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Ata Reunião Ordinária 05 de abril de 2010.......Ata 17 
  
 
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 05 de abril de 2010. Convido o Senhor Vereador 
Elbio Esteve 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 22 de março de 2010, esta em discussão a ata da reunião ordinária 
do dia 22 de março de 2010, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos. Convido o senhor secretário para fazer a leitura do 
expediente da presente reunião; Secretário Vereador Elbio Esteve: Expediente 05 
de abril de 2010: Of. 206/10 do Tribunal de contas do estado sobre apreciação do 
processo de contas do exercício de 2007, sendo que na pagina do tribunal encontra-
se disponível o inteiro teor da decisão e do relatório do voto; Of. 0091/2010 da 
comissão de direitos humanos e minorias, em resposta a OD 296/2010; recebimento 
do relatório das atividades 2009 da prefeitura municipal de Carazinho, o qual 
encontra-se com o diretor de expediente; Of. 072/2010 do executivo municipal em 
resposta a OP. 045/10, edital 04/2010 da ASCAMAJA, convocando para a posse da 
nova diretoria a realizar-se dia 09/04/2010; Of. 10/2010 da caixa econômica federal 
em resposta a OD 289/2010; oficio do deputado estadual Nelson Marchesan, 
informando que esta tramitando na assembléia o projeto de incentivo a saúde de 
sua autoria e aguarda manifestação sobre o projeto; Of. 182/2010 da Câmara de 
Vereadores de Cachoeira do Sul, manifestando apoio à emenda 387 ao projeto de 
lei numero 5.938/2009; Of. 90/2010, da empresa de telefonia OI, informando que ao 
longo de 2010 irá executar as metas de universalização estabelecidas pelo decreto 
4.769/2003 alterado pelo decreto nº 6.924/2008; Of. da Real transporte/turismo e 
sociedade anônima em resposta a OD 507/2010; Of. do senado federal, em 
resposta a OD. 382/2010; telegrama do ministério da saúde informando liberação de 
recurso financeiro no valor de cem mil novecentos e vinte e dois com oitenta e três 
centavos, convite do SESC para participar da casa da saúde a realizar-se dia 13 de 
abril; convite para abertura oficial do Festança da querência, rodeio internacional de 
Carazinho, a realizar-se dia 08 de abril; projeto de lei nº 042/2010 de autoria do 
executivo municipal, o qual fixa o numero de vagas nas classes de promoção de 
quadros de professores públicos municipais para o ano de 2009; projeto de lei 
043/2010 de autoria do executivo municipal o qual autoriza abertura de crédito 
suplementar no orçamento de 2010; projeto de lei de autoria do Vereador Eugênio 
Grandó, o qual autoriza o executivo municipal a criar e implantar o programa sangue 
é vida; projeto de lei de autoria do Vereador Elbio Esteve, o qual dispõe sobre a 
divulgação na pagina oficial da prefeitura municipal de Carazinho a relação dos 
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medicamentos existentes e aqueles que faltam em estoque na secretaria municipal 
de saúde e dá outras providencias, projeto de lei de autoria do Vereador Elbio 
Esteve o qual dispõe sobre medida de reaproveitamento de óleo vegetal (cozinha) e 
seus resíduos e da outras providencias; Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
passamos agora para a leitura;  Secretário Vereador Elbio Esteve; Of. da 
Eletrocar ao Senhor Gilnei Jarré. MD Presidente da Câmara Municipal de carazinho. 
Assunto: declarações em plenário. Excelentíssimo Senhor Presidente. Reporto-me 
através desse oficio na condição de diretor comercial das centrais elétricas de 
Carazinho, sociedade anônima Eletrocar, enviando-lhe cópias de documentos que 
comprovam o pedido de dispensa sem remuneração a mim concedido no período 
de 03 de março de 2010 a 09 de março de 2010 para tratar de assuntos 
particulares, consta em anexo a este cópia da ata de reunião da diretoria executiva 
do demonstrativo de pagamento salarial referente ao mês de março de 2010 e ata 
de posse do conselho de administração, com data de inicio de minhas atividades 
como diretor comercial, para comprovar a esta respeitada casa que não faz parte da 
minha vida me locupletar de valores que não são meus, isto esta sendo feito devido 
às declarações de alguns vereadores em plenário, de que eu teria assumido e em 
seguida tirado férias, portanto esses documentos visam esclarecer e mostrar a 
realidade dos fatos, gostaria que esse ofício seja lido em plenário e que fique a 
disposição para sanar possíveis duvidas aos demais interessados, sem mais para o 
momento. Atenciosamente. André de Moura Branda. Diretor comercial;  Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; passamos agora para a leitura das indicações, 
requerimentos e moções pelo senhor secretário; Secretário Vereador Elbio 
Esteve; indicações: 0611/380/10, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando 
sejam recolhidos os entulhos verdes (grande volume) depositados na RUA DUQUE 
DE CAXIAS, em frente à Escola RODOLFO BOLSANI, no bairro SÃO PEDRO, pois 
os mesmos encontram-se no passeio público e parte no calçamento atrapalhando a 
passagem de pedestres e veículos, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
0612/381/10, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor competente 
providencie a imediata recolocação do abrigo na parada de ônibus localizada na Av. 
