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Ata Reunião Ordinária 19 de abril de 2010.......Ata 019 
  
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 19 de abril de 2010. Convido o Senhor Vereador 
Leandro Adams para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e que todos se 
posicionem em pé; (leitura da Bíblia); Convido o Senhor Secretário Vereador Erlei 
para fazer a leitura do expediente da Presente reunião. Secretário Vereador Erlei 
Vieira: Expediente 19 de abril de 2010. Encontra-se com o Diretor de Expediente a 
prestação de Contas do CMPP, da gestão de 2009; O Deputado Estadual Nelson 
Marchezan enviou a esta casa o executivo do idoso, o qual encontra-se a disposição 
com o Diretor de Expediente; Ofício 551/10, da Câmara dos Deputado, em resposta 
a OD 456/10; Ofício 246/10 da Câmara dos Deputados, em resposta ao OD 537/10; 
Telegrama do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros 
no valor de R$ 58.407,00; Ofício 081/10 de autoria do Executivo Municipal, em 
resposta ao OP 055/10; Ofício 083/10 de autoria do Executivo Municipal, em 
resposta ao OP 054/10; Ofício 084/10, de autoria do Executivo Municipal, em 
resposta ao OP 056/10; Ofício 085/10, de autoria do Executivo Municipal, em 
resposta ao OP 057/10; Ofício 086/10, de autoria do Executivo Municipal, em 
resposta ao OP 058/10; Convite para participação da 2ª Jornada Técnica Ambiental 
Gestão Municipal, na cidade de Bento Gonçalves, a realizar-se nos dias 27 a 29 de 
abril; Comunicando ao Ministério da Educação, informando a liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 113.382,38; Ofício 025/10 do Deputado Claudio Diaz, 
informando que indicou a Prefeitura Municipal de Carazinho para receber o recurso 
no valor de R$ 100.000,00, para o apoio a ação e de infraestrutura urbana, conforme 
emenda individual de sua própria autoria em atendimento a solicitação das 
lideranças do PSDB local; Ofício de agradecimento da Comissão Organizadora da 
Festança da Querência, Rodeio Internacional de Carazinho, destacando a 
importância do incentivo recebido; A Emater enviou a esta casa o relatório das 
atividades municipais, o qual encontra-se a disposição dos Vereadores, com o 
Diretor de Expediente; Ofício 319/10 do Ministério Público informando da audiência 
pública, a ser realizada no dia 26 de abril, com o objetivo de investigar 
irregularidades nas internações para desintoxicações de crianças e adolescentes 
dependentes químicos; Ofício da Secretaria de Desenvolvimento, solicitando o uso 
da tribuna no dia 26 de abril; Convite das entidades de classe, para participar da 
reunião no palácio do comércio, a realizar-se no dia 26 de abril, quando estarão 
recebendo o pré candidato do governo do estado, Tarso Genro; Projeto de Lei de 
autoria do Vereador Élbio Esteve, o qual Institui normas e procedimentos para a 
reciclagem, gerenciamento e destinação final de lixo tecnológico; Projeto de Lei nº 
049/10 de autoria do Executivo Municipal, o qual altera o vencimento do cargo de 
Médico de ESF; Projeto de Lei de autoria da Vereadora Sandra Citolin, o qual institui 
o Programa Acolhimento na rede de atendimento à saúde do Sistema Único de 
Saúde, no município de Carazinho, nos termos do Programa Nacional de 
Humanização da Assistência Hospitalar; Projeto de Lei de autoria da Vereadora 
Sandra Citolin, o qual dispõe sobre a criação do Programa de Saúde Vocal do 
Professor da Rede Municipal de Ensino; Projeto de Lei de autoria da Vereadora 



V.M.M. Página 2 4/5/2010
  

Sandra Citolin, o qual dispõe sobre o desenvolvimento de política "Antibullyng" por 
instituições de ensino e de educação infantil, públicas ou privadas, com ou sem fins 
lucrativos; Projeto de Lei de autoria do Vereador Felipe Sálvia, o qual institui o 
