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Ata Reunião Ordinária 22 de março de 2010.......Ata 15 
  
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Havendo quorum regimental, sob a proteção de 
Deus, declaro abertos os trabalhos da presente Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Carazinho, do dia 22 de março de 2010. Convido o Senhor Vereador 
Rudinei Brombilla para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e que todos se 
posicionem em pé; (leitura da Bíblia); Convido o Senhor Secretário para que 
proceda a leitura do suplente; Secretário Vereador Elbio Esteve: Convocação 
09/2010. Senhor Luiz Gervásio Leite. Convoco vossa senhoria para assumir na 
Câmara Municipal de vereadores, no dia 22 de março de 2010. Tendo em vista 
pedido de licença do Vereador Felipe Sálvia, por motivos de saúde, conforme 
dispões regimento interno, artigo II, inciso 2º alínea a desta casa. Atenciosamente, 
Gilnei Alberto Jarré. Presidente; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Coloco em 
apreciação a ata da reunião ordinária do dia 15 de março de 2010. Esta em 
discussão a ata da reunião do dia 15 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 Elbio 
Esteve; Expediente 22 de março de 2010: convite da comissão de saúde meio 
ambiente para participar do seminário estadual de saúde e meio ambiente a 
realizar-se dia 07 de abril; oficio do frigorífico nova araçá convidando para participar 
do recrutamento e seleção do frigorífico nova araçá; convite da associação regional 
de indústria de moveis, esquadrias e artefatos de madeira e afins, para o 
lançamento oficial da rede movesca, a realizar-se dia 24 de março; oficio 231 da 
previdência social em resposta a OD 300/10; oficio da UACC em resposta a OP 
024/10; oficio 57/10 do executivo municipal em resposta a OP 36/10; telegrama do 
ministério da saúde informando a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 
238.117,21; telegrama do senado federal em resposta a OD 382/2010; oficio 
048/2010 do secretario de obras solicitando que as indicações feitas pelos 
vereadores, sejam remetidas diretamente a secretaria de desenvolvimento, aos 
cuidados de Giovani Fioresi; oficio 341/2010 do ministério do trabalho e emprego, 
em resposta a OD 299/2010; oficio 45/2010 do 38 batalhão da brigada militar de 
Carazinho, convidando para solenidade de entrega de viaturas da brigada militar  a 
realizar-se no dia 23 de março; oficio 17/2010 do ministério do desenvolvimento 
social e combate a fome, informando a transferência de recursos destinados à 
manutenção dos serviços de ação continuada no valor de R$15.690,60; oficio 
59/2010 do executivo municipal, em resposta a OP 042/2010; convite do SENAC, 
sindicato do comercio varejista de Carazinho, convidando para o Talk Show, 
tendências de mercado, oportunidades e ameaças, a realizar-se dia 25 de março; 
projeto de lei complementar 01/2010 de autoria do executivo municipal o qual altera 
redação do art. 187 da lei complementar 110/2006 que aprova o código tributário do 
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município de Carazinho; projeto de lei 032 de 2010 de autoria do Executivo 
Municipal o qual revoga a lei municipal 5.542/2001; projeto de lei 035/2010 de 
autoria do executivo municipal, o qual inclui meta no PPA 2010/2013, a LDO 2010 e 
declara situação de emergência e contrata emergencialmente dois servidores; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; passamos agora para a leitura das indicações, 
requerimentos e moções pelo senhor secretário; Secretário Vereador Elbio 
Esteve; indicações: 0481/304/10, Solicita ao Executivo Municipal que determine ao 
setor competente trabalhos de melhorias na Rua Clemente Bernasque, Travessa 
com a Rua Germano Napp, localizadas no Bairro Esperança - Winckler. Sendo que 
a mesma está em péssimas condições de trafegabilidade, Vereadora Sandra Citolin 
- PMDB; 0482/305/10, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente com urgência trabalhos de reperfilagem asfáltica em toda a extensão da 
Rua Osílio Zolet, localizada no Bairro Princesa. Solicitação dos motoristas, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0483/306/10, Solicita  ao Executivo Municipal, 
que determine ao setor competente reperfilagem asfáltica em toda a extensão da 
Rua Braulino Lopes, localizada no Bairro Sommer. Pois, a mesma está em 
péssimas condições de trafegabilidade, com muitos buracos. Solicitação dos 
motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0484/307/10, oficio ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando que seja providenciada a sinalização com pintura na 
pavimentação asfáltica na AVENIDA FLORES DA CUNHA, em frente à ACADEMIA 
VIDA ATIVA, nº 2802, eis que somente a pintura no meio fio da calçada não impede 
que motoristas desatentos ocupem o espaço destinado às motocicletas, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 0485/308/10, ofício ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando que o mesmo em contato com o setor responsável, providencie a 
restauração na pavimentação asfáltica na RUA CALDAS JÚNIOR, no Bairro 
CENTRAL, eis que o mesmo foi aberto e necessita ser consertado evitando desta 
forma desconforto e transtorno aos motoristas, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
0486/309/10, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que em contato com o 
responsável seja providenciada a restauração da pavimentação com paralelepípedo 
na RUA GONÇALVES LEDO, proximidades do número 108, no bairro PÁDUA, 
tendo em vista que o calçamento foi retirado e necessita ser recolocado, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 0487/310/10, ofício ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando que em contato com o setor responsável sejam recolhidos os entulhos 
verdes (secos) depositados ao final da RUA FERNANDO BORGHETTI, no Bairro 
OURO PRETO, eis que os mesmos encontram-se no passeio público, necessitando 
serem retirados, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0488/31/10, ofício ao Senhor 
Prefeito Municipal solicitando que setor encarregado para tal, providencie a retirada 
dos entulhos verdes (secos) depositados na RUA TUPINIQUINS, no Bairro 
CONCEIÇÃO, entre as RUAS VIEIRA DE CASTRO e PARECIS, tendo em vista que 
existem dois montes grandes que causam um aspecto muito feio pro local, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 0489/312/10, solicitando ao Executivo Municipal que 
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determine ao setor competente para que realize melhorias no calçamento da Rua 
São Paulo próximo a E.E.E.Ernesta Nunes, Vereador Elbio Esteve –PSDB; 
0490/313/10, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
para que notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Ipanema ao lado do nº 
55, para que efetue a limpeza do terreno, Vereador Elbio Esteve - PSDB; 
0491/314/10, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
para que efetue a retirada de entulhos verdes da Rua Leonel Rocha, Vereador Elbio 
Esteve - PSDB; 0492/315/10, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao 
setor competente para que efetue o patrolamento e compactação da Rua Clemente 
Barnasqui, Bairro Lilian, Vereador Elbio Esteve - PSDB; 0493/316/10, Solicita ao 
Executivo Municipal e Secretaria de Obras, realizar trabalhos de melhorias, 
ensaibreamento e compactação na Rua Tamoios bairro São Jorge, solicitação dos 
moradores, conforme segue fotos em anexo, Vereador Leandro Adams – PT; 
0494/317/10, Solicita ao Executivo Municipal e Secretaria de Obras, realizar 
trabalhos de melhorias, ensaibreamento e compactação na Rua Alberto Velho de 
Souza bairro São Jorge, solicitação dos moradores, conforme segue fotos em 
anexo, Vereador Leandro Adams – PT; 0495/318/10, Para que determine a 
Secretaria de Obras que sejam refeitas as calçadas do passeio público aos 
arredores do Colégio CAIC, Vereador Estevão De Loreno – PP, 0496/319/10, para 
que determine a secretaria de obras que seja tapada uma valeta existente na Rua 
Ermínia Tombini, Vereador Estevão De Loreno – PP; 0497/320/10, para que 
determine a secretaria de obras que seja feito operação tapa buracos na Ernesto 
Alves, em frente à residência nº 46, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
0498/321/10, para que determine a secretaria de obras que seja feito operação tapa 
buracos em toda a Rua Luiz Guanella, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
0499/32/10, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feito Operação 
Tapa Buracos em toda a Rua Vicente D. Estery e que seja colocado uma grade de 
proteção no bueiro existente na mesma , Vereador Estevão De Loreno – PP; 
0500/323/10, Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
trabalhos de operação tapa buracos frente ao nº. 355 e pintura de solo nas 
lombadas (quebra-molas) localizadas na Rua Dinarte da Costa, Bairro Sassi. 
Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0501/324/10, Solicita 
ao Executivo, que determine ao setor competente que seja recolocada a placa de 
identificação no busto da estatua do Dr. Alfredo D'Amore na praça localizada de 
fronte ao Hospital de Caridade de Carazinho, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
0502/325/10, solicitando ao setor competente que seja efetuado serviços de 
melhoria nas estradas do Distrito de São Bento, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
0503/326/10, Solicitando  ao Executivo Municipal, ao  Departamento do Meio 
Ambiente e empresa responsável pela coleta seletiva de lixo,  para estudar a 
possibilidade de desenvolver em parceria um Projeto de Lei e ou uma campanha 
para divulgar, incentivar e informar o calendário, horários e bairros participantes da 
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coleta seletiva de lixo, visando melhorias e procedimentos adequados da coleta 
seletiva e da separação do lixo pela comunidade, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 0504/327/10, Os vereadores abaixo subscritos requerem na forma 
regimental, que depois de ouvido pelo plenário, seja enviado oficio ao executivo 
municipal, solicitando o cumprimento do disposto no orçamento municipal, 
efetivando a confecção de termo aditivo ao termo de convenio firmado em 
16/03/2009, haja vista que o valor do mesmo não respeita o proposto pelo legislativo 
local, sem sequer respeita os R$ 300.000,00 referentes ao recurso nominado ASPS. 