FLORES DA CUNHA esquina com a RUA ANTÔNIO VARGAS, em virtude de que 
com as altas temperaturas os usuários dos coletivos urbanos ficam expostos ao sol 
enquanto aguardam o transporte, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0613/382/10, 
ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que setor encarregado para tal, 
providencie a retirada dos entulhos verdes, depositados na RUA PERNAMBUCO, 
no Bairro ORIENTAL, em frente à residência nº 94, eis que os mesmos necessitam 
serem recolhidos do passeio público, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
0614/383/10, Solicita com urgência ao Executivo Municipal que determine ao 
setor competente a construção de uma lombada (quebra-molas) nas 
proximidades da Rua Dinarte da Costa cruzamento com a Rua Benjamin 
Constant, localizada no Bairro Sassi. Solicitação dos Moradores e motoristas, 
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Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0615/384/10, Solicitando ao Executivo 
Municipal, que determine ao setor competente com urgência, operação tapa 
buracos e melhoria no escoamento da água das chuvas, frente à parada de ônibus 
localizada na Rua Diamantino Tombini esquina com a  Rua  Pernambuco, no Bairro 
Oriental. Está gerando diversos transtornos principalmente nos dias chuvosos com o 
acúmulo excessivo de água frente à parada. Os veículos e ônibus ao trafegarem 
pelo local, acabam jogando a água empossada nas pessoas que ali aguardam o 
transporte coletivo, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0616/385/10, Solicitando 
com urgência ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente trabalhos 
de reperfilagem asfáltica na Rua Senador Salgado Filho, localizada no Bairro 
Conceição / São Jorge. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; 0617/386/10, Solicitando que seja enviado oficio ao Chefe do 
Executivo Municipal para que providencie urgentemente o cumprimento da Lei nº 
10.172 de 09 de Janeiro de 2001- Plano Nacional de Educação, Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; 0618/387/10, solicitando para que seja efetuada a limpeza e a 
colocação de sifão na boca de lobo da Rua Agnelo Senger, Vereador Elbio Esteve – 
PSDB; 0619/388/10, Solicitando o Executivo que determine ao Setor Competente 
para que realize melhorias como patrolamento, cascalhamento e compactação na 
estrada que liga Cruzinha à Pinheiro Marcado, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
0620/389/10, Solicite ao Executivo Municipal para que determine ao setor 
competente serviços de patrolamento, cascalhamento e limpeza de bueiros na Rua 
João Clemente Elsing - Bairro Ouro Preto, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
0621/390/10, Solicita ao Executivo para que determine ao setor competente 
trabalhos de pavimentação do pequeno trecho da Rua Senador Salgado Filho, 
entroncamento com a BR 285, e para que seja realizado estudo no sentido de 
construção de uma rótula naquele local, tendo em vista, este ser acesso aos Bairros 
Santa Terezinha e Conceição, e também por ser via de acesso à Cotrijal, tal 
melhoria muito contribuirá em segurança aos moradores, e motoristas que por ali 
trafegam, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0622/391/10, Solicita ao Executivo que 
determine ao setor competente para que faça a restauração do meio-fio na Rua 
Carlos Gomes em frente ao nº 411, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0623/392/10, 
para que determine a secretaria de obras que seja refeito o calçamento da Rua 
Silva Xavier, Vereador Estevão De Loreno – PP; 0624/393/10, para que determine a 
secretaria de obras que seja feita operação tapa buracos na Rua Polidoro 
Albuquerque, Vereador Estevão De Loreno – PP; 0625/394/10, para que determine 
a secretaria de obras que seja tapada uma valeta na Rua Vitória, em frente a 
residência nº 567, Vereador Estevão De Loreno – PP; 0626/395/10, Solicitando ao 
Executivo Municipal que providencie com urgência a instalação de equipamentos de 
segurança no Prédio da Prefeitura Municipal, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
0627/396/10, solicitando ao executivo municipal que determine ao setor competente, 
a execução de serviço de limpeza e recolhimento de entulhos verdes em toda 
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extensão da Rua Ipiranga, bairro Hípica, em toda sua extensão, Vereador Erlei 
Vieira - PSDB; 0628/397/10, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao 
setor competente, que efetue colocação de uma cerca no centro comunitário nossa 
senhora da Salete no bairro Hípica. Segundo informações dos moradores a 
propriedade do imóvel é do município sendo de responsabilidade do Executivo a 
manutenção do mesmo, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 0629/398/10, Solicitando ao 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução de serviço de 
limpeza na vala existente na Rua Artur Bernardi, Bairro Glória, aproveito a 
oportunidade para solicitar que seja colocada tubulação para que o escoamento da 
água seja de maior eficiência, Vereador Erlei Vieira – PSDB;   0630/399/10, 
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução 
de operação tapa buracos na Rua Marechal Hermes do número 1355 até o final da 
Rua, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 0631/400/10, Solicitando ao Executivo 
Municipal, que determine ao setor competente, a execução de operação tapa 
buracos e limpeza nas valas existentes em toda extensão da Rua Ernesto de 
Quatros, Bairro Glória, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 0632/401/10, Solicitando ao 
Executivo Municipal, determine ao setor competente, que efetue operação tapa 
buracos em toda extensão da Rua Marechal Castelo Branco, Bairro Glória, 
Vereador Erlei Vieira- PSDB; 0633/402/10, Solicita, para que o Executivo Municipal 
determine ao setor competente que coloque uma parada de ônibus  na Avenida 
Flores da Cunha nas proximidades do nº 600, sentido bairro centro. Solicitação dos 
moradores, Vereador Leandro Adams – PT; 0634/403/10, Reitera a solicitação para 
que o Executivo Municipal determine ao setor competente que realize melhorias, 
ensaibreamento,compactação e colocação de alguns quebra molas na estrada 
velha de São Bento iniciando em frente à casa nº 12 até a reta da granja do Sr. 
Petry, a mesma por ser muito estreita oferece riscos de acidentes com pessoas e 
animais. Solicitação dos moradores, Vereador Leandro Adams – PT; 0635/404/10, 
solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente para que 
seja feito serviços de limpeza no terreno baldio existente na Rua Ipiranga esquina 
com a Travessa Leopoldo Junges, devido ao aspecto de abandono e desleixo com o 
referido local, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0636/405/10, solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente para que seja feito serviços de 
limpeza no terreno baldio existente na Rua Ipiranga em frente à residência nº 1412, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0637/406/10, Solicitando que seja efetuada a 
limpeza e a colocação de sifão na boca de lobo localizado na esquina da Rua 
Pernambuco com Ermínia Tombini, Bairro Oriental, é grande a reclamação por parte 
da população do mau cheiro do local que é insuportável, Vereador Elbio Esteve – 
PSDB; 0638/407/10, REITERANDO E solicitando ao setor competente que 
providencie serviços de melhorias na Rua Gaviões, pois a mesma é seqüência da 
Rua Fernando Ferrari, que é corredor de ônibus e está intransitável, Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; 0639/408/10, Solicitando ao setor competente que seja 
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efetuado melhorias na camada asfáltica da Rua Fernando Ferrari, no bairro 
Conceição, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 0640/409/10, Solicitando ao Executivo 
Municipal, que determine ao setor competente, que efetue serviço de melhorias em 
toda extensão da Rua Guaranis, no bairro Conceição, Vereador Eugênio Grandó – 
PTB; 0641/410/10, REITERANDO e solicitando ao setor competente, que 
providencie serviços de melhorias na Rua Senador Salgado Filho, no bairro 
Conceição, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 0642/411/10, Solicitando ao setor 
competente que realize serviços de instalação de placas indicativas nas quadras 
que circundam o Colégio Dr. Piero Sassi, no bairro conceição, Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; 0643/412/10, Solicitando ao setor competente que seja efetuado 
serviços de capina e roçada nos canteiros centrais ao longo da Avenida Pátria, 
Vereador Eugênio Grandó – PTB; 064/413/10, Para que seja enviado oficio ao 
Chefe do Executivo Municipal que analise juntamente com sua equipe de saúde e 
educação e coloque em prática o mais rápido possível o decreto 6.286/07, onde 
Institui o Programa Saúde na Escola – PSE, Vereador Elbio Esteve –PSDB; 
0645/414/10, Para que seja enviado oficio ao Chefe do Executivo Municipal que 
analise juntamente com sua equipe a possibilidade de colocar em prática a Lei 
Municipal 5.743/02, em funcionamento irá  colaborar com a limpeza da nossa cidade 
e amenizar a situação de muitas famílias carentes, Vereador Elbio Esteve – PSDB;  
requerimentos:0646/097/10, 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. IRACI RITTER LAMPERT 
, transcorrido no último dia 29 de março. 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. 