Programa de Saúde Oftalmológica para alunos da rede municipal de ensino;Projeto 
de Lei de autoria do Vereador Felipe Sálvia, o qual institui no Município de 
Carazinho o Programa de Valorização dos Profissionais que atuam na limpeza 
urbana; Projeto de Lei de autoria do Vereador Gilnei Jarré, o qual institui o Programa 
"Transparência no Legislativo" no âmbito da Câmara Municipal de Carazinho, com a 
disponibilização em meio eletrônico de seus atos; Projeto de Lei de autoria da Mesa 
Diretora, o qual altera o artigo 5° da Lei Municipal n° 6.515 de 14 de fevereiro de 
2007, que dispõe sobre o Quadro de Cargos Efetivos da Câmara Municipal de 
Carazinho, para inclui novas atribuições ao cargo de Auxiliar Legislativo; Projeto de 
Lei 050/10, de autoria do Executivo Municipal, o qual transfere a Coordenadoria 
Municipal de Defesa do Consumidor – PROCON; Projeto de Lei 051/10 de autoria do 
Executivo Municipal, o qual autoriza a contratação emergencial de professores para 
as Escolas Municipais; Projeto de Lei 052/10, de autoria do Executivo Municipal, o 
qual altera a destinação de concessão de auxílio financeiro constante na Lei 
Municipal n° 7.098/10; Projeto de Lei 053/10, de autoria do Executivo Municipal, o 
qual autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2010; Projeto de 
Lei 054/10, de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza a abertura de Crédito 
Especial e Suplementar no Orçamento de 2010; Estado do Rio Grande do Sul, 
Prefeitura Municipal de Carazinho, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
Prezado Senhor, ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste, informar a Vossa 
Senhoria, que chegou ao conhecimento desta Secretaria, que uma comissão de 
Vereadores está passando nas escolas de rede pública municipal, investigando 
assuntos referentes à merenda escolar, material de limpeza, contratos emergenciais 
e estagiários Ciee, não é conhecimento do Prefeito nem do Secretário de Educação, 
de que esteja oficialmente ocorrendo alguma investigação, o que tem causado 
surpresa aos diretores das escolas, causou-nos estranheza não haver nenhuma 
correspondência oficial do Poder Legislativo, nos informando sobre estas visitas, 
queremos deixar claro que não nos opomos que isso ocorra, porém em nome de 
bom relacionamento entre os poderes públicos, julgamos ser necessário sermos 
informados quando fatos como este ocorrerem. Segundo informações recebidas, 
esta comissão já visitou as escolas Rufino Leal, Patronato Santo Antonio, Professor 
Francelino Dornelles e Alfredo Scherer, aguardamos com urgência um 
pronunciamento da Presidência do Legislativo, com relação ao exposto acima. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos agora para a leitura das indicações, 
requerimentos e moções pelo Senhor Secretário. Secretário Vereador Erlei Vieira: 
I – 0748/459/10 - Indicação nº 1 Vereadora Sandra Citolin. Solicita ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente, fiscalizar e notificar o proprietário do 
terreno baldio, para realizar trabalhos de corte de grama, limpeza e capina, em toda 
a sua área, localizada na Avenida Pátria, ao lado do nº 1186, no Bairro 
Centro/Sommer, pois o mesmo está completamente abandonado, solicitação dos 
moradores; I – 0749/460/10 - Indicação nº 2 da Vereadora Sandra Citolin. 
Solicitando a urgência ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, 
patrolamento, cascalhamento e compactação, na estrada que liga a BR 386 a 
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Colônia Xadrez, tendo em vista as péssimas condições de trafegabilidade da referida 
estrada, solicitação de produtores rurais que utilizam a mesma para transportar a 
safra de grãos; I – 0750/461/10 - Indicação nº 3 da Vereadora Sandra Citolin. 