Conforme se observa no disposto no orçamento municipal, existe a previsão de 
repasse ao hospital de caridade de R$ 1.300.000,00, recurso vinculado através do 
ASPS. Afora os R$ 1.300,000,00 referentes à rubrica do ASPS, existe também o 
dever de repassar-se R$ 300.000,00, referentes a recursos livres, os quais não 
foram contemplados no convênio acima referido. Os vereadores abaixo subscritos 
sugerem ao executivo municipal que os R$ 300.000,00 sejam disponibilizados com 
a condição de que sejam investidos no pagamento de cirurgias eletivas aos usuários 
do sistema único de saúde, bem como no incremento do atendimento do 
ambulatório do hospital de caridade. Além dos recursos em referencia, existe 
também, um débito de R$ 100.000,00, não quitado referente ao exercício de 2009. 
referido valor, faz parte de um acordo verbal firmado entre legislativo e executivo, 
onde o poder legislativo cumpriu com sua parte, pendente repasse inerente ao 
executivo municipal. dito isso, rogamos pelo cumprimento do orçamento municipal, 
principalmente no que se refere à rubrica denominada ASPS. Vereador Gilnei Jarré 
– PSDB, Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador Erlei Vieira- PSDB, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT, Vereador Eugênio Grandó – PTB, Vereador Estevão De 
Loreno – PP, Vereador Leandro Adams – PT, Vereador Paulino de Moura – PTB, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0505/328/10, 
solicitando ao executivo municipal que determine ao setor competente para que seja 
efetuada faixas de segurança na Av. Flores da Cunha, entre as empresas Mundo 
das Flores e MG veículos. Tal reivindicação se faz necessária devido ao intenso 
fluxo de veículos e transeuntes que por ali circulam, proporcionando assim maior 
segurança, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0506/329/10, solicitando ao executivo 
municipal que determine ao setor competente para que efetue a colocação de um 
redutor de velocidade tipo quebra-molas na Rua Santos Dumont, nas proximidades 
da residência nº 481, por ser esta uma via de alta trafegabilidade, colocando em 
risco a segurança dos pedestres, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0507/30/10, 
Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente os 
trabalhos de Patrolamento, Cascalhamento, Compactação e limpeza de bueiros da 
Rua Anita Garibaldi, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0508/331/10, Solicitando ao 
Executivo para que determine o serviço de capina, limpeza e pintura em toda 
extensão da Rua Bento Gonçalves, Vereador Rudinei Brombilla – PP, 0509/332/10, 
Vereador abaixo assinado solicita ao Executivo que determine ao setor competente  
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para que realize trabalho de recapeamento asfaltico da Rua Anália Bonizomi 
Webwer no Bairro Sommer, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0510/333/10, Solicita 
ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente a operação Tapa 
Buracos (Reparos) em toda a extensão da Rua Henrique T. Schutz, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 0511/34/10, Solicitando ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente trabalhos de melhoria de infra-estrutura nas Escolas, 
EMEI Santa Isabel, EMEF Getúlio Vargas, nas praças, construção de passeio 
público em volta das escolas, podas de árvores, pavimentação, canalização, abrigo 
de ônibus frente ao PSF,  no Bairro Ouro Preto. Solicitação da Associação de 
Moradores do Bairro, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; requerimentos: 
0512/070/10, oficiado aos familiares votos de condolências em nome do PODER 
LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento  da Sra. ELIA BONALDI FLORES, 
ocorrido no último dia 18 de março, aos familiares nossa solidariedade neste 
momento difícil de suas vidas, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0513/071/10, O 
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o 
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Executivo 
Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO, solicitando informações 
referente ao ultimo reajuste da tarifa do coletivo urbano divulgado na imprensa e 
cobrança realizada nos últimos dias, conforme o que segue: 1. Ata do Conselho 
Municipal de Transito – CMT, que a aprovou o aumento da tarifa do transporte de 
coletivo urbano. 2. Lista de presença dos membros do conselho que aprovaram a 
referida ata: JUSTIFICATIVA: Colher dados para a elaboração de pauta para a 
realização de possível audiência publica, para tratar do aumento da tarifa do 
transporte coletivo urbano, bem como a cerca da realização de processo licitatório, 
Vereador Leandro Adams – PT; 0514/072/10, O vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e 
oficiado ao Senhor Luis André de Oliveira Gerente de Trafego da Reunidas S.A 
Transportes Coletivos, solicitando a essa conceituada empresa que tome 
providencia quanto ao  Transporte de Passageiros   entre os Municípios  de 
Carazinho e Passo Fundo no  horário das 07:00 horas (Manha) e também das 18:00 
horas (tarde), na viabilidade da colocação de carros extras pelo grande numero de 
usuários e estudantes neste horário no sentido de Carazinho a Passo Fundo 
causando uma super lotação. JUSTIFICATIVA: A Constituição de 1988, chamada 
de Constituição Cidadã por Ulysses Guimarães, define, em seu artigo 37 que: "A 
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência..." A preocupação 
em Legislar, como um dos princípios a nortear a vigilância, a onde presente 
requerimento solicita levar adiante este princípio já inscrito em nossa Constituição, 
através de uma medida simples para exercer a vigilância tão necessária para o bom 
andamento do transporte para o cidadão, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 



 

A.L. Página 6 14/4/2010  

0515/073/10, 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 da inesquecível CONCEIÇÃO DA ROSA BRUM, 
transcorrido no último dia 17 de março, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
0516/074/10, A Vereadora abaixo subscrita requer na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho ao Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do RS, na pessoa do 
Exmo. Sr. Giovani Cherini, aos Líderes de Bancada da Assembléia Legislativa do 
Estado do RS e ao Deputado Estadual, na pessoa do Sr. Francisco Pinho – 
DEM/RS, autor do Projeto de Lei nº. 024/2010, o qual institui a utilização de sacolas 
e sacos plásticos, destinados ao armazenamento de lixo, nas mesmas cores dos 
respectivos recipientes da coleta seletiva de lixo, no Estado do Rio Grande do Sul, 
manifestando nosso total apoio à aprovação imediata deste projeto. Somos 
totalmente favoráveis à aprovação deste Projeto de Lei de autoria do nobre 
Deputado Francisco Pinho, em razão de que consideramos este instrumento 
importante em face da dimensão para o meio ambiente a realização da coleta 
seletiva de lixo. Entretanto podemos observar, que, com a posterior separação dos 
resíduos eles acabam se misturando.Isto se dá porque, com a coleta realizada, a 
separação dos materiais acaba ficando prejudicada, tendo em vista que a cor usual 
adotada nos sacos e sacolas plásticas não confere com as cores dos recipientes, o 
que torna o trabalho de separar o lixo mera formalidade. A otimização desta coleta 
visa uma fácil seleção dos materiais, mesmo após o efetivo recolhimento do lixo, 
fazendo com que a matéria prima de uma substância não se misture com a outra, 
fato que acaba por priorizar a reutilização dos materiais, colaborando, desta forma 
com a preservação do meio ambiente. Segundo o autor do Projeto de Lei, as 
empresas fabricantes de sacolas e sacos plásticos, localizadas no Estado do Rio 
Grande do Sul, deverão confeccioná-los de acordo com as cores padrão 
estabelecidas na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 
nº. 275, de 25 de abril de 2001. A presente padronização não afetará em nada os 
cofres públicos, e visa um interesse comum do povo gaúcho, pois reanima a 
manutenção de nossa maior riqueza, que é a nossa natureza, Vereadora Sandra 
Citolin - PMDB; 0517/075/10, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE 
INFORMAÇÕES: Referente aos anos de 2008 e 2009 informar os seguintes itens 
com relação à  internações de pacientes com dependência química decorrente do 
uso de álcool e drogas. Por qual instituição que foi realizado a internação? Qual o 
total mensal de pacientes que ela atendeu? Informar nome do paciente e o período 
de internação na instituição de saúde. Informar o total gasto com as referidas 
internações mensalmente. Enviar copia dos convênios que o município firmou com 
instituições que realizam o tratamento oferecido pelo município no período. Informar 
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quantos pacientes encontram-se na fila de espera para internação atualmente? Do 
total quantas destas são de internações compulsórias?JUSTIFICATIVA:  Buscar 
subsídios para realização de  audiência pública envolvendo toda comunidade, 
entidades de classe, poder judiciário, Legislativo, Brigada Militar  e Executivo  
promovendo um amplo debate referente à demanda de vagas em clinica e ou 
fazendas é compatível as vagas oferecidas pelos convênios firmados pelo 
município. Por fim realizar estudo quanto à eficácia nas  internações providenciadas 
pelo município a usuários de álcool e drogas. Pela experiência que adquiri nos mais 
de dez anos que  ajudo dependentes químicos,   afirmo que alguns fatores que são 
de extrema importância no que se refere ao controle desta  doença: 
Desburocratização no atendimento. Acolhimento Imediato, no momento da chegada. 