IRACI RITTER LAMPERT, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0647/098/10, O Vereador abaixo subscrito requer, 
na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho aos Líderes 
de Bancadas no Congresso Nacional, a COBAP – Confederação Brasileira de 
Aposentados e Pensionistas, ao Presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados 
Sr. João Batista Inocentini, ao Presidente da Sede Estadual do Sindicato Nacional 
Sr. Adão Eduardo Haggstram, a FETAPERGS – Federação dos Trabalhadores 
Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul, e a Associação dos 
Aposentados e Pensionistas de Carazinho, renovando nosso compromisso de 
buscar junto ao congresso a aprovação dos Projetos do Senador Paulo Paim, 
principalmente o projeto que determina a extinção do fato previdenciário. 
Esperamos que os nobres deputados, nossos ilustres representantes, assumam o 
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compromisso de atender as reivindicações desta enorme categoria, que busca 
somente o que lhes é de direito, um direito que lhes foi tirado com a criação deste 
“famigerado” fator previdenciário. Os aposentados e pensionistas precisam mais do 
que nunca mostrar sua força, o poder de sua união, são quase 15 milhões que 
somados a pelo menos um de seus familiares, representam pelo menos 30 milhões, 
são 30 milhões de pessoas que podem e devem fazer a diferença nas urnas, caso 
sua reivindicação não seja atendida, já que vem sendo protelada há tanto tempo, 
está na hora de mudarmos a história deste país, temos condições para isso. Chega 
de usar o argumento de que a previdência está quebrada, ou que quebraria por fim, 
caso fossem aprovados os projetos em questão, pois se o governo tem dinheiro 
para socorrer empresas em dificuldades, socorrer outros países, investir em outros 
setores, deveria também preocupar-se em fazer justiça, distribuindo renda  entre 
aqueles que têm direito a isso. Outro ponto a ser discutido é o fato de que dos 27 
milhões de beneficiários da previdência, apenas 15 milhões são aposentados e 
pensionistas, os outros recebem benefícios sociais, que não deveriam ser pagos 
pela previdência e sim pelo Tesouro, pois com certeza, desta forma a previdência 
não estaria “quebrada”, pois é também este fator que faz com que faltem recursos 
para pagar aos aposentados uma aposentadoria e uma pensão digna, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; 0648/099/10, O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrada em Ata e oficiada, 
a Companhia de Água e Esgoto (CORSAN), que realize reparos no asfalto na Rua 
Marechal Castelo Branco, onde foi realizadas melhorias na rede de abastecimento 
de água pela CORSAN causando dados a esta via pública, (Fotos em anexo). Como 
é previsto em lei estes reparos são de responsabilidade da empresa. Temos a 
certeza que a CORSAN ira incluir em seu cronograma de trabalhos este reparo e o 
mais breve possível os moradores desta via terão seu calçamento recomposto pela 
empresa, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 0649/100/10, O Vereador abaixo subscrito 
requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação 
dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho aos 
Líderes de Bancadas na Câmara dos Deputados, e as comissões de Seguridade 
Social e Família, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e de Cidadania, 
manifestando nosso total apoio ao Projeto de Lei do Deputado Albano Franco, que 
isenta de todos os tributos federais, inclusive contribuições e taxas, os 
medicamentos utilizados no tratamento de diabetes e hipertensão, visando com isso 
reduzir o preço dos remédios e ampliar o acesso da população aos tratamentos, 
pois as estimativas mostram que há no Brasil atualmente 30 milhões de hipertensos 
e 21 milhões de diabéticos.  Com a aprovação desta proposta, que visa reduzir o 
preço dos medicamentos, via desoneração tributária, estaremos contribuindo para 
um maior acesso da população ao tratamento necessário ao controle destas 
doenças que são responsáveis por danos à economia e à sociedade brasileira, 
principalmente aos aposentados, que são, acredito eu, as pessoas que mais 
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utilizam este tipo de medicamento em seus tratamentos, em razão de que a grande 
maioria sofre destes dois males, ou pelo menos de um deles.  Sou totalmente 
favorável a todo e qualquer tipo de projeto que venha de encontro às necessidades 
do cidadão brasileiro como um todo, mas em especial ao aposentado, pois aliviar o 
seu sofrimento é uma de minhas principais bandeiras, prova disso é minha defesa 
veemente a aprovação dos projetos do Senador Paulo Paim que possibilitam uma 
vida mais digna a esta grande parte da população brasileira, que ao longo de sua 
vida, trabalhou para poder um dia usufruir do merecido descanso com condições 
mínimas de sobrevivência, contribuindo para isso, entregando nas mãos do governo 
boa parte de seus rendimentos através do pagamento de tributos, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; 0650/101/10, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, 
seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Senador Paulo Paim e aos 
Líderes de Bancadas no Senado Federal, manifestando nosso total apoio ao Projeto 
de Lei que prevê a doação de produtos falsificados apreendidos à assistência social, 
que foi apresentado em 2000, quando o então Senador Paulo Paim, autor da 
matéria, ainda era Deputado Federal. A aprovação do projeto pela Câmara é uma 
grande conquista, pois esta se encaminhando a possibilidade de que milhares de 
pessoas carentes sejam beneficiadas com esses produtos, que pela legislação atual 
são destruídos quando apreendidos pelas autoridades competentes. Esperamos 
que o Senado Federal possa também interpretar desta forma esta proposição, 
relevando o lado social da matéria, pois também ao meu ver não há motivos destruir 
um produto que pode ser destinado a pessoas carentes, amenizando o sofrimento 
destas pessoas que dependem das doações e atos de generosidade de pessoas 
mais abastadas para terem o que vestir ou calçar. A proposta prevê que antes da 
doação, a marca pirateada deve ser retirada do produto para não desvirtuar o valor 
patrimonial do produto consubstanciado na marca em questão. Como diz o autor do 
projeto, o ilustre Senador Paulo Paim, que tão magistralmente defende os direitos 
dos cidadãos brasileiros, o atual projeto prevê “uma solução menos drástica”, já que 
o dispositivo atual, prevê a destruição dos itens apreendidos, Vereador Felipe Sálvia 
– PDT; 0651/102/10, o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que a 
seguir da aquiescência do plenário encaminhe-se oficio externando condolências 
aos familiares da Sra. Tereza Viana Garcia, pelo seu passamento ocorrido na ultima 