Solicitando com urgência ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente, patrolamento, cascalhamento e compactação na rua Corados, próximo 
ao nº 681, bairro Princesa, solicitação dos moradores e motoristas; I – 0751/462/10 – 
Indicação nº 4 do Vereador Élbio Esteve. Solicitando ao Executivo Municipal, para 
que determine ao setor competente, o término da pavimentação asfáltica na rua 
João Olaneck, no bairro Vila Rica; I – 0752/463/10 - Indicação nº 5 do Vereador 
Élbio Esteve. Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente, 
para que notifique o proprietário do terreno, localizado na esquina da rua Leonir AP 
Tombini bairro Oriental, para que efetue a limpeza do mesmo, sendo que está 
localizado em frente a parada de ônibus; I – 0753/464/10 - Indicação nº 6 Vereadora 
Sandra Citolin. Solicitando com urgência ao Executivo Municipal, que determine ao 
setor competente, a colocação de placas indicativas e fixas, de proibir colocar lixos e 
entulhos no canteiro central da Avenida Pátria, frente ao nº 1111 e 1201, no bairro 
Centro/Sommer, solicitação dos moradores e motoristas. I – 0754/465/10 - Indicação 
nº 7 Vereador Paulino de Moura. O Vereador abaixo assinado, solicita que após lido 
em plenário e deferido pela presidência na forma regimental, seja enviado ofício ao 
senhor Prefeito Municipal que sejam recolhidos galhos verdes depositados na rua 
doutor Érico Araújo, quadra que dá acesso a Avenida Flores da Cunha, pois os 
mesmos encontram-se no passeio público e parte no asfalto, necessitando serem 
retirados do local. I – 0755/466/10 - Indicação nº 8 do Vereador Paulino de Moura. O 
Vereador abaixo assinado, solicita que após lido em plenário e deferido pela 
presidência na forma regimental, seja enviado ofício ao senhor Prefeito Municipal 
solicitando que inclua no cronograma de trabalhos, a capina, a roçada e limpeza de 
canteiros centrais da Avenida Flores da Cunha, sentido bairro Borguetti ao Centro, 
até a rotula da rua Érico Araújo, eis que os mesmos apresentam vegetação alta, 
deixando-os com aspecto muito feio; I – 0756/467/10 - Indicação nº 9 do Vereador 
Paulino de Moura. O Vereador abaixo assinado, solicita que após lido em plenário e 
deferido pela presidência na forma regimental, seja enviado ofício ao senhor Prefeito 
Municipal sugerindo que seja realizada o embelezamento com as flores na rotula 
localizada junto a Avenida Flores da Cunha, com a rua Doutor Eurico Araújo, eis que 
a mesma apresenta aspecto muito feio, podendo ser ajardinamento como as épocas 
passadas, tornando-a mais bonita e exemplo de outros canteiros da cidade que 
receberam flores; I – 0757/468/10 - Indicação nº 10 Vereador Paulino de Moura. O 
Vereador abaixo assinado, solicita que após lido em plenário e deferido pela 
presidência na forma regimental, seja enviado ofício ao senhor Prefeito Municipal, 
solicitando que seja recolocada a lixeira localizada na Avenida Flores da Cunha, em 
frente ao nº 2655, eis que há no local apenas um suporte para a mesma; I – 
0758/469/10 - Indicação nº 11 Vereador Leandro Adams. Solicita ao Executivo 
Municipal, que estude a possibilidade de construção de uma creche em um terreno 
da Prefeitura Municipal, que fica em frente à escola estadual Ernesta Nunes, 
solicitação dos moradores; I – 0759/470/10 - Indicação nº 12 Vereador Leandro 
Adams. Solicita para o Executivo Municipal, para que determine ao setor competente 
que viabilize a construção de um quebra-molas, na rua Ermínia Tombini, solicitação 
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dos moradores; I – 0760/471/10 - Indicação nº 13 Vereador Gilnei Jarré. Solicitando 
ao Executivo Municipal que determine ao setor competente para que seja feito 
serviços de patrolamento, cascalhamento e compactação em toda a extensão da rua 
Daniel Spindola, no bairro Sandri, devido estar instransitável. I – 0761/472/10 - 
Indicação nº 14 Vereador Gilnei Jarré. Solicitando ao Executivo Municipal, que 
determine ao setor competente, a construção de uma praça pública, na área 
determinada pelo loteamento localizado na esquina das ruas Angelo Senger e São 
Paulo, no bairro Oriental, tal solicitação se faz necessária, devido à carência de um 
espaço físico que proporcione lazer e entretenimento as crianças, adolescentes e 
idosos daquela comunidade, bem como a solicitação do proprietário da referida 
loteada; I – 0762/473/10 - Indicação nº 15 Vereador Rudinei Brombilla. Solicitação 
ao Executivo para que determine ao setor competente para que faça a restauração 
do calçamento na rua São Paulo, entre as ruas Ermínia Tomnini e Minas Gerais, no 
bairro Oriental. I – 0763/474/10 - Indicação nº 16 Vereador Rudi Brombilla. 