Favorecedor a criação de vínculos desenvolvidos em centro de convivência que 
possibilite ao usuário se identificar com o serviço. Outro fator que merece atenção 
de todos e iremos abordar nesta audiência pública que deverá acontecer no próximo 
mês, se refere  à reinserção social dos usuários após o tratamento, ponto de 
fundamental importância em sua recuperação. Tenho recebido diariamente em meu 
gabinete, familiares de dependentes químicos desesperados em busca de ajuda, 
presto atendimento a todos que me procuram e os   encaminho a rede municipal de 
atendimento a qual realiza um ótimo atendimento dentro do que é possível a eles, 
Vereador Erlei Vieira – PSDB; 0518/076/2010, 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 da Sr Juliano José Diehl, 
pelo seu falecimento ocorrido no dia 19 de Março, 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;0519/077/10, 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 da Sra. Elia Bonaldi Flores, pelo seu falecimento 
ocorrido no dia 18 de Março, 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; 0520/078/10, o vereador abaixo 
subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido em plenário, seja enviado 
oficio a União das Associações Comunitárias de Carazinho – UACC com o seguinte 
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pedido de informações, solicitando cópia da ata nº 03/09. Justificativa: quando muito 
se fala em transparência nos órgãos públicos, é importante que os vereadores e a 
comunidade carazinhense conheçam a relação dos bairros beneficiados com 
dinheiro público, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0521/079/10, o vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que logo após submetido ao plenário, seja 
enviado oficio ao Sr. Albano Kaiser, diretor da Eletrocar de nosso município, 
solicitando substituição de lâmpadas na rede de iluminação publica que encontram-
se apagadas na Rua Ipiranga entre as ruas Carlos Gomes e Raul Pilla. Justificamos 
a necessidade por entender que a iluminação publica é essencial à qualidade de 
vida, atuando como instrumento de cidadania e permitindo aos pedestres transitar 
com segurança no período noturno, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0522/080/10, o 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que logo após submetido ao 
plenário, seja enviado oficio ao Sr. Albano Kaiser, diretor da Eletrocar de nosso 
município, solicitando substituição de lâmpadas na rede de iluminação publica que 
encontram-se apagadas na Rua Daniel Espindola, nas proximidades das 
residências nº 390 e nº 400, no bairro Sandri. Justificamos a necessidade por 
entender que a iluminação publica é essencial à qualidade de vida, atuando como 
instrumento de cidadania e permitindo aos pedestres transitar com segurança no 
período noturno, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0523/081/10, o vereador abaixo 
assinado requer na forma regimental, para que depois de submetido ao plenário 
para aprovação, seja enviado oficio ao conselho municipal de transito para que 
autorize a instalação de um redutor de velocidade na Rua Santos Dumont, próximo 
à residência nº 481, justificamos a reivindicação por ser esta uma via de alta 
trafegabilidade de veículos motores e pedestres, bem como ser especialmente 
adjacência de escolas, com fluxo constante de crianças e adolescentes. É oportuno 
salientar do conhecimento que se tem quanto às normas de transito que pelo 
disposto impossibilitaria a instalação dos redutores, mas reitera-se tal pedido pela 
necessidade premente de reduzir a velocidade em tal local, Vereador Gilnei Jarré - 
PSDB; moções: 0524/059/10, ofício em nome do Poder Legislativo de Carazinho 
CUMPRIMENTANDO o Senhor DOMINGO FERRON, eleito PRESIDENTE da 
ACAPA – Associação Carazinhense de Proteção aos Animais, nó ultimo dia 15 do 
corrente, para o biênio 2010/2012. PARABÉNS a toda nova diretoria que ora 
assume o comando desta importante entidade que abriga animais em nossa cidade, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 0525/060/10, ofício em nome do Poder 
Legislativo de Carazinho manifestando nossos CUMPRIMENTOS ao tenista 
carazinhense de apenas 12 anos de idade ORLANDINHO MORAES DA LUZ, que 
sagrou-se CAMPEÃO no 40º BANANA BOL DE TÊNIS evento realizado na cidade 
de Gaspar e Blumenau, Estado de Santa Catarina, entre os dias 08 a 21 de março e 
na 27ª COPA GERDAU, em Porto Alegre, onde venceu as duas edições de simples 
e de duplas, algo inédito de Carazinho. PARABÉNS ORLANDINHO por mais esta 
conquista e por bem representar nosso Município, vencendo a disputa que contou 
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com a participação de 47 países!!!, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0526/061/10, 
ofício ao Pároco Pe. LUDGERO MAFRA, enviando CUMPRIMENTOS em nome do 
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CARAZINHO pela passagem dos 25 anos 
de fundação da PARÓQUIA SÃO JOSÉ de nosso Município comemorados no último 
dia 03 de março. Recebam, os nossos PARABÉNS por esta data significativa para 
esta Igreja, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0527/062/10, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para 
aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a Jovem PATRICIA RECH,pelo 
recebimento da Medalha da 52ª Legislatura. A distinção é concedida pela 
Assembléia Legislativa desde 2002 para pessoas que possuem trabalho de 
destaque em suas comunidades. “Patrícia é uma servidora pública exemplar.E que 
desenvolve em favor da Biblioteca, da literatura e da Cultura”.Patrícia Rech é 
professora da rede estadual de ensino, graduada em Letras pela Universidade de 
Passo Fundo e pós-graduada em Pedagogia Gestora com Ênfase em 
Administração, Orientação e Supervisão Escolar pela Porthal Faculdades. 
Atualmente, é coordenadora da Biblioteca Pública Dr. Guilherme Schultz Filho, onde 
tem desenvolvido projetos de incentivo à leitura à comunidade em geral e 
coordenadora do tele centro comunitário Dr. Álvaro Rocha Vargas. A sua conquista 
vai impulsionar outras buscas e abrir novos horizontes, sempre apontando para um 
futuro muito luminoso. Os que você alcançou hoje é uma pequena parte do que 
você ainda pode conquistar com o seu talento. Parabéns! Receba o reconhecimento 
do Legislativo Municipal, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0528/063/10, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido ao 
plenário para aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício de aplausos ao 
Jornal Gazeta Noticias, na pessoa do Diretor Geral, Senhor Orion Vargas 
Albuquerque, e extensivo a todos os funcionários pela segunda edição, em 
comemoração ao 28º aniversário da Rádio Gazeta. Este veiculo que vem  
proporcionando e contribuindo com a democracia através da comunicação, 
especialmente nas informações de modo impar e levando a noticia  a todos os lares 
de Carazinho e região, desta forma  colaborando para o desenvolvimento  de nosso 
município. Este Vereador, diante de todas as ações positivas deste Jornal, vem 
parabenizar toda a equipe que faz parte do grupo Gazeta Noticias e desejar 
sucesso e que muitas edições venham para os próximos anos. Por meio deste, 
nosso reconhecimento e desejo de muito sucesso, Vereador Eugênio Grandó – 
PTB; 0529/064/10, o vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a 
patronagem do CTG Rincão Serrano, na pessoa do Sr. Neri José da Rosa Pereira, 
empossado patrão desta entidade tradicionalista no ultimo dia 20 de março. 
Externamos nossos cumprimentos à nova patronagem do CTG Rincão Serrano, 
desejando pleno êxito nos trabalhos de cultivo da tradição, Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB, Vereador Elbio Esteve - PSDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador 
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Eugênio Grandó – PTB; Presidente Vereador Gilnei Jarré; conforme acordo de 
lideranças não haverá intervalo regimental, nem o grande expediente, venho 
atendendo um pedido do Vereador Paulino de Moura, na tarde de hoje, cedemos o 
espaço ao Orlandinho que sagrou-se campeão no 40º banana bol de tênis, que 
venha até essa tribuna, juntamente com seu pai, nos coloque o que é ter sido 
campeão num evento desses, e o seu pai que também o acompanha que tenha o 
seu espaço para pronunciamento, convido o Vereador Paulino de Moura e o 
Vereador Eugênio Grandó que recebam eles e conduzam até a tribuna;  Senhor 
Orlando da Luz; pessoal, boa noite, o Orlandinho não é muito de falar, nem eu 
também, a gente esta aqui mais para agradecer o apoio da comunidade, do Paulino, 
Dr. Elbio  me acompanha desde pequenininho, desde que eu era bolerinho, ele 
sabe o quanto é importante isso aqui para a gente, isso é uma coisa inédita, uma 
disputa de 47 países, fomos conquistar, eu tentei conquistar muitos anos atrás, 
desde 88 eu vinha em busca deste titulo, veio logo meu filho agora conseguir isso, 
entrou para o livro dos recordes do banana bol, e da copa Gerdau que são os dois 
juntos, dá 77 anos divididos, isso é um a coisa inédita um jogador de  tênis 
conseguir com essa idade, e também até os dezoito anos, ninguém conseguiu 
ainda, o que ele conseguiu, ser campeão de categoria de simples, de dupla, do 
banana bol, e de simples e de dupla da copa Gerdau que são disputadas entre 47 
países, o Eugenio é um jogador que já acompanhou, sabe o que é isso também, e 
sabe o quanto é difícil para a gente e principalmente por causa de patrocínio,  a 
gente não tem, a gente vai com a ajuda das pessoas, de todo mundo que colabora, 
então a gente só quer agradecer, deixar aqui os parabéns para ele que o mérito é 
todo dele, ele que treina todos os dias, ele que se mata treinando, tava lá treinando 
até agora, chegou de viagem, o pessoal, cadê o Suba, representando o pessoal do 