quinta-feira, em nossa cidade. Expressamos nosso pesar e auguramos à família a 
superação deste lastimável episódio, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0652/103/10, o 
vereador abaixo assinado requer na forma regimental que depois de lido em 
plenário, seja enviado oficio ao executivo municipal com o seguinte pedido de 
informações: considerando a declaração da prefeitura municipal de Carazinho 
manifestando interesse na desapropriação de uma área de 42,70 m², de 
propriedade do Sr. Ludovenio Arozi, localizada na Rua Alexandre da Motta, esquina 
com aruá Felipe Camarão, objetivando o alargamento da via de circulação pública, 
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venho à presença de Vossa excelência requerer: estudo técnico e/ou laudo técnico 
com a devida ART, sobre a viabilidade do alargamento da via pública, 
principalmente em termos de segurança no local, fato que justificaria a não 
desapropriação da área. Justificativa: averiguar tecnicamente se a desapropriação 
da referida área gerará segurança ou insegurança no local, prejudicando de forma 
injustificada um investimento de médio porte em nosso município. Vereador Eugênio 
Grandó – PTB e Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0653/104/10, 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 no jockey club. 
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; 0654/105/10, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
depois de aprovado em plenário, seja enviado oficio ao Diretor do Departamento 
Municipal  de Trânsito  de nossa cidade para que faça os seguintes 
esclarecimentos: Qual o valor arrecadado em multas e estacionamento rotativo 
desde Janeiro de 2009 até a presente data. Qual o gasto mensal do Departamento? 
Quais os programas que estão sendo desenvolvidos pelo Departamento, Vereador 
Elbio Esteve – PSDB; moções: 0655/071/10, ofício de CUMPRIMENTOS em nome 
do Poder Legislativo de Carazinho ao ciclista EVERSON ASSIS, 
PARABENIZANDO-O pela conquista como 3º colocado da 4ª Volta das Hortências e 
1ª etapa do Gaúcho de Resistência, na categoria elite, evento transcorrido no último 
dia 28 de março, na cidade de Igrejinha. PARABÉNS EVERSON por mais uma vez 
bem representar nosso MUNICÍPIO, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
0656/072/10, ofício de CUMPRIMENTOS em nome do Poder Legislativo de 
Carazinho ao ciclista GOSMERINDO FORTES, PARABENIZANDO-O pela 
conquista como 3º colocado da 4ª Volta das Hortências e 1ª etapa do Gaúcho de 
Resistência, na categoria força livre, evento transcorrido no último dia 28 de março, 
na cidade de Igrejinha. PARABÉNS GOSMERINDO por bem representar nosso 
MUNICÍPIO em mais esta competição, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
0657/073/10, A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho, a Revista Contato Vip de Carazinho, na pessoa da Senhora Diretora 
Rosemara Toledo, parabenizando pelos 18 anos de fundação da Revista no nosso 
município, comemorados em abril de 2010. Revista a qual aborda os mais diversos 
assuntos e mantém colunas assinadas em diversas áreas e sempre que possível 
busca a opinião de especialista nos mais variados setores. Nossos Parabéns a 
diretoria, funcionários e demais colaboradores por ser o espelho da sociedade local, 
registrando os aspectos sociais, culturais, de moda e lazer, destacando 
personalidades ao registrar os momentos mais importantes da sua grande família 



 

A.L. Página 9 14/4/2010  

leitora, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0658/074/10, A Vereadora abaixo 
subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a Escola de Pais 
do Brasil - Seccional de Carazinho, parabenizando o Casal Gilberto de Medeiros e 
Lúcia de Medeiros, pela posse da nova diretoria realizada no dia 28 março de 2010, 
nas dependências do Restaurante La Maison. Nossos parabéns a nova diretoria e 
demais membros conselheiros desta renomada entidade. E também parabenizamos 
a ex-diretoria da Escola de Pais do Brasil – Seccional de Carazinho, o Casal 
Éverson Walber e Valéska Walber pelo trabalho prestado e realizado frente à 
entidade na sua gestão, pelas ações e atividades  proporcionadas em prol de pais, 
futuros pais e educadores a pensarem e se instrumentalizarem para a educação de 
crianças e adolescentes, possibilitando a formação de verdadeiros cidadãos. 
Desejamos sucesso a todos com apreço, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
0659/075/10, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, 
seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho aos 
Proprietários da EMPRESA GLÓRIA, cumprimentando-lhes pela aquisição de mais 
dois ônibus, equipados com elevador atendendo assim as necessidades dos 
deficientes físicos, mas cumprimentando-lhes especialmente pela instalação de um 
Posto Central de venda de passagens, uma reivindicação que vimos fazendo ao 
longo de nosso trabalho como legislador desta Casa. Foram inúmeras as vezes que 
mantivemos contato com a direção da empresa, manifestando a necessidade de 
instalar no centro da cidade um ponto de venda de passagens, em razão do 
escritório da empresa localizar-se tão distante. Esta sem dúvida alguma é uma 
grande conquista para nossa comunidade, pois se solicitamos incansavelmente este 
pedido, foi em função dos pedidos que recebemos de nossa dos usuários do 
transporte coletivo. Destacamos o belo trabalho que a Empresa Glória vem 
realizando em nosso município ao longo de anos de serviços prestados a 
comunidade carazinhense, mas propriamente desde 1958.  São mais de 50 anos de 
dedicação, procurando sempre proporcionar excelente condições de transporte aos 
seus usuários. Vem constantemente renovando sua frota, colocando a disposição 
veículos de última geração, preocupando-se realmente com o bem estar de sua 
comunidade. Sentimo-nos honrados em ter a Empresa Glória cuidando tão bem do 
transporte coletivo de nosso município, adequando-se sempre as necessidades do 
nosso cidadão, procurando oferecer segurança, qualidade no atendimento, 
adaptação de horários e bem estar. Por este exemplo, entendemos que toda a 
equipe de funcionários da EMPRESA GLÓRIA, merece o reconhecimento pelo 
trabalho e dedicação prestados, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0660/076/10, O 
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o 
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho ao Instituto de Educação Fransciscana Nossa Senhora da 
Glória, parabenizando pelo belíssimo evento realizado no dia 31 de março de 2010, 
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1º Auto da Paixão Morte e Ressurreição de Cristo, sabemos que o evento partiu de 
uma iniciativa da escola com empenho e objetivo de representar a trajetória das 14 
estações da via sacra até a ressurreição de Cristo. Foi emocionante para o público 
que presenciou a encenação, que jamais foi vista pelo povo Carazinhense. 