Solicitação ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente o 
imediato recolhimento dos entulhos na praça do Bairro Ouro Preto, bem como na rua 
Jornalista Edemar Ruwer deste mesmo bairro; I – 0764/475/10 - Indicação nº 17 
Vereador Rudinei Brombilla, solicitando ao Executivo que determine ao setor 
competente para que conclua o asfalto na Avenida Pátria, principalmente na quadra 
em que corresponde as casas populares do pessoal da Brigada Militar no bairro 
Sommer. I – 0765/476/10 - Indicação nº 18 Vereador Rudinei Brombilla. Solicitando 
ao Executivo que determine a secretaria de obras que faça a construção de um meio 
fio, nas calçadas em toda a extensão do bairro Aimoré, bairro Princesa; I – 
0766/477/10 - Indicação nº 19 Vereador Rudi Brombilla. Solicitando ao Executivo 
que determine ao setor competente para que instale uma lixeira na esquinas das 
ruas Saldanha Marinho e Pedro Vargas; I – 0767/478/10 - Indicação nº 20 Vereador 
Rudinei Brombilla. Solicita ao Executivo para que determine ao setor competente 
para que conclua o calçamento nas ruas da sede do Distrito de Pinheiro Marcado 
especialmente na rua principal, devido à necessidade desta obra, sendo que os 
moradores esperam por esta há muito tempo e sofrem por causa da poeira em dias 
secos e barro em dias chuvosos; I – 0768/479/10 - Indicação nº 21 Vereador 
Estevão De Loreno. Para que determine a secretaria de obras, para que seja feito o 
recolhimento de entulhos, de galhos em vários pontos da rua Sergipe; I – 
0769/480/10 - Indicação nº 22 Vereador Estevão De Loreno. Para que determine a 
secretaria de obras para que seja refeito o calçamento em vários pontos da rua São 
Paulo; I – 0770/481/10 - Indicação nº 23 Vereador Estevão De Loreno. Para que 
determine a secretaria de obras para que seja feito o recolhimento de entulhos e 
galhos próximos a praça Amovis, localizada no bairro Sommer; I – 0771/482/10 - 
Indicação nº 24 Vereador Estevão De Loreno. Para que determine a secretaria de 
obras para que seja feita operação tapa buracos na X de Novembro; I – 0772/483/10 
- Indicação nº 25 Vereador Estevão De Loreno. Para que determine a secretaria de 
obras que seja feita a operação tapa buracos na rua Clemente Pinto, em frente a 
residência de nº 100; I – 0773/484/10 - Indicação nº 26 Vereador Estevão De 
Loreno. Para que determine a secretaria de obras para que seja feito o patrolamento 
e cascalhamento da rua Dejanira Kochemborger; I – 0774/485/10 - Indicação nº 27 
Vereador Felipe Sálvia. Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine 
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ao setor competente com a máxima urgência possível, medidas no sentido de 
agilizar a recuperação da rua Henrique Teodoro Schultz; I – 0775/486/10 - Indicação 
nº 28 Vereador Erlei Vieira. Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao 
setor competente a execução de operação tapa buracos e colocação da grade de 
proteção na boca de lobo da rua Amazonas, esquina com a rua Ceará, bairro 
Oriental, solicitação dos moradores, fotos em anexo; I – 0776/487/10 - Indicação nº 
29 Vereador Eugenio Grandó. Solicitando ao setor competente que seja efetuado 
melhorias na rua Nodário Telles de Carvalho, no bairro Sommer; I – 0777/488/10 - 
Indicação nº 30 Vereador Eugenio Grandó. Solicitando ao setor competente que 
efetue serviços de melhoria e instale lixeiras coletivas no bairro Brandina; I – 
0778/489/10 - Indicação nº 32 Vereador Eugenio Grandó. Solicitando ao setor 
competente, a instalação de lixeiras comunitárias no bairro Fey. Vereador Paulino 
de Moura: Questão de ordem senhor Presidente? Presidente Vereador Gilnei 
Jarré: Pois não Senhor Vereador. Vereador Paulino de Moura: Até para aproveitar, 
eu gostaria de fazer a Vossa Excelência, um pedido, é de que a Vossa Excelência 
elaborasse uma indicação no nome dos dez vereadores, para que o Prefeito 
viabilize, junto a UNIMED, a instalação de duas API, para que nós possamos já com 
esse recurso que o Vereador Eugenio Grandó solicitou à UNIMED, possa ser 
elaborado. Estive falando com o Prefeito hoje à tarde, ele tem a intenção de fazer 
duas unidades dessas academias ao ar livre, então eu peço a Vossa Excelência, 
que faça a indicação no nome dos dez vereadores, para que o Prefeito viabilize 
essas praças na Alfredo D’Amore e na Gare, então é esse pedido, em forma de 
indicação que eu solicito a Vossa Excelência, que elabore em nome do Poder 
Legislativo e eu creio que os dez Vereadores concordariam com isso, obrigado. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Então fica a sugestão do Vereador Paulino para 
com que possamos fazer uma sugestão ao Prefeito Municipal, em nome da Câmara 
de Vereadores, então acredito que não tem o porque de fazer indicação e fizemos 
um ofício da Câmara dizendo que é uma reivindicação, uma indicação, inclusive das 
praças né Vereador Paulino para com que sejam instaladas estas duas unidades 
que a UNIMED está disponibilizando para o Vereador Eugenio né e com o auxílio do 
Vereador Paulino, junto ao Prefeito Municipal, então fica acordado que iríamos fazer 
um ofício, indicando ao Prefeito Municipal. Secretário Vereador Erlei Vieira: R – 
0779/120/10 - Requerimento votos de Pesar Vereadora Sandra Citolin. A Vereadora 
abaixo subscrita requer que após lido em plenário e deferido na forma regimental, 
que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares 
do Ex Deputado Hilário Braun, pelo seu falecimento ocorrido na noite do dia 12 de 
abril de 2010, no Hospital Santa Rita, no complexo Santa Casa em Porto Alegre, 
natural de Três Passos, Hilário Braun foi Deputado Estadual e Federal pelo PMDB, 
nas décadas de 1980 a 1990, tendo participação Assembléia Nacional Constituinte. 
Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei e em Jerusalém 
vós serem consolados; R – 0780/121/10 - Requerimento Vereadora Sandra Citolin. A 
Vereadora abaixo assinado requer na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor do Poder Legislativo de 
Carazinho à Câmara dos Deputados na pessoa do Senhor Presidente Michel 
Temmer, ao Senado Federal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Presidente José 
Sarney, aos líderes de bancadas da Câmara e do Senado Federal, ao Presidente da 
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República, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Inácio Lula da Silva, à Associação 
dos Aposentados de Carazinho, ao Movimento dos Aposentados futuros, 
aposentados, pensionistas e idosos de Carazinho – MAP, na pessoa do Senhor 
Presidente Aldemar Albrecht, ao Senador Raimundo Colombo, autor do Projeto de 
Lei nº 056/2009 e ao relator da Comissão dos Assuntos Sociais dos Projetos, 
Senador Paulo Duque PMDB Rio de Janeiro, projeto o qual altera §4º do artigo 12 
da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, para dispor sobre as contribuições 
previdenciárias do aposentado que estiver exercendo ou que voltar a exercer 
atividade abrangida pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS e dá outras 
providências, manifestando nosso total apoio à aprovação imediata deste projeto 
com suas respectivas emendas. O Senador Raimundo Colombo, autor do Projeto de 
Lei, justifica a proposta com a observação de que a cobrança da contribuição dos 
aposentados que voltam a trabalhar sempre foi polêmica quanto á 
constitucionalidade e quanto ao mérito. Argumenta que, embora a cobrança fosse 
justificável no momento de sua instituição, em face do prenúncio de crise, no 
momento a arrecadação previdenciária vive boa fase, sendo, então, o momento 
apropriado para o retorno da isenção para os aposentados que retornam ao trabalho 
ou continuam a trabalhar. O trabalhador que contribui durante uma vida toda, não 
deveria ver a sua remuneração sujeita a descontos, sem ter benefícios em 
decorrência dessas contribuições. R – 0781/122/10 - Requerimento nº 3 Vereadora 
Sandra Citolin. A Vereadora abaixo assinado requer na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor do Poder 
Legislativo de Carazinho, à Câmara dos Deputados na pessoa do Senhor Presidente 
Michel Temer, ao Senado Federal na pessoa do Excelentíssimo Senhor Presidente 
José Sarney, aos Líderes de Bancada da Câmara e do Senado Federal, ao 
Presidente da República na pessoa do Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ao Ministro 
da Fazenda na pessoa do Excelentíssimo Senhor Guido Mantega, à Associação dos 
Aposentados de Carazinho, ao Movimento dos Aposentados, Futuros Aposentados, 
Pensionistas e Idosos de Carazinho – MAPI, na pessoa do Senhor Presidente 
Audemar Albrecht, solicitando a Vossas Excelências para que seja colocado em 
Regime de Urgência na ordem do dia para votação e aprovação ainda no mês de 
abril de 2010 a Medida Provisória 475/2009, a qual concede aumento para os 
benefícios superiores ao salário mínimo. Manifestamos nosso total apoio à 
aprovação desta Medida Provisória e ao acordo firmado entre os Líderes do Senado 
e da Câmara em reunião realizada no dia 14 de abril de 2010, para votar um 
aumento de 7,71% para as aposentadorias acima de um salário mínimo. E 
solicitamos ao Senado e a Câmara dos Deputados, a votar a rejeição do parecer do 
relator da Medida Provisória, Líder do Governo Deputado Cândido Vaccarezza 
PT/São Paulo, que defende aumento de 7%. A Câmara não pode votar uma coisa e 
depois o Senado outra, um acordo entre as duas casas é um avanço a essa pressão 
democrática para que seja dado um tratamento mais igualitário aos aposentados e 