tênis também, fizeram uma baita de uma festa, fizeram carreata, eles todos sabem o 
quanto ele se esforça treinando e batalhando,  e a gente também, mas o mérito é 
todo dele, todo dele mesmo, eu só queria agradecer em nome meu, do Orlandinho, 
da mãe dele que não consegue acompanhar a gente nas viagens, fica sofrendo 
bastante em casa, mas ao mesmo tempo a gente quer agradecer, esse é o principal 
de tudo, a gente quer agradecer o apoio, principalmente agora que o prefeito diz 
que vai apoiar nós, agora nós vamos em busca, deixar registrado isso aqui, que ele 
disse que vai apoiar nós, então já agradeço o apoio desde antes, das coisas que a 
gente esta tentando CMD, com o  Gibão, então eu quero agradecer em primeiro 
lugar, e o Orlandinho só dá um boa noite para o pessoal, que o Orlandinho não é de 
falar muito, só agadecer;  Orlandinho;  boa noite, eu queria agradecer em nome da 
comunidade. Do Paulino que também me acompanha lá no clube, do Suba, do 
pessoal do tênis, então eu só queria agradecer; Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
gostaria de pedir para o Vereador Paulino de Moura, para proceder a entrega de 
uma placa da Câmara Municipal ao Orlandinho,  e também Paulino, que o senhor 
fique a vontade e faça um pronunciamento, você quer acompanha esse rapaz, e 
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sabe do potencial dele, faz favor Alemão;  Vereador Paulino de Moura;  Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, imprensa através da Mara, da Ana, a 
comunidade através das pessoas que aqui se encontram, que satisfação Baiano, 
você estar aqui na casa do povo, isso nos gratifica, mostra a ti, o trabalho que os 
vereadores fazem em prol da comunidade, o seu Silveira, ao presidente do meu 
partido, ex-Vereador Antonio Azir, ele, sempre vereador, primeiro eu quero 
agradecer ao presidente dessa casa, sensível que foi, numa ligação que fiz hoje na 
parte da manhã, a ele, para que o Orlandinho e o Orlando, estivessem aqui 
presentes, com seus amigos, para que pudesse esse momento ser eternizado, esse 
momento vai ficar para o resto das suas vidas, porque comunidade representada 
por dez vereadores, recebeu vocês no poder legislativo, sabedor que sou do esforço 
que o Orlando faz, juntamente com o Orlandinho, com os outros alunos que ele tem 
lá no clube comercial, e também agradecer a direção do clube comercial que 
oportuniza isto ao Orlandinho, ao Orlando, e a todos os jogadores de tênis, eu quero 
dizer, e dizer a ti Subtil, o quanto nos deixa satisfeito você estar aqui também, 
porque nós temos conversado sistematicamente lá no clube e você demonstra a 
vontade de estar na casa do povo, e saber como funciona a casa do povo, a casa 
do povo, é integrada por dez vereadores, cada vereador te o seu livre arbítrio de 
pensar, de falar, de discutir, e colocar a suas situações, mas nós somos dez 
vereadores que trabalhamos para o povo, para a comunidade, podemos divergir de 
muitas coisas, mas sempre buscando o bem comum, da população, da sociedade, 
da comunidade, podemos errar sim, mas nós não erramos para prejudicar ninguém, 
nós erramos na ânsia de acertar, então eu quero deixar bem claro de que essa 
homenagem também me enche de orgulho, também me deixa feliz, porque eu vejo 
o Orlandinho saindo do colégio, indo direto para o treino, lá faz quase dez horas, 
oito horas, sete horas treinando, sempre buscando a perfeição, para que possa nos 
representar, e como diz o Orlando, essa conquista Vereadora Sandra Citolin, essa 
conquista foi uma conquista internacional, se nós analisarmos, ganhamos de 47 
países no tênis, onde  nós temos o Guga, que é o nosso numero um, e hoje, eu 
nunca vou deixar de me lembrar e dizer o que eu disse para o Orlando e para o 
Orlandinho, o Orlandinho será o nosso tenista numero um do mundo, porque ele 
quer, ele gosta, ele faz bem aquilo que ele esta fazendo, e quem vai lá, e quem vê 
ele to/dos os dias fazendo isso sabe que é verdade o que estou dizendo, porque 
muito é técnica, mas mai s é persistência, mais é vontade de querer fazer, então eu 
quero deixar aqui em nome do poder legislativo, e deixar bem claro essa posição do 
Vereador Gilnei Jarré, ao qual nos deu a liberdade de recebê-lo na casa do povo, 
porque na ultima sessão do mês, que é o momento onde a gente vai ceder para as 
pessoas aqui virem se pronunciar na tribuna do povo, e o Gilnei teve a sensibilidade 
de nos receber hoje porque o momento é hoje, a felicidade é hoje, e eu tenho 
certeza que o Orlandinho nos trará muita alegria, eu quero dizer ao Orlando, que 
com esse poder, dentro da legalidade, dentro do possível nós vamos dar sim 
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subsídios a vocês, mas dentro da legalidade, dentro do que nós pudermos fazer, 
nós jamais vamos iludi-los com coisas falsas que nós não podemos realizar, sim 
Vereador Eugênio Grandó;  Vereador Eugênio Grandó; faço questão de me 
manifestar, porque sou da mesma geração do Orlando, durante mais de dez anos 
viajamos o estado e o país jogando tênis, meu talento nunca chegou nem perto do 
talento do Orlando, mas lembro quando o Orlando jogava que fizemos, o Suba deve 
lembrar, todo clube, todo mundo tinha escolinha, auxiliou o Orlando para ir jogar na 
Sogipa na época, inclusive presenteei o Orlando com duas raquetes, o Orlando me 
ligava semanalmente de Porto Alegre, e por uma coisa do destino ele acabou não 
ficando, quero fazer as palavras do Vereador Alemão e dizer essa foto que tiraram 
hoje, imprimam, e podem pegar o autógrafo, que com certeza a conquista que ele 
teve, só quem é do meio do tênis, quem joga tênis, quem conhece tênis para ter 
noção do que ele conquistou, o Guga quando Juvenil,  o Guga, quando da idade 
dele, não chegou a conquistar esse tal titulo, nunca chegou nem perto de tal titulo, 
então essa foto sugiro aos senhores que peguem, imprimam a foto e já podem pedir 
o autógrafo do guri, que vai longe, e quero dizer mais, vocês não tem que 
agradecer, a comunidade de Carazinho tem que agradecer, filho de peixinho, 
peixinho é, não é Orlando, vamos fazer todo o esforço que o guri chegue ao numero 
um, obrigado;  Vereador Paulino de Moura; é, eu agradeço em meu nome, 
agradeço em nome do clube comercial piscinas, agradeço em nome do Giovani, o 
Gustavo, que são alunos do Orlando e aqui estão prestigiando o Orlandinho, porque 
é bonito ver, e eu gostaria que uma tarde dessas vocês, colegas vereadores 
pudessem se deslocar até o clube comercial piscinas e lá vocês vão ver o trabalho 
que o Orlando faz, são mais de trinta, quarenta alunos, que hoje ele tem, muitos 
deles ele faz gratuito, faz por amor ao que ele faz, e agente vê isso, e por isso estou 
engajado em ajudá-lo, Orlando, porque eu vejo a tua sinceridade, eu vejo a tua 
humildade, e hoje tu demonstrou mais uma vez que tu é um pai que ama teu filho, 
porque tu reconhece que tu buscou esse espaço, e porque o destino não te 
ofereceu isso, tu não parou no tempo, tu foi buscar para o teu filho, teu filho hoje te 
dá essa honra de ter essas conquistas que tu não conseguiste ter, mas ele 
conquistou isso, então muito obrigado a todos, e agradeço a essa oportunidade, até 
uma próxima vez, obrigado;  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;  
o senhor me perdoa, será que seria possível nós, os dez vereadores, tirar uma foto 
com o menino e o pai dele para nós guardarmos aqui?  Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; com certeza Vereador Paulino de Moura;  Vereador Eugênio Grandó; 
Senhor Presidente, requeiro a votação em bloco;  Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; esta em discussão o requerimento verbal do Vereador Eugênio Grandó, para 
apreciação em bloco dos requerimentos e moções, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
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contrários que se manifestem, aprovado por todos, convido o senhor secretário para 
fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos e moções;  Secretário 
Vereador Elbio Esteve;  requerimentos: nº 03 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 
05 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 10 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 11 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 12 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; moções: nº 01 
Vereador Paulino de Moura - PTB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB , Vereadora 
Sandra Citolin - PMDB e Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 02 Vereador Paulino de 
Moura – PTB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Rudinei Brombilla – PP e 
Vereador Erlei Vieira –PSDB; nº 03 Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Rudinei Brombilla – PP e Vereador Erlei Vieira – PP; 
nº 04 Vereador Rudinei Brombilla – PP, Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT e Vereador Estevão De Loreno – PP; nº 05 Vereador Eugênio 
Grandó – PTB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB e 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 06 Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Erlei 
Vieira – PSDB, Vereador Elbio Esteve – PSD e Vereador Eugênio Grandó – PTB;  
Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão os requerimentos e moções, 
solicito a primeira vice-presidente, Vereadora Sandra Citolin, para atuar na mesa 
para mim poder me manifestar;  Presidente Vereadora Sandra Citolin; com a 
palavra Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré;  Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, publico aqui presente, entramos com alguns trabalhos 
relacionados à segurança publica em nosso município, mas viemos até essa tribuna 
para falar um pouco sobre saúde, tivemos no ano passado, o orçamento do 
município enviado a nossa casa legislativa, onde os vereadores, enfim, alguns 
fizeram a emenda, os outros aprovaram, enfim os dez vereadores concordaram em 