Queremos parabenizar a todos que participaram  do evento proporcionando tanto 
empenho para que saísse uma encenação emocionante, mas foi mais que 
emocionante, foi um verdadeiro show com atores caseiros movidos pela emoção e o 
coração, nos dando orgulho de ser Carazinhense. Esperamos que este seja o 
primeiro de muitos, que nos próximos anos o apoio e incentivo seja maior triplicando 
o público presente nesse primeiro, Vereador Leandro Adams – PT; 066/077/10, O 
Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado 
ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a Senhora Juracema Dal Castel, a 
parabenizando pelo glorioso trabalho realizado junto a EMEI Carolina Da Castel,  
pela presença constante e por toda atenção dispensada às crianças com carinho, 
dedicação e esforço em oferecer momentos de alegria e descontração. Receba do 
poder Legislativo a saudação pelo excelente trabalho Social realizado junto a EMEI 
Carolina Da Castel, que vem se tornando referência no município em educação 
Infantil graças a sua contribuição. São pessoas assim que merecem o nosso 
reconhecimento por representarem a diferença, dentro da comunidade 
carazinhense, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 0662/078/10, O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após submetida ao plenário para 
aprovação, seja encaminhado ofício a todas as rádios, emissoras de TV e jornais de 
nossa cidade, manifestando nossas congratulações pelo DIA DO JORNALISMO, 
que ocorrerá no próximo dia 07 de abril. Todos nós temos plena consciência do 
quanto à profissão de jornalista é desgastante e de muita responsabilidade, é com 
certeza algo que se faz por amor. Jornalistas do mundo inteiro, de países ricos ou 
pobres, de países mais ou menos democráticos, trabalham para levar à sociedade 
um bem precioso: a informação, que a cada dia ganha mais importância e cria mais 
influência na sociedade em que vivemos. A atividade profissional do jornalista 
produz interpretação da realidade, indução de intenções, vontades, comportamentos 
e valores. É de fato que os jornalistas ajudam a produzir cultura, a instituir ou 
desconstituir movimentos coletivos, a validar ou discutir as relações de poder 
estabelecidas. São, portanto, e sem duvida alguma profissionais que cumprem uma 
relevante função social. Esperamos também que como reconhecimento a esta tão 
importante profissão, possamos ter o retorno da exigência de formação superior 
para nossos jornalistas, já que esta é uma reivindicação de toda a classe, que 
manifestou seu descontentamento com a posição do STF de declarar 
inconstitucional a exigência de diploma de curso superior para Jornalistas. Recebam 
o reconhecimento do Poder legislativo Municipal, que muito orgulha-se em poder 
homenageá-los nesta data, Vereador Felipe Sálvia – PDT; Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; conforme acordo de bancadas não haverá intervalo regimental, nem o 
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grande expediente, passamos agora para apreciação e votação dos requerimentos 
e moções;  Vereador Leandro Adams; questão de ordem Senhor Presidente;  
Presidente Vereador Gilnei Jarré; pois não Vereador Leandro Adams;  Vereador 
Leandro Adams; gostaria que vossa excelência consultasse esse plenário para 
votação em bloco dos requerimentos, moções e projetos;  Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; esta em discussão o pedido verbal do Vereador Leandro Adams para 
apreciação em bloco dos requerimentos e moções, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
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 02 Vereador Felipe Sálvia - PDT; nº 03 
Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 04 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 05 Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; nº 08 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 10 Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; nº 11 Vereador Elbio Esteve – PSDB; moções: nº 01 Vereador 
Paulino de Moura – PTB, Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador Rudinei Brombilla 
– PP e Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 02 Vereador Paulino de Moura – PTB, 
Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador Rudinei Brombilla – PP e Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; nº 03 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, Vereador Paulino de Moura 
– PTB, Vereador Rudinei Brombilla – PP e Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 04 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB, Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP e Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 05 Vereador Felipe 
Sálvia – PDT, Vereadora Sandra Citolin – PMDB, Vereador Rudinei Brombilla – PP 
e Vereador Estevão De Loreno – PP; nº 06 Vereador Leandro Adams – PT, 
Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador Estevão De Loreno – PP e Vereador 
Erlei Vieira – PSDB; nº 07 Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador Leandro Adams 
– PT, Vereador Paulino de Moura – PTB e Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 08 
Vereador Felipe Sálvia - PDT, Vereador Leandro Adams – PT, Vereador Eugênio 
Grandó – PTB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB e Vereador Rudinei Brombilla – PP;  
Presidente Vereador Gilnei Jarré;  esta em discussão os requerimentos e moções, 
Vereador Paulino de Moura, com a palavra;  Vereador Paulino de Moura; Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, imprensa aqui presente, a Ana e a Mara, seu 
Silveira, suplente de Vereador Marcos Soares, funcionários do município, eu tinha 
prometido a mim mesmo que eu iria fazer um voto de silencio, mas , recebendo, e 
ai, Senhor Presidente, eu quero me ater a essa correspondência direcionada a 
casa, e aos vereadores, então eu posso falar nesse momento que me é incumbido 
de falar sobre moções e requerimentos e indicações, onde um individuo, chamado 
André Branda, manda uma correspondência para o poder e para esses vereadores, 
a repreender, nós que representamos a população, nós que estamos aqui para zelar 
pelo dinheiro publico, dizendo que esses vereadores, alguns vereadores, teriam se 
