titulo de esclarecimento, aos demais colegas que não fazem parte da comissão, a 
emenda foi proposta porque o projeto original previa que a contratação se desse até 
o período da realização do concurso, da seleção publica, e como se sabe, no direito 
administrativo, não é possível que uma contratação se estenda emergencialmente 
por tempo indeterminado, por isso da emenda minha e do Vereador Felipe Sálvia, 
do Vereador Elbio Esteve, colocando um prazo determinado para vigência dessa 
contratação emergencial, então peço o voto de todos, é uma emenda no sentido de 
auxiliar o executivo municipal, que mais uma vez manda um projeto errado para 
essa casa;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos, peço ao senhor secretário que 
proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente ao 
projeto;  Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei nº 030/2010. autor 
executivo municipal. Ementa: Declara situação de emergência e contrata 
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emergencialmente servidores.relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei 
que declara situação de emergência e contrata emergencialmente servidores. Voto: 
o presente projeto de lei, com emenda modificativa é viável conforme parecer do 
jurídico da casa, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. 
Sala de reuniões, 08 de março de 2010. Vereador Elbio Esteve – relator e membro, 
Vereador Eugênio Grandó – presidente, Vereador Felipe Sálvia – secretário;  
Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças referente ao projeto, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que 
se manifestem, aprovado por todos, peço ao senhor secretário que proceda a leitura 
do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social; Secretário Vereador Elbio 
Esteve; Projeto de lei nº 030/2010. autor executivo municipal. Ementa: Declara 
situação de emergência e contrata emergencialmente servidores.relatório: o 
executivo municipal propõe projeto de lei que declara situação de emergência e 
contrata emergencialmente servidores. Voto: o presente projeto de lei, com a 
emenda modificativa esta apta a ser incluído na ordem do dia. Sala de reuniões, 08 
de março de 2010. Vereador Erlei Vieira – relator e membro, Vereadora Sandra 
Citolin – presidente, Vereador Rudinei Brombilla – secretário;  Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e 
Social, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, esta em discussão o projeto co emenda e os pareceres já aprovados, 
Vereador Felipe Sálvia com a palavra;  Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, Tenente Coronel Antonio Carlos Da Cruz, em nome dele por 
tabela eu cumprimento todos os oficiais, e soldados da nossa gloriosa brigada 
militar, dizer que por ser um dos vereadores mais antigos dessa casa, eu nunca vi 
uma apresentação tão bonita, diplomando o pessoal, dando certificados, as nossas 
entidades da nossa cidade, isso foi muito bonito e até me emocionou, como 
vereador antigo, muitas vezes, Major Dal Bosco esta ai, sabe que eu sou um 
vereador cobrador, sempre cobrei da brigada militar, mas também com 
requerimentos, mas também enviei muitas moções, muitas moções parabenizando 
o trabalho da brigada militar, e a gente como vereador e homem do povo, a gente 
eleito pelo povo, quando o povo nos cobra qualquer situação quanto a segurança de 
nossa cidade a gente pede, através de requerimento à brigada militar, mas sempre 
fomos atendidos, sempre, eu tenho um orgulho muito grande da brigada militar de 
nossa cidade, sempre quando eu tive as minhas rusgas com abrigada, eu ia lá, 
sentava com o comandante, através do comandante da brigada, sentava, 
conversava, e com toda certeza, eu me lembro, Tenente Coronel Antonio Carlos, o 
episódio de um posto, isso quinze anos atrás, Vereador Adroaldo esta lá atrás, 
lembra disso, nós brigávamos muito para ter ali na UPF um postinho da brigada 
militar para dar segurança para os alunos, então juntamente com o CONSEPRO, 
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nós batalhamos e conseguimos aquele posto, foi uma luta, mas a gente conseguiu, 
então tudo que a gente brigou, a gente conseguiu, mas o orgulho meu da brigada 
militar vem de tempo, Vereador Paulino de Moura, vossa senhoria falou da 
admiração que vossa senhoria sente pela brigada militar, e nós, eu como 
presidente, e hoje eu me orgulho de como presidente ver essa casa cheia de 
homens da lei, porque nós nunca tivemos, esse movimento,  essa festa de diplomas 
para as entidades, nós nunca tivemos, eu fiquei muito contente também de ver que 
a comunidade, toda comunidade, os clubes de serviço estão prestigiando esse 
evento, isso é muito bonito, dizer Sandra, também, parabéns pela tua apresentação 
no dia da mulher, a tua mensagem que tu deixou, tu como a primeira mulher dessa 
casa nesse mandato, pela ultima vez com mulher vereador nessa casa foi em 88, a 
Tereza Daudt foi a ultima, agora nós tivemos você, eleita, e tomara Deus que no 
futuro a gente tenha mais mulheres nessa casa, porque é bom, dizer também, 
Vereador Eugênio Grandó, que quanto ao projeto da FUNDETEC, eu também vi que 
o recurso é pouco, mas vossa senhoria deve se recordar que no passado quando 
faltava recurso, na FUNDETEC, quando faltava recurso se fazia suplementação de 
verba, e vinha, o que nós não podemos é deixar a educação sem recurso, se veio 
pouco,  nós temos certeza que essa casa vai ser solidaria e vai ajeitar e quando vir 
outro projeto de verba para ajeitar, para não parar a educação na nossa cidade, nós 
temos uma casa boa de trabalhar, o Vereador Gilnei Jarré como presidente e hoje 
pela tarde eu pedi para ele, para vossa senhoria também, vamos colocar o projeto 
da FUNDETEC, tivemos não discussão, mas a gente conversou, e ele foi solidário e 
colocou o projeto em votação, e tem razão ele quando fala que o projeto chegou 
tarde, chegou uma semana atrás, e eu tenho que elogiar, porque hoje o projeto da 
dengue entrou, esta sendo votado, e foi arreglado como vossa senhoria disse, foi 
arreglado e arrumado, e eu quero dizer para o líder do governo que eu tenho 
ajudado e é o meu dever ajudar a minha cidade, com projetos bons que vem para 
essa casa, agora os projetos tem que vir certo, tem que vir certo de lá, porque nós 
estamos cansados na Comissão de Justiça e Finanças de arrumar e arreglar 
projetos, tem que botar gente competente lá na administração para mandar os 
projetos de uma forma certa, porque não é obrigação da Comissão de Justiça e 
Finanças acertar projetos, não é Vereador Erlei Vieira, então, meus parabéns 
orgulhosa brigada militar, e sejam sempre bem vindos aqui na casa do povo, muito 
obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré: Não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão e 
contrários se manifestem, aprovado por todos, queremos mais uma vez agradecer a 
oportunidade proposta a Câmara de Vereadores pelo Tenente Coronel Antonio 
Carlos Da Cruz, dizer que a Câmara Municipal esta a disposição dessa corporação 
da brigada militar sempre que desejarem e necessitarem, nada mais havendo a 
tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião e convoco os 
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Senhores Vereadores para a próxima Reunião Ordinária, a ser realizada dia 15 de 
março, às 18h45min. 
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