nós assinarmos além de um milhão de reais que estava pré-definido no orçamento, 
destinamos mais seiscentos mil reais para o hospital de caridade, tivemos a 
informação também de que na quinta-feira ou na sexta-feira da semana passada, o 
hospital de caridade assinou um convenio com a prefeitura municipal, apenas de um 
milhão de reais, conforme nós tínhamos colocado no ano passado, nossa 
preocupação, era para que não chegasse, como todo ano chega em setembro, 
outubro, e começa aquela choradeira do hospital reclamando de recursos, e sempre 
falta, e a câmara tendo que  intervir, a câmara tendo que ajudar, enfim, achamos de 
ter feito e ter tomado o caminho correto, mas eu não sei por que nosso executivo 
municipal apenas fez o convenio de um milhão, que nós, dez vereadores, todos 
assinaram juntos esse documento, agradeço a todos os vereadores que foi um 
entendimento da maioria, de todos, para com que o prefeito analisasse novamente 
esse convenio, e fizesse um termo aditivo, e acrescesse esses trezentos mil reais 
que esta faltando, isso é de uma dotação orçamentária, de uma rubrica, que é 
conveniada com o governo federal, aquele repasse que é obrigatório, dos 15% por 
mês, então o prefeito não tem como fugir desse repasse, ele terá que repassar esse 
um milhão e trezentos mil reais, então porque não fazer o convenio da forma 
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correta, também estaria faltando mais trezentos mil que seriam de recursos livres, 
nós os dez vereadores estamos sugerindo que também estamos cansados de ouvir 
aqui nesta casa, reclamação, o povo reclamando que não tem atendimento no 
ambulatório, pessoas que passam 90, 120 até seis meses esperando uma cirurgia 
eletiva, então nós, os dez vereadores, sugerimos, Vereador Elbio Esteve esta 
dizendo, até um ano, sugerimos com que esse trezentos mil sejam destinados 
especificamente para cirurgias eletivas, e também para ampliação, enfim para 
assistência ambulatorial, e não podemos deixar de comunicar à comunidade que 
nós, a Câmara de Vereadores, através do nosso presidente do ano passado, 
Vereador Leandro Adams, que fizemos um acordo com o senhor prefeito, onde a 
câmara estava disponibilizando cem mil reais, e a prefeitura estaria disponibilizando 
outros cem mil reais, a câmara honrou seu compromisso, e pagou, e a prefeitura 
esta lá, devendo cem mil reais do ano passado, e nós sabemos, nós vereadores, 
ex-vereadores, que prestigiam, que se não pagou, não paga mais o passado, então 
nós temos que botar um basta quando assumir um compromisso, digo, nós 
executivo municipal, para com que cumpra, principalmente na área da saúde, para 
com que nós não tenhamos que nós, toda vez, estar intervindo e de repente 
fazendo o que foi feito no ano passado, brigando com o executivo, segurando pauta, 
enfim ,fazendo valer dos nossos direitos, do nosso poder, para com que o prefeito 
cumpra pelo menos o que esta previsto na lei de orçamentos, muito obrigado;  
Presidente Vereador Gilnei Jarré;  com a palavra Vereador Elbio Esteve;   
Vereador Elbio Esteve; boa noite Senhor Presidente, aos colegas vereadores, a 
platéia, aos ex-vereadores aqui presente, ao ex-presidente, a Vereadora Sandra 
Citolin fez umas indicações e requerimentos sobre o lixo, e é realmente com relação 
ao lixo que eu vou me reportar agora, bem agora o Vereador Gilnei Jarré fala de 
dinheiro, um milhão para a saúde, que faltou trezentos mil, mais trezentos mil, 
faltam seiscentos mil, mas o que me preocupa é com o lixo pessoal, nós estamos 
pagando sessenta mil reais, nós mesmo, dinheiro publico, para botar o lixo, mandar 
para uma cidade vizinha aqui, se nós vamos fazer as contas, já dá novecentos mil 
reais, por quê? Porque existe uma vala e não foi feita uma licitação para se comprar 
uma manta de impermeabilização para poder se colocar o lixo aqui, esta errado, é 
verdadeiramente dinheiro posto no lixo, e dinheiro nosso, isso esta errado, 
novecentos mil reais, que são do município, para se levar lixo para outra cidade, 
então isso não pode, tem que acabar por causa de uma licitação que não foi feita 
ainda, isso é o que a gente sabe, fora as outras coisas que estão para acontecer, 
então esta errado, nós temos que acabar com isso, o prefeito, por favor, tem que 
fazer essa licitação de uma vez, porque não fez ainda;  Vereador Estevão De 
Loreno;  só um aparte colega, essa questão do lixo, são vários problemas que 
acarretaram para ser mandado para Palmeira das Missões,  inclusive liberação do 
aterro sanitário, mas já esta sendo tudo resolvido, creio que em breve, assim que 
ficar pronto lá vai ser solucionado isso, não vai mais precisar ir para lá;  Vereador 



 

A.L. Página 15 14/4/2010  

Elbio Esteve; que bom, me alegra;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador 
Paulino de Moura, com a palavra;  Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, imprensa, assinei, assinaria quantas vezes fosse possível 
esse requerimento, essa indicação do Vereador Gilnei Jarré,  porque eu, como 
todos os vereadores, a comunidade vai lá no hospital e vê a dificuldade que nós 
estamos tendo para atender as pessoas lá, eu quero dizer aqui, publicamente, que 
nós temos que tomar uma decisão definitiva, chega, essa casa botou seiscentos mil, 
o executivo tinha que botar um milhão, agora falta trezentos  mais trezentos, eu só 
quero deixar claro que os trezentos mil nós temos que aplicar,Elbio, em 
profissionais, nós não podemos deixar mais médicos sobrecarregados 
desumanamente lá fazendo plantão, e eu quero aqui reconhecer e a imprensa saiba 
disso, o médico Elbio, muito antes de ser vereador foi sempre um bom médico, 
porque ele estava lá sempre fazendo plantão, sempre atendendo a população, mas 
sobre carregado só ele fazendo plantão e poucos querendo fazer plantão, o hospital 
tem que ter responsabilidade também, contratar profissionais seja ele para 
plantonista, seja ele para corpo clinico do hospital, com o recurso que nós estamos 
sugerindo para que o prefeito coloque novamente através de uma emenda, então eu 
quero deixar claro, nós não podemos mais fazer papel de bobo, a população não 
merece que nós vereadores seja ele da base governista, seja ele oposição ou 
prefeito que esta, nós não podemos mais brincar com a população, porque a 
população é que nos bota aqui, a população é que nos tira daqui Baiano, e nós 
temos que ter responsabilidade, quem vai no hospital sabe o que estou falando, o 
Elbio sabe, pessoa ficarem cinquenta minutos, ficar uma hora esperando 
atendimento, e o coitado do médico esta lá de plantonista e o culpado, por que ele 
tem um tramite para atender as pessoas, ele tem alguns minutos para atender as 
pessoas, e não consegue fazer isso, tem pessoas que ficam lá mais de quarenta 
minutos esperando o atendimento, então nós temos que achar uma solução, a 
solução esta ai, o executivo que bote o recurso, e o hospital que contrate médicos, 
eles vão dizer o seguinte, não tem médico para trabalhar no hospital por tanto, por 
tanto, por tanto, essa semana apareceu um médico vindo de Curitiba, e se propõe a 
trabalhar seja nos PSFs, seja no ISF, seja de plantão no hospital, nós temos que 
parar, o hospital tem que compreender que nós vamos brigar por recursos, mas ele 
tem que estar lá com profissionais para atender a população, porque do jeito que 
esta não dá mais, situação lixo, nós temos que compreender uma coisa, 
infelizmente, e eu já disse isso ao prefeito Aylton, e vou dizer publicamente, quem 
não trabalha, quem não faz por merecer o trabalho que saia da administração, se 
ele não tiver coragem de demitir as pessoas que se demitam, que peçam para sair, 
porque o município hoje é da população e não de alguns secretários e um secretário 
que saiu promovido, saiu da secretaria de obras e foi para a Eletrocar para ganhar 
mais do que secretário, nós é que pagamos a conta, a população é que paga a 
conta, e eu não vou comungar com isso, e vou cobrar do prefeito Aylton, se ele não 
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quiser demitir, eu vou pessoalmente sugerir, e o meu presidente sabe que eu faço 
isso, vou sugerir aos secretários que façam uma cartinha e saiam do governo, 
porque o governo do prefeito Aylton tem que ser para todos, ele sempre diz isso, o 
meu governo e para as classes menos favorecidas, para as pessoas que mais 
necessitam, e do jeito que esta sendo com pessoas errando, fazendo projeto, 
pessoas errando, tomando atitudes como secretário, quem esta pagando a conta é 
o povo, eu não vou comungar e não vou colaborar com isso, porque o meu mandato 
pertence a população, o meu mandato pertence ao povo, e o povo vai ter em mim 
esse vereador, não vai ser nem o prefeito Aylton, nem os secretários, se não tiver 
capacidade pegue a mochila e vão embora, obrigado;  Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; com a palavra Vereador Eugênio Grandó;  Vereador Eugênio Grandó; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, hoje pela manhã 
fomos chamados no hospital eu o Vereador Gilnei Jarré, uma reunião com a 
associação médica, onde colocaram toda essa questão, Vereador Elbio Esteve 
estava junto, toda esta questão do repasse, e nos foi dito que o executivo estaria 
cobrando do hospital um plano de aplicação para esses trezentos mil faltantes, até 
ai eu concordo, só que o plano de aplicação pretendida pelo hospital, era para ser 
investido trezentos mil reais em hotelaria, agora eu pergunto para vocês, quem 
entende um pouco de como funciona um hospital, sabe o que quer dizer hotelaria, 
hotelaria são os quartos particulares,e os quartos dos convênios, então o município 
quer investir trezentos mil reais em hotelaria do hospital, para que? Para o particular 
ter uma TV melhor, uma cama melhor, um frigobar novo e um ar condicionado novo, 
quando na verdade o que o município tem que fazer é subvencionar o SUS, aquele 