pronunciado falando sobre a tirada de férias e remuneração, nunca foi falado, pelo 
menos por esse vereador, relação aos valores se foi pago ou não foi, o que foi 
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falado, desse cidadão, dessa pessoa que não zela pelo dinheiro publico, porque 
esse vereador presidiu uma CPI da APROCAR onde o André Branda foi condenado 
a devolver recursos para o município de Carazinho por mal aplicação desse recurso, 
ele assume a secretaria de obras, e tira, remunerada ou não, ele tira férias, porque 
ele coloca no oficio que esta em licença para tratamento de assuntos particulares, 
assuntos particulares é ir pescar, fora de Carazinho, para que vá lá no Pantanal, 
pescar, caçar e fazer turismo, pode ser com o dinheiro dele, no exercício do cargo 
de secretário isso é assunto particular? Não. Isso é assunto sim de lazer, por mais 
que ele não tenha recebido, ele não saiu para tratar de assuntos particulares, 
porque se isso for assunto particular, eu quero saber o que é lazer? Agora, 
remunerado ou não, o indivíduo manda para a câmara, e não sou eu que estou 
dizendo, esta aqui o pro labore dele, esta aqui para quem quiser ver, para a 
imprensa, para as pessoas que aqui estão, o coitadinho ganha cinco mil trezentos e 
vinte e cinco, mais, mais o que a sua esposa ganha, lá no CMPP, mais uns quatro 
mil e quinhentos, cinco mil, os coitadinhos vivem com dez mil reais,  e ai ele tira 
novamente licença para tratar assuntos particulares, que é em Natal, onde os idiotas 
estão aqui atendendo as pessoas, estão aqui trabalhando pelo povo, e ele lá, 
remunerado ou não, diz para vocês, “se lasquem vocês ai que eu estou aqui numa 
boa”, não fui eu que disse, esta no jornal, esta estampado no jornal,  e ainda de 
fazer isso, ainda botar matéria, no mínimo ele pagou essa matéria, para ela sair, 
aparece ele lá numa boa, andando de iate, de navio, de não sei mais o que, e ai, 
vereadores, assessores, vocês acompanham mães chorando porque o seu filho 
esta na ultima da dependência química, quem é que tem que buscar a solução 
Vereador Erlei Vieira? Nós, nós eleitos pelo povo, para trabalhar pelo povo, daí seu 
André Branda sai para fazer suas coisas particulares, particulares, fazer lazer? Isso 
se chama particular? Eu não vou me calar, eu não vou ficar quieto, nem que isso 
doa a quem é chefe dele, porque agora mexeram com a vespeira, agora mexeram 
com quem estava quieto, a outra vez, ele também mandou, pasmem os senhores, 
na legislatura passada um documento idêntico a esse e não tinha nada de dolo, no 
final apareceram coisas do arco da velha, eu quero crer que o que está escrito aqui, 
seja documento de fé, seja documento sério, porque eu vou estudar, não vou 
ameaçar mas eu vou estudar a partir de hoje, a abertura de uma CPI, para saber 
como é que o André Branda foi fazer assuntos particulares no Pantanal, e sim de 
férias, como é que o André Branda foi para Natal, assuntos particulares, sim de 
lazer, porque os jornais mostraram isso,e a sua esposa, como é que ela conseguiu 
também, no mesmo momento dele, férias remuneradas ou não, mexeram comigo, e 
eu quero deixar claro, que não vai ter ninguém que vai me impedir de abrir uma CPI 
, mas primeiro eu vou pegar dados, vou buscar subsídios, e ai sim eu quero a 
complacência e a sabedoria dos colegas vereadores, sejam eles de apoio ao 
governo, sejam eles de oposição ao governo, para nós abrirmos uma CPI, porque 
eu não vou aceitar o André Branda se achar o cara, ainda querer me repreender 



 

A.L. Página 13 14/4/2010  

porque eu estou cobrando porque ele saiu sim, de férias, porque ele não foi tratar 
assunto particular, porque o jornal esta estampado lá que ele estava de férias, e 
assunto particular para mim não é férias, férias é férias, assunto particular pode ser 
qualquer outro menos ir para Natal, menos ir para o Pantanal, então eu vou 
realmente a partir de hoje, amanhã de manhã vou debruçar e vou estudar a 
possibilidade de uma abertura de CPI, contra o hoje, funcionário da Eletrocar, o ex-
secretário de obras e a sua esposa hoje diretora do CMPP, eu não vou ficar calado, 
eu não vou aceitar o que esse moleque, o que esse menino faz através de uma 
explicação que não tem nexo, eu vou entregar se vocês quiserem cada um dos 
senhores aqui estão, ler isso aqui, isso aqui é brincar, isso aqui é dar risada com 
nós homens públicos, que estamos aqui para zelar para o bem da população, para o 
bem da nossa comunidade, seria isso Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
desculpa o desabafo mas eu não vou aceitar, e quem quiser aceitar quem quiser 
jogar o jogo, pode jogar, é um direito de se jogar, porque estou nesse poder há 
dezesseis anos, então eu sei como funciona, mas esse menino espere para ele ver 
o que foi feito na APROCAR e o que vai ser feito agora na CPI que eu vou pedir 
abertura com a parceria dos colegas vereadores, obrigado;  Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
Vereador Felipe Sálvia com a palavra;  Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, pessoas que assistem a reunião na noite de hoje na casa do 
povo, cumprimentar seu Silveira, por tabela cumprimento toda platéia, cumprimentar 
a imprensa, a Mara e a Ana, suplente de Vereador Marcos Soares, tem razão o 
Vereador Paulino de Moura quando faz um desabafo eu acho que cargo de 
confiança nenhum tem que  ficar magoado, bravo, e mandar cartinha para esse 
poder, porque esse poder tem o direito de fiscalizar qualquer pessoa, nós fomos 
feitos para fiscalizar, não é Vereador Leandro Adams, e o que nós fizemos é 
fiscalizar, e falar no dia sobre esse episódio que aconteceu, eu acho que cabe uma 
CPI sim, para averiguar o que aconteceu, mas eu gostaria Senhor Presidente, 
também averiguar que vossa senhoria falou a semana passada sobre uma cidadão 
na saúde, que tirou férias sem ter tempo de serviço, não sei se foi isso que eu ouvi? 
Mas isso também é grave, eu gostaria também, Vereadora Sandra Citolin, de ver os 
remédios vencidos, e olhar que tipo de remédios vencidos, onde é que foram 
comprados, que remédio, se vence, quando não é receitado pelos médicos, e o Dr. 