que não tem condição de pagar, a hotelaria tem que melhorar a hotelaria, sabe de 
que forma tem que melhorar a hotelaria? Aumentando o que se cobra da Unimed, 
aumentando o que se cobra de cada convênio, e sim, daí ter quarto melhor, para o 
conveniado  e para o particular, não que o SUS não precise de quarto melhor, não é 
isso que eu estou dizendo, só que o SUS tem necessidades básicas que não são 
estão sendo cumpridas, como uma cirurgia para tirar uma pedra da vesícula levar 
até seis meses, ou qualquer cirurgia que não seja de urgência levar um ano, isto 
está errado, eu quero alertar ainda que desses um milhão e seiscentos, um milhão e 
trezentos são (impossível transcrever), esse recurso é verba carimbada, quando ele 
esta dentro do orçamento ele tem que ser aplicado naquilo que estava proposto 
dentro do orçamento, então não tem como fazer um convênio de um milhão quando 
se tem um milhão e trezentos para gastar naquela rubrica, esta errado o que esta 
acontecendo, não pode continuar assim, questão de gestão econômica, vou dar um 
exemplo para vocês, há poucos dias foi feita uma licitação que não era licitação, 
chamaram a Ford, a Chevrolet e a FIAT, disseram, vamos comprar quatro carros, de 
cada um de vocês, até fui questionado dentro da câmara, mas porque tu denunciou, 
ia ser bom para todas as empresas de Carazinho, ia ser uma economia monstra 
para Carazinho, esta no diário da manhã, a economia que ia ser, fizeram a licitação 
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deu a diferença de trinta e oito mil reais, dá para comprar quase três carros, com 
essa diferença, com esse ajeito que tinha sido feito, ai não tem recurso, porque se 
você começar a ajeitar aqui, ajeitar ali, você não vai ter recurso para empregar na 
saúde por exemplo, assim como foram gastos, segundo informação eu tenho, cento 
e dez mil reais em óleo diesel, cento e dez mil reais em óleo diesel em seis meses, 
perguntei para o Miltão da Waldemar, cento e dez mil litros de óleo diesel, diz que a 
frota dele inteira roda 24 horas em 30 dias não gasta os cento e dez mil litros de 
combustível, então a questão é de gestão, a questão, pois não;  Vereador Paulino 
de Moura; me concede um aparte, o que mais me deixa estarrecido, eu vou passar 
aos colegas vereadores, o jornal People, onde o ex-secretário e promovido;  
Vereador Eugênio Grandó; por incompetência;  Vereador Paulino de Moura; por 
incompetência, esta na praia, com dinheiro publico, ele tirou dez dias de férias, 
recém tinha começado a trabalhar, então, pelo amor de Deus, será que nós não 
vamos melhorar isso, e eu não consigo mais defender o indefensável, esta aqui 
para os colegas ver, fazendo sinal de positivo, e eu quero, eu acho que nós vamos 
pedir a abertura de uma CPI, porque não pode esse cidadão esta de férias, 
recebendo dinheiro publico, e nós aqui defendendo, então obrigado pelo aparte 
colega;  Vereador Eugênio Grandó: e digo mais, tal secretário é residente, porque 
quando assumiu a secretaria de obras, que Carazinho parecia uma casa de tatu, 
porque não tinha mais buraco, não tinha como ter mais buracos do que tinha, ele 
assumiu a secretaria de obras e foi pescar no pantanal, dez dias, agora por 
incompetência  ele foi promovido para ganhar um salário bem melhor do que 
ganhava na obras, ganhou, quero dizer gente, ele ganhou a rescisão dele ali, 
ganhou tudo que ele tinha direito, e pegou e assumiu num dia e viajou no outro, 
então assim De Loreno, só faço um pedido, um milhão e trezentos mil reais para a 
saúde não é nada, para quem gasta cento e dez mil litros de combustível, de óleo 
diesel, e tu não vê uma maquina na rua trabalhando, então eu só acho a gestão tem 
que melhorar como um todo, obrigado;   Presidente Vereador Gilnei Jarré; com a 
palavra Vereadora Sandra Citolin;  Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, publico que esta nos assistindo, a imprensa que também 
esta nos acompanhando, casualmente eu entrei hoje com um requerimento e uma 
indicação em relação ao lixo, e essa indicação em relação ao lixo foi recebido por e-
mail, por esta vereadora, com sugestões que devam ser tomadas em relação ao lixo 
a curto, médio e longo prazo, também conversando com o setor do meio ambiente, 
com o prefeito, com a comunidade, em relação a questão ambiental, Carazinho esta 
tendo nesse ultimo ano, e principalmente agora, e hoje mais ainda de um temporal 
que deu essa madrugada, sérios problemas quanto ao lixo, eu venho usando essa 
tribuna falando muito, não pego nem outras regiões, quero pegar o metro quadrado 
mais caro do município que é a avenida Pátria, sempre lixo, é vaso de banheiro, é 
sofá, é computador, é saco de lixo e é galho, então ali, provavelmente estão 
pessoas conscientes, com instrução e que quando o lixo é recolhido num dia, no dia 
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seguinte colocam novamente grande quantidade de lixo, nos canteiros que servem 
para o paisagismo, para arborização, e não para depósito de lixo, além disso os 
bairros também estão sendo colocados lixos em terreno baldio, e a gente vem junto 
a secretaria do meio ambiente solicitando que se coloque placas, junto a Patram 
fazendo denuncias, para que sejam verificadas as condições que o lixo se encontra, 
então a nossa fiscalização a gente esta fazendo, mas um pedido que eu faço 
também é que a comunidade colabore e faça essa seleção do lixo, para que ele seja 
colocado nos lugares que devam ser colocados, o lixo reciclado não esta sendo 
coletado, a Conesul que também faz essa seleção do lixo, não esta passando  
periodicamente coletando o lixo reciclado, os papeleiros fazem essa coleta mas em 
regiões onde eles estão acostumados a coletar, então a questão do lixo, é um 
problema sério, não só da nossa cidade, mas principalmente da nossa cidade 
atualmente em função de que a população não esta fazendo a separação dos 
resíduos, empresas não estão fazendo a separação dos resíduos, e a coleta esta 
sendo feita em conjunto, então acho que temos que ter uma unidade no trabalho, e 
a secretaria do meio ambiente, ou departamento do meio ambiente deve sim , 
incrementar a sua divulgação, e a Conesul incrementar também a sua coleta 
seletiva, e passar nos bairros, passar nos locais que vinham sendo coletados esse 
lixo reciclado, em relação à questão da saúde, eu quero deixar em publico um 
registro, meu registro e do Vereador Erlei Vieira, por não termos sido convidados a 
participar desta reunião que teve hoje de manhã no hospital, visto que a gente tem 
ido a mais de um ano enfrentado esse problema grave junto à saúde, e tenho 
ouvido e tem sido voz em todos os setores, tanto na secretaria, quanto no hospital, 
quanto nas associações, para melhorar o atendimento da saúde, eu hoje diria que 
para melhorar a questão da saúde, não é só uma gestão de resultados que não tem 
,teria que ser verificado por um esquadrão, não só pelos vereadores, mas ver todos 
os setores, todos, postos de saúde, hospital, CME, centros que atendem essa 
questão da saúde mental, todos os centros, estão com defasagem, defasagem de 
pessoal, defasagem de atendimento, e todos, todos mesmo devem unir esforços, 
para melhorar a qualidade do atendimento imediatamente;  Vereador Paulino de 
Moura; me concede um aparte?  Vereadora Sandra Citolin; pois não vereador;  
Vereador Paulino de Moura; não, eu quero fazer uma reclamação publica, vossa 
excelência nunca me convidou para participar de uma  reunião no hospital, e hoje a 
senhora esta cobrando o presidente e ao Vereador Eugênio Grandó, de que não 
convidaram a comissão, porque a comissão nunca me permitiu de eu participar de 
qualquer reunião do hospital, eu acho que dois pesos e duas medidas, então a 
senhora quer cobrar que o presidente não poderia ter ido nos representar lá, e o 
Vereador Eugênio Grandó, e a senhora não oportuniza aos demais pares pelo 
menos, para mim nunca foi convidado, olha Vereador Paulino de Moura, tem 
uma....; Vereador Elbio Esteve; esclarecimento;  Vereador Paulino de Moura; eu 
só quero terminar colega, eu gostaria que também fosse convidado pela comissão 
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de saúde para participar desse debate, então é só isso que eu quero sugerir, 
obrigado;  Vereadora Sandra Citolin; aceito a sugestão vereador, com razão;  
Vereador Elbio Esteve; posso prestar um esclarecimento? Assim, o presidente da 
associação médica fez um convite ao presidente, para esclarecer o que estava 
acontecendo, que eles tinham feito, por isso foi que foi o vereador;  Vereadora 
Sandra Citolin;  certo; Vereador Elbio Esteve;  e levou o...;  Vereador Eugênio 
Grandó; na verdade o convite foi ao presidente do legislativo que representa todos 
nós e eu fui chamado, estava no escritório, estava na reunião por uma questão 
técnica, por ter sido jurídico da prefeitura, e entender um pouco de orçamento, que 
eu tinha toda legislação, eles queriam uma interpretação de alguém que 
entendesse, só nesse sentido, ninguém atravessou ninguém aqui, nós estamos 
tentando só resolver;  Vereador Elbio Esteve; e casualmente eu trabalho no 
hospital;  Vereadora Sandra Citolin; não, com certeza;  Vereador Eugênio 
Grandó; e não foi a direção do hospital que nos chamou vereadora, quem nos 
chamou foi associação médica;  Vereadora Sandra Citolin; não, com certeza com 
o Senhor Presidente, o Dr. Elbio é presidente da Comissão de saúde, o Vereador 
Eugênio Grandó, só é uma colocação, nós também gostaríamos de fazer parte, não 
que não estivéssemos bem representados, assim como o Vereador Alemão, 
realmente, a Comissão nunca fez o  convite a outros vereadores, e aceito a 
sugestão vereador, a questão da saúde é realmente uma questão que preocupa os 
dez vereadores, essa é a situação da nossa comunidade, e todos nós temos com 