Elbio sabe disso, se vence, mas dizem que a quantidade é muito grande gente, é 
muito grande, tem uma aparte Vereador Eugênio Grandó;  Vereador Eugênio 
Grandó; só para esclarecer da semana passada, a discussão que houve foi de um 
cargo emergencial que foi aprovado por esta casa, para contratação de uma 
enfermeira, a qual deveria estar prestando serviço em um posto de saúde, tanto é 
que o cargo era emergencial, e a surpresa que nós tivemos foi que numa 
reportagem junto ao diário da manhã, essa servidora aparece acompanhando o 
secretário de saúde num curso em Porto Alegre, se ela foi contratada de forma 
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emergência é porque naquele setor especifico estava faltando funcionário, estava 
faltando alguém para atender a população, e se é emergência ela não poderia estar 
fazendo curso, ou acompanhando o secretário da saúde, e sim cumprindo a sua 
função de emergência que ela foi contratada, essa que foi a discussão que nós 
tivemos a semana passada, só para colaborar; tem razão, e obrigada Vereador 
Eugênio Grandó, mas a gente tem tanta coisa que a gente vê, e agente como 
vereador a gente tem que fiscalizar, é um direito, e eu também gostaria Senhores 
Vereadores, de dizer para vocês que esse roubo na prefeitura me deixou 
apavorado, eu sou no vereador mais antigo desta casa, e eu fiquei apavorado de 
saber, e não é culpa desse prefeito agora, mas de saber  que a nossa prefeitura não 
tem câmara de vídeo, não tem alarme para tocar, hoje tu entra em qualquer loja tu é 
filmado, tu entra em qualquer prédio, tu é filmado, onde tu entra tu é filmado, e na 
nossa prefeitura não tem um alarme, não tem uma filmadora, me dizia o Vereador 
Estevão De Loreno, que a Help fez uma proposta ao prefeito, de fazer um sistema 
de alarme moderno, um programa de alarme moderno ali, e fez para vários prefeitos 
também, eu estou dizendo o seguinte, que no tempo do Bastico, eu me recordo que 
o Bastico mandava o guarda dormir dentro da prefeitura, me cuide o cofre, ele dizia, 
me cuida o cofre, finado Bastico dizia, então não tinha alarme naquela época tão 
moderna, mas ele botava o guarda dormir do lado do cofre, e me surpreende e 
muitos comentaram na cidade, há muitos comentários, o pessoal fala, eu gostaria 
que o prefeito averiguasse e investigasse, pedisse para as autoridades investigar, 
porque isso não é, eu nunca vi na minha vida, e eu perguntava ali fora agora, para o 
Hélio Rocha, que foi diretor financeiro da prefeitura, da Eletrocar, e ele me dizia, que 
também não lembrava de haver roubo na prefeitura, roubos acontecem, agora o que 
nós temos que ver, averiguar, e pedir Senhores Vereadores, pedir, para que 
coloquem alarme, coloque câmeras dentro da prefeitura, para saber quem entra, se 
fica funcionário, eu sei que fica funcionário trabalhando até mais tarde, agora o que 
não pode acontecer, que foi motivo até de gozação na cidade, esse roubo que 
houve, roubaram cinquenta mil reais em cheque, trinta e poucos mil em dinheiro, é 
dinheiro que é nosso, é do povo, do povo de nossa cidade, isso não pode 
acontecer, a prefeitura de Carazinho tem que ter câmera de vídeo e alarme, ou 
senão façam como o Bastico, bota um guarda do lado do cofre, era isso Senhor 
Presidente;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; com a palavra Vereador Elbio 
Esteve; Vereador Elbio Esteve; boa noite Senhor Presidente, colegas, publico, o 
que esta acontecendo é coisa em cascata, uma coisinha atrás da outra, então vou 
insistir mais uma vez com dinheiro que é dinheiro posto no lixo, quase um milhão de 
reais, que a gente não fez nenhuma licitação, esta aqui, eu pedi para xerocar as 
matérias que foram feitas, dia 17 de abril, até o secretário era o André Branda, ele 
coloca assim que seja concluída a terraplanagem até sexta-feira dia 17 de abri, e a 
partir de então será aberto processo licitatório para contratação de empresa para 
execução de impermeabilização no sistema de drenagem, quase um ano para fazer 
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licitação, dinheiro posto fora, a gente então, assim, com esse dinheiro podia ter 
contratado uma empresa para fazer segurança da prefeitura, não precisava 
contratar o.....faz um....tudo isso a gente tem que ser um pouquinho mais coerente 
com o que a gente fala e como agente está agindo, me preocupa muito a relação, 
volto a insistir, com o lixo, o Vereador Grandó e o Vereador Gilnei Jarré estiveram 
no lixo, no aterro, falta pouco? Falta muito? Eu não sei como esta, falta tudo, então 
assim, quase um ano pessoal, não pode ficar desta forma, entrei também de novo 
com um pedido, com uma indicação que o município faça um convênio de novo com 
o ministério da educação e com o ministério da saúde, programa saúde na escola, 
isso viabiliza atendimento as crianças tanto na parte de visão, tanto na parte de 
higiene oral, é um convênio que tem que o ministério faz, a prefeitura faz com a 
secretaria e faz com a educação, leva o posto para dentro da escola, isso é só uma 
questão de boa vontade pessoal, não custa nada, existem os programas feitos por 
ai, de novo entrei com um pedido de indicação para a gente criar o centro de 
tratamento do controle do tabagismo, Paulino já aprovou a lei, acho que tem que 
tratar a população, não custa nada mais uma vez, é só ter boa vontade o município 
de fazer o convenio com o INCA, então as idéias são dadas, ninguém esta 
onerando o município e independente de partido, A ou B, a gente tem que pensar na 
população, então eu gostaria que o Vereador Estevão De Loreno levasse essa 
situação, a gente precisa, não custa nada, mais uma vez a gente esta pedindo, 
educação e saúde não faz mal;  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 os 
requerimentos e as moções, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura dos 
projetos com respectivos número e autor;  Secretário Vereador Elbio Esteve;  
Projeto de lei nº 031 de 12 de março de 2010. autoriza o CAPSEM contratar 
emergencialmente um atendente. Art. 1º - autoriza o Centro de assistência e 
prestação à saúde dos servidores municipais – CAPSEM  a contratar um atendente, 
em caráter emergencial por três meses, prorrogável por igual período, com jornada, 
carga horária e remuneração equivalente ao padrão quatro do quadro dos 
servidores efetivos. Art. 2º - as despesas decorrentes da presente lei correrão por 
conta de dotações do CAPSEM. Art. 3º - esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. Gabinete do prefeito, 12 de março de 2010. Assina 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 031/2010. Autor: executivo 
municipal. Ementa: autoriza o CAPSEM contratar emergencialmente um atendente. 
Relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei que autoriza o CAPSEM 
contratar emergencialmente um atendente. Voto: o presente projeto de lei é viável 
conforme parecer do instituto Solo e do Jurídico da casa, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentários e financeiros. Vereador Elbio Esteve – relator e membro, 
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Vereador Felipe Sálvia – secretário e Vereador Eugênio Grandó – presidente; 
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 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; 
Parecer: Projeto de lei 031/2010. Autor: executivo municipal. Ementa: autoriza o 
CAPSEM contratar emergencialmente um atendente. Relatório: o executivo 
municipal propõe projeto de lei que autoriza o CAPSEM contratar emergencialmente 
um atendente. Voto: o presente projeto de lei esta apto a ser incluído na ordem do 
dia. Vereador Erlei Vieira, Vereadora Sandra Citolin e Vereador Rudinei Brombilla; 
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, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, 
solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do próximo projeto;  Secretário 
Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei 039 de 26 de março de 2010. altera 
escolaridade dos cargos agentes comunitários de saúde e agente de combate às 
endemias. Art. 1º - fica alterada a escolaridade dos cargos: agente comunitário de 
saúde e agente de combate às endemias constantes do anexo I, da lei municipal nº 
7.121/10, de ensino médio completo para ensino fundamental completo. Art. 2º - 
esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do prefeito, 26 de março 
de 2010. assina 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 039/2010. 
Autor executivo municipal. Ementa: altera escolaridade dos cargos agentes 
comunitários de saúde e agente de combate às endemias. Relatório: o executivo 
municipal propõe projeto de lei que altera escolaridade dos cargos agentes 
comunitários de saúde e agente de combate às endemias. Voto: o presente projeto 
de lei é viável conforme parecer do instituto Solo e do Jurídico da casa, e nada a 
opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. Vereador Elbio Esteve – 
relator e membro, Vereador Felipe Sálvia – secretário e Vereador Eugênio Grandó – 
presidente;  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 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; parecer: projeto de lei 039/2010. Autor executivo municipal. Ementa: 
altera escolaridade dos cargos agentes comunitários de saúde e agente de combate 
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às endemias. Relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei que altera 
escolaridade dos cargos agentes comunitários de saúde e agente de combate às 
endemias. 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, 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 próximo projeto;  Secretário Vereador Elbio Esteve; projeto 
de lei nº 043 de 05 de abril de 2010. Autoriza a abertura de crédito suplementar no 
orçamento de 2010. Art. 1º - fica o poder executivo autorizado a abrir um crédito 
suplementar no orçamento do corrente exercício, no valor total de cem mil reais 
para suplementação das seguintes rubricas: secretaria municipal do 
desenvolvimento de agricultura, indústria, comércio, habitação e meio ambiente; 
setor de turismo, manutenção apoio eventos oficiais incremento ao turismo/Santa 
Rita, outros serviços de terceiros Pessoa jurídica – recurso 1033 cem mil reais. Art. 
2º servirá de cobertura para o crédito suplementar, autorizado pelo artigo anterior, a 
arrecadação proveniente de convenio com o ministério do turismo – caixa 
econômica federal, objetivando a execução de ações relativas ao programa 
promoção de eventos para divulgação do turismo interno. Proposta SICONV nº 
009229/2010. Art. 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do 
prefeito, 05 de abril de 2010. Assina 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; projeto de 
lei 043/2010. Autor executivo municipal. Ementa: autoriza a abertura de crédito 
suplementar no orçamento de 2010. Relatório: o executivo municipal propõe projeto 
de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento de 2010. Voto: o 
presente projeto de lei é viável 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 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 043/2010. 
Autor executivo municipal. Ementa: autoriza a abertura de crédito suplementar no 
orçamento de 2010. Relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei que 
autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento de 2010. Voto: o presente 
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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 Felipe Sálvia;  Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, colega Veiga, companheiro Veiga, Senhor Presidente, venho 
até essa tribuna para dizer que estou gostando de trabalhar na Comissão de Justiça 
e Finanças esse ano, pela primeira vez, eu venho até essa tribuna dizer, Vereador 
Eugênio Grandó, vossa senhoria como presidente da comissão, por entender que 
os projetos, hoje, acabou de chegar um projeto, entrou a tarde um projeto de cem 
mil reais para festa da querência entrou, presidente despachou, e nós estamos 
votando, isso é interessante, os projetos que entram a tarde são votados a noite, 
quando há interesse do povo, e dizer também Senhor Presidente que eu estou 
muito contente, e a semana passada eu já queria falar, com o jurídico dessa casa, o 
Vedana, não por ter ganhado esses dias por vinte e quatro a zero no tribunal, Porto 
Alegre, mas pela manhã hoje, que vossa senhoria teve a grandeza quando chegou 
um cidadão nessa casa e eu pedi  ao Dr. Vedana que acompanhasse e desse o 
atendimento para a pessoa, prontamente ele atendeu, e o cara saiu daqui com a 
boca lá na orelha, então dizer que a questão jurídica dessa casa esta funcionando, 
e eu fico muito contente, mesmo sabendo que tu não é  do meu partido, mas tu 
defende todos os cidadãos que chegam nesta casa, sem cor partidária, isso é 
importante, porque a primeira vez eu como vereador mais antigo desta casa, eu vejo 
um jurídico, apesar de novo, mas com sabedoria, tanto que tem ganhado causas 
importantes aqui, eu tenho uma causa, até estou pensando em pedir para vossa 
senhoria me defender, vossa senhoria sabe a causa que é, mas dizer, para que 
fique gravado nos anais da casa, que nós estamos muito bem de jurídico, porque 
ganhamos uma questão esses dias que envolvia todos os vereadores, e hoje pela 
manhã eu tive a felicidade de trazer um cidadão, Vereador Paulino de Moura aqui, e 
eu vi o cara sair muito faceiro e alegre, contente por ver a sua situação sendo 
resolvida, era isso Senhor Presidente;  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, 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 12 de abril às 18 horas e 45 minutos. 
 

Vereador Gilnei Jarré    Vereador Elbio Esteve 
Presidente       Secretário 