certeza muito a colaborar pelo próprio acompanhamento que todos nós damos, as 
questões da saúde no município;  Presidente Vereador Gilnei Jarré;  Vereador 
Rudinei Brombilla com a palavra;  Vereador Rudinei Brombilla; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, minha saudação especial ao presidente do PTB, ex-vereador 
desta casa legislativa, Antonio Azir, quero saudar a imprensa, radio Gazeta, minha 
amiga Ana, diário da manhã aqui representado pela minha amiga Mara Stefens, 
publico presente, com muita propriedade, Vereador Paulino de Moura, que eu venho 
aqui nessa tribuna e venho dizer suas palavras, como vereador do PP, e também 
quero comunicar ao líder do governo, o qual meu colega de partido, já falei ao 
presidente do partido progressista, Juliano Cecconelo, e também ao prefeito Aylton, 
este jornal aqui é um deboche e um afronte, esse ex-secretário de obras esta 
fazendo a nossa administração, promovido por incompetência, qual o privilégio que 
o André Branda esta tendo nessa administração, em seis meses vai para o 
Pantanal,  e agora sai da secretaria de obras com todos os direitos recebidos, 
assume a Eletrocar, juntamente com a sua esposa, que é gerente do CMPP, 
ganhou três mil e seiscentos reais onde teve aumento dela mesmo de dois e 
oitocentos para três e seiscentos, então eu sou vereador eleito pelo povo, vou 
defender o Aylton, vou defender a administração, mas pelo amor de Deus prefeito, 
amanhã, na reunião que vai ter com CCs, tem  que tomar atitude, posição, porque 
senão fica difícil defender o indefensável, não vou mais estar aqui, dizendo amém, 
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tapando o sol com a peneira, e dizendo que esta tudo bem, eu quero representar o 
povo, foi o povo que me elegeu, então a partir de hoje, como vereador, meu amigo, 
meu líder de governo, eu quero dizer que a minha posição vai ser diferente nesta 
casa, que quem me elegeu foi o povo, e o meu compromisso é com o povo, e não 
com pessoas que estão enterrando a administração municipal juntamente com o 
Aylton, Deus que ilumine o prefeito, que eu vou defender o prefeito Aylton, e o vice 
Capitânio, mas não as pessoas que estão enterrando eles;  Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; com a palavra Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, servidores da casa, imprensa escrita e falada, 
lideres comunitários de associações, presidentes de agremiações partidárias e 
demais representantes da nossa comunidade, que se fazem aqui presente a nossa 
saudação, atentamente eu estava ouvindo o pronunciamento dos meus colegas, eu 
até não iria usar a tribuna até porque quando recebi a convocação eu estava um 
pouco ocupado e não pude elaborar nenhum tipo de trabalho para entrar nessa 
noite, até quero sugerir, Senhor Presidente, que a comissão de obras e serviços 
públicos, faça uma vistoria pela cidade toda, nos bairros, registrando através de 
fotografias, para que leve ao conhecimento da administração a precariedade que se 
encontram as vias publicas da nossa comunidade, isso é bom, isso é bom porque 
vai ajudá-los bastante, e isso dará a ele um suporte para que se ele já sabe, se 
confirma o que ele já sabe, para cobrar o seu secretariado, as ações que a 
comunidade precisa que sejam feitas, que se concretizem, quero falar também um 
pouquinho a respeito da saúde publica, tem um compadre meu e mais um 
conhecido lá da vila Rica, que há poucos meses, dois meses atrás, eu fui interferir 
por eles na secretária da saúde, são duas cirurgias, eles marcaram essas cirurgias 
deu um ano, todas para outubro deste ano agora, foi marcado em outubro do ano 
passado, eu fui lá tentar pelo menos antecipar alguns meses, co9nversei com a 
servidora, porque o secretário estava de férias, deixei agendada a visita deles com o 
médico, e para minha surpresa quando chegaram lá o médico disse assim, mas eu 
não estou sabendo de nada disso, quer dizer, o Luis passou por uma pessoa que 
aplicou, mentiu, e na realidade eu estava com uma das pessoas que eu fui lá para 
defender a antecipação dessa cirurgia, estava comigo na secretaria de saúde, então 
isso são coisas graves que acontecem numa administração e que muitas vezes o 
prefeito não fica sabendo, mas eu gostaria também de deixar alguma coisa no ar, 
para a nossa comunidade aqui presente, os demais vereadores, eu sou uma pessoa 
bastante contestada dentro meu próprio partido, porque são várias correntes que os 
partidos hoje detêm, o PT por exemplo tem nove correntes, não é Leandro, PDT tem 
umas duas ou três, e os demais partidos também tem, mas porque o Luis é 
contestado? Porque ele trabalha com a verdade, ele quer o melhor para sua 
agremiação partidária e com isso o melhor para sua comunidade, e pensando nessa 
linha é que eu gostaria que quem sabe numa próxima eleição a comunidade, 
independente de partidos políticos, os lideres da nossa comunidade, das nossas 
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associações comercial, industrial, possam se inserir nesse contexto político, e 
eleger um prefeito que tenha o mínimo de conhecimento administrativo e 
empresarial, seja ele do setor que for, não que eu tenha alguma coisa contra esse 
prefeito, não, porque eu tive prefeitos do meu partido que já passaram por ai, não 
que eu tenha alguma coisa contra o prefeito que ai esta na gestão, mas a 
comunidade tem que tentar escolher o melhor sempre, para a própria comunidade 
de Carazinho, para gerar empregos, para o fortalecimento das empresas, para ter 
melhor andamento na educação, na saúde, na segurança publica, e é desta forma 
que eu acho que nós, como comunidade de Carazinho, e eu me insiro junto nessa 
luta, deveríamos sim, quem sabe já foi até ventilado, numa eleição ou duas atrás, 
elegermos alguém em Carazinho, por um comum acordo de todos os partidos, 
escolher alguém que pudesse tirar Carazinho dessa situação que vem se arrolando 
há alguns anos, e quem sabe Carazinho poderia se inserir dentro das grandes 
administrações do interior do estado, para promover a nossa comunidade, um 
pouco mais de alento através da geração de emprego, fortalecimento das 
empresas, boa saúde publica, educação, segurança publica, e por ultimo, que são a 
mão, o lazer do nosso povo, então é isso que eu gostaria Senhor Presidente de 
deixar registrado na tribuna desta casa, pela oportunidade que me foi concedida, a 
qual eu agradeço ao Vereador Felipe Sálvia, e deixar um grande abraço a minha 
comunidade, muito obrigado;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador 
Leandro Adams com a palavra; Vereador Leandro Adams;  Senhor Presidente, 
Vereadora Sandra Citolin,  Senhores Vereadores, presidente Azir, Presidente 
Clóvis, imprensa,  e cumprimentando o meu amigo Baiano, quero cumprimentar 
todas as pessoas que nos assistem na noite de hoje, quis o destino, baiano,  que 
você veio na sessão hoje, e eu não sei se os colegas sabem, estamos discutindo 
saúde, mas o baiano comprou uma filmadora, e esteve em vários postos de saúde 
de Carazinho, filmando e entrevistando o povo, sobre a situação da saúde, inclusive 
entregou uma copia para o prefeito, ele não quer nada, só quer que resolva os 
problemas, ele esteve em vários postos de saúde, filmou medico, filmou paciente,  
filmou enfermeiro, e entregou uma copia pro prefeito, que ele quer que a saúde do 
município de Carazinho se resolva, e quis o destino que você estivesse hoje na 
sessão, prestigiando os trabalhos da noite de hoje, a respeito da saúde, eu estou 
um pouco assim, não estou acreditando porque a situação não veio hoje, veio só 
oposição, e eu estou meio que não estou acreditando no que está acontecendo, 
mas o secretario de saúde, ele esteve na imprensa agora, com um ano e dois 
meses de governo, e não sou eu que estou dizendo, foi ele que disse: A saúde de 
Carazinho esta um caos, então senhor presidente, nós como representantes do 
povo, isso já é motivo para fazer uma CPI, quem nem disse o colega Alemão, 
porque é ele que está dizendo, e a pessoa humilde, os pobres, ele não tem Unimed, 
eles não tem plano de saúde, quando eles chegam no posto de saúde, ou na 
emergência, e não funciona, acabou pra ele, então isso é uma coisa séria na saúde, 
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principalmente pras pessoas mais humildes, e nos devemos, como vereadores, 
como representantes do povo, ver o que é possível fazer, eu acho um pouco radical 
fazer uma CPI, vou ser bem sincero, mas de repente trancar a pauta, presidente, 
porque a lei tem que ser pra todos, não é legal o presidente trancar a pauta, eu não 
entendo assim. Mas também não é legal o que está decidido na lei, o repasse pro 
hospital também tem que ser repassado;  Vereador Rudinei Brombilla;  me dá 
aparte; Vereador Leandro Adams; pois não Vereador Rudinei Brombilla;Vereador 
Rudinei Brombilla; Obrigado pela gentileza, gostaria de sugerir aos colegas 
vereadores, já que o assunto é saúde, saúde, saúde, vamos convocar as pessoas 
responsáveis que estão administrando a saúde em Carazinho, secretario municipal 
de saúde, Dr. Pedro Santana de Moraes, a diretora do CMPP, Lisiane Freitag, e 
também o Sr. Nelson Loeff, que foi a pessoa que fez uma consultoria na saúde, 
para que venha na próxima sessão aqui, na casa aqui, e nós vereadores possamos 
discutir, com essas pessoas, essas questões que estão sendo levantadas na noite 
de hoje;   Vereador Leandro Adams; é, nós também temos que ter cuidado de não 
querer radicalizar e atrapalhar mais ainda, Nós temos que tentar resolver os 
problemas como representantes do povo, Também quero comentar, senhor 
presidente, a respeito de um pedido de informação que eu entrei na noite de hoje, a 
respeito do aumento do vale transporte, Eu estava vindo da Expodireto, aonde a 
imprensa anunciava o aumento de 20 centavos no transporte, Então em um ano, 
teve um aumento em torno de 33, 34% no transporte coletivo, Eu não sei se esse 
numero é pouco,  se é muito, se a empresa está conseguindo trabalhar, não sei 
disso, Eu só sei que o trabalhador, em um ano, não ganhou 33% de aumento, Eu só 
sei que as empresas que pagam vale-transporte, principalmente as pequenas, não 
conseguiram repassar nos seus preços, 33%, Então eu também não quero tomar 
uma decisão precipitada, dizer se esta errado ou certo, mas eu acho importante nós 
como vereadores, representantes do povo, fazer essa discussão, e se possível 
contratar uma empresa especializada pra fazer uma planilha de custo, uma planilha 
que nos dê base para saber se isto está correto ou não, Seria isso, senhor 
presidente, muito obrigado;  Presidente Vereador Gilnei Jarré;  não havendo mais 
vereador que queira discutir, coloco em votação os requerimentos e moções, 
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, e contrários se manifestem, 
Aprovado por todos, Quero fazer um breve comentário, devido a inúmeras 
sugestões que foram dadas, então fica a sugestão do vereador Luis Leite, para 
comissão de obras, se estariam disponíveis a fazer um levantamento enfim, um 
dossiê do estado do nosso Município; Vereador Eugênio Grandó; Presidente; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; Pois não?; Vereador Eugênio Grandó; É fácil, 
www youtube como é que é? Ta lá, eu tenho um vídeo pronto, eu faço parte da 
comissão, e ali tem todas as ruas de Carazinho, estão enumeradas aí no vídeo que 
está circulando no youtube, não precisamos nem ter o trabalho de nos deslocarmos 
em busca desses problemas, que já estão expostos inclusive na Internet; 
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Presidente Vereador Gilnei Jarré; Bom, fica a sugestão do vereador Luis Leite, se 
a comissão entender que queira fazer uma copia e mandar para o prefeito, fica a 
sugestão do vereador Eugenio, Também devido às inúmeras manifestações da 
suposta situação do governo, vou pedir eu, principalmente ao vereador Eugenio, 
que nos ajude, nós estamos realmente batalhando em função da má administração, 
das coisas erradas, não que o prefeito faça, mas que a equipe do prefeito vem 
fazendo, Então, nos ajudem, vocês estão constatando, façam, denunciem, vocês 
também são fiscalizadores que nem nós, Queremos também fazer um relato em 
relação à saúde, eu sei que vocês vão dizer “como é bom ser presidente, pode falar 
um pouquinho mais”, mas não é isso, A saúde não esta, o problema não esta no 
diagnostico, não em trazer Pedro, Paulo, enfim, seja lá quem for aqui, O problema 
está no repasse, À hora que for assumido o repasse, a hora que for colocado em lei, 
que se cumpra o que está na lei, o dinheiro tem que ser repassado, está previsto, 
então é só isso que deve ser feito, Saúde tem problema, obras tem problema, enfim, 
temos que assumir o repasse, Pois não vereador Paulino; Vereador Paulino de 
Moura; Só questão de ordem, senhor presidente, eu quero deixar bem claro e em 
alto e bom tom, que eu continuo tendo pelo prefeito Aylton um respeito muito 
grande, uma admiração maior ainda, mas eu acima de tudo, acima de tudo, fui eleito 
para representar a comunidade, Pode me taxarem de situação ou de oposição, só 
que vocês colegas vereadores, tem visto que fazia mais de 3, 4 meses que eu não 
estava me pronunciando, e vou continuar assim, E quando eu não concordo, eu vou 
dizer que eu não concordo, como hoje já deixei isso publicamente na radio Diário da 
Manha, que eu tenho um respeito muito grande pelo Presidente do poder 
Legislativo, Vereador Gilnei Jarré, poderemos ter, e teremos, e tivemos, diferenças, 
mas o poder está representado pelo vereador Gilnei, e ele tem que ser respeitado, e 
quando ele está fazendo uma ação para o que realmente está acontecendo na 
saúde publica, uma situação que não está se cumprindo, eu tenho obrigação de 
estar com vossa excelência e com o vereador Grandó, mas eu não quero dizer que 
eu sou oposição, eu continuo sendo situação daquilo que é bom para a população, 
Daquilo que não está sendo bem feito, eu vou ser sim, um fiscal, vou cobrar muito 
do executivo, porque eu já tive experiência, já fui vereador de oposição e já fui 
vereador de situação, e eu sei o que é ser uma situação cega, e uma oposição 
raivosa, Então eu tenho essa experiência, então eu quero dizer isso, a vossa 
excelência está conduzindo esse parlamento, essa câmara de vereadores com 
muita sapiência e com muita lealdade, então eu vou ser leal a vossa excelência, 
como eu vou ser leal ao prefeito Aylton que eu gosto muito também, da pessoa dele, 
obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Obrigado pelas palavras, vereador 
Paulino, e até quero lembrar, que recebemos no nosso expediente no dia de hoje, 
que foi lido, um oficio do secretario de obras, Acho que há um mau-entendimento 
realmente no governo, que o secretario de obras está solicitando com que a nossa 
indicação, nossa dos 10 vereadores, sejam remetidas diretamente à secretaria de 
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desenvolvimento, ao engenheiro, E nós também temos, recebemos um outro oficio 
da administração, dizendo que os vereadores tem que fazer suas solicitações ao 
prefeito municipal, Que de lá, ele vai dar o encaminhamento devido, Então, por um 
pouco de conhecimento na parte administrativa, sugiro que os vereadores sempre 
se dirijam ao prefeito municipal, Porque aí nos vamos cobrar o prefeito, que não 
determinou para com que as nossas indicações sejam realizadas, Vereador Estevão 
De Loreno; Vereador Estevão De Loreno; Só pra esclarecer, hoje de tarde quando 
chegou esse oficio, eu estava ali, e eu entrei em contado com a secretaria da 
administração, e ele explicou que ele mandou esse oficio dizendo que as indicações 
são ao prefeito, para o secretario de obras, que assumiu faz umas duas semanas, 
no meio de todo esse tumulto, e se deparou com a pilha de indicação de vereadores 
lá, e não sabia o tramite legal, e agora ele mandou esse oficio dizendo que já foi 
orientado de como proceder, que as indicações vão para o prefeito, e daí eles que 
despacham para a secretaria devida;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; Está ok, 
Solicito ao senhor secretario que proceda a leitura do projeto com o respectivo 
número e autor; Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei nº35 de 22 de 
Março de 2010. Inclui meta no PPA 2010/2013 e na LDO 2010. Declara situação de 
emergência e contrata emergencialmente dois servidores. Artigo 1º - Fica incluído 
ao anexo de programas, metas, e objetivos das redes municipais, nº 7017/2009, 
plano Plurianual 2010/2013, e no nº 7068 LDO 2010, no órgão unidade, função e 
sub-funçao de programa orçamentário, com a classificação e especificação descrita 
nessa lei, a seguinte ação: fica declarada situação de emergência para atendimento 
da necessidade temporária de excepcional interesse publico, nos termos do artigo 
37, 9º da constituição federal. Fica autorizado o poder legislativo de contratar dois 
servidores em caráter emergencial por seis meses, prorrogável por igual período 
nos cargos de oficial administrativo A, e agente administrativo de 40 horas 
semanais, com base na lei complementar nº 07/90 artigo 250 e 251, e remuneração 
equivalente ao padrão sete e oito respectivamente. Para prestarem os serviços junto 
ao CINE, Carazinho, e na casa do artesanato. As despesas do decorrente artigo 
anterior serão suportadas sobre a seguinte classificação: Gabinete do prefeito, 
Gabinete do prefeito, manutenção geral do gabinete do prefeito, e contratação por 
tempo determinado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Peço ao senhor secretario 
que proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças; Secretário 
Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei nº 35/2010, autor executivo municipal. 
Ementa: Inclui meta no PPA 2010/2013 e LDO 2010. Declara a situação de 
emergência e contrata emergencialmente dois servidores. Relatório: o executivo 
municipal propõe um projeto de lei que inclui meta no PPA 2010/2013 e LDO 2010. 
Declara situação de emergência e contrata emergencialmente dois servidores. Voto: 
o presente projeto de lei é viável e nada a opor contra os aspectos orçamentários e 
financeiros. Vereador Elbio Esteve -  relator e membro, e Vereador Eugênio Grandó 
– presidente; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Está em discussão o parecer da 
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comissão de justiça e finanças, Não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se 
manifestem,  Aprovado por todos. Peço ao senhor secretario que proceda a leitura 
do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social; Secretário Vereador Elbio 
Esteve; Projeto de lei nº 35/2010, autor executivo municipal. Ementa: inclui meta no 
PPA 2010/2013 e LDO 2010. Declara situação de emergência e contrata 
emergencialmente dois servidores. Relatório: o executivo municipal propõe um 
projeto de lei que inclui meta no PPA 2010/2013 e LDO 2010. Declara situação de 
emergência e contrata emergencialmente dois servidores. Voto: o presente projeto 
de lei está apto a ser incluído na ordem do dia. Vereador Erlei Vieira - relator e 
membro, Vereadora Sandra Citolin - presidente, Vereador Rudinei Brombilla – 
secretario;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; Está 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 se manifestem, Aprovado por todos, Está em discussão  o projeto com os 
pareceres já aprovados, Não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se 
manifestem, Aprovado por todos, Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de 
Deus, declaro encerrada a presente reunião e convoco os senhores vereadores 
para a próxima reunião ordinária a ser realizada dia 29 de março às 18 horas e 45 
minutos. 
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