pensionistas que buscam o cumprimento dos seus direitos. E acreditamos que o 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva não irá vetar um aumento de 7,71%, pois o 
Brasil é um país que tem condições técnicas de dar um aumento superior a 7% aos 
aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. R – 
0782/123/10 - Requerimento nº 4 Vereador Rudinei Brombilla. O Vereador abaixo 
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assinado solicita a Mesa Diretora que seja disponibilizado na Reunião Ordinária do 
dia 19 de abril do corrente, espaço de 15 minutos para este Vereador mostrar via 
data show, os lugares visitados em viagem, realizada a Maringá e Caxias do Sul, 
entre os dias 13 a 16 de abril, prestando desta forma informações da mencionada 
viagem. R – 0783/124/10 - Requerimento votos de pesar Vereador Gilnei Jarré, de R 
– 0786/127/10 - mesmo teor Vereador Rudinei Brombilla. Os Vereadores abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que a seguir da aquiescência do plenário 
encaminha-se ofício externando condolências ao familiares da Senhora Deonida 
Maria Cenatti Subtil, pelo seu passamento ocorrido na semana passada. 
Expressamos nosso pesar a auguramos à família a superação deste lastimável 
episódio. R – 0784/125/10 - Requerimento nº 6 Vereador Gilnei Jarré. O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que a seguir da aquiescência do 
plenário, encaminhe-se ofício externando condolências aos familiares do Senhor 
Honório Mello, pelo seu passamento ocorrido na semana passada. Expressamos 
nosso pesar e auguramos à família a superação deste lastimável episódio. R – 
0785/126/10 - Requerimento nº 7 Vereador Gilnei Jarré. O Vereador abaixo assinado 
requer na forma regimental, para que depois de submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício ao Senhor Antônio Carlos da Cruz, Tenente Coronel 
da 38 BPM - Batalhão da Policia Militar de Carazinho, solicitando para que estude a 
viabilidade de aumentar o efetivo frente às escolas, auxiliando na coordenação do 
trânsito e dos alunos. Salientamos que, com a presença de policiais junto ás 
escolas, estaremos exercendo também os valiosos papéis pedagógicos, evitando as 
ações de violência e drogadição. Reivindicação esta dos pais e professores. R – 
0788/129/10 - Requerimento nº 10 Vereador Erlei Vieira. 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 
a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD, na pessoa do Secretário, 
General Paulo Roberto Yog de Miranda Uchôa, para que envie a esta casa, material 
disponível para trabalho de prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção 
social de usuários e dependentes de drogas. Este material tem por finalidade, ficar a 
disposição da população que diariamente freqüenta a Câmara Municipal, utilizando-
se da Câmara Cidadã para realizar trabalhos de pesquisa escolar e desta forma, 
contribuir para divulgação dos trabalhos e campanhas desenvolvidas pela Secretaria 
Nacional de Políticas sobre drogas, Vereador Erlei Vieira e Vereador Eugenio 
Grandó. Quero ressaltar que o Vereador Felipe Sálvia, fez um R – 0787/128/10 - 
requerimento referente ao projeto do Senador Raimundo Colombo do Bem, com o 
mesmo do teor da Vereadora Sandra Citolin. M – 0789/083/10 - Moção nº 1 
Vereadores Paulino de Moura, Felipe Sálvia, Rudinei Brombilla e Gilnei Jarré. Os 
Vereadores abaixo assinado solicitam na forma regimental, que depois de submetida 
ao plenário para apreciação e votação, seja enviado ofício, em nome do Poder 
Legislativo de Carazinho, à Senhora Dilse Josefina Klein Bicigo, Prefeita Municipal 
de Almirante Tamandaré do Sul, parabenizando-a em seu nome toda a comunidade 
tamandareense, pela passagem dos 14 anos de Emancipação daquele Município, 
transcorrido no último dia 16 de abril. M – 0790/084/10 - Moção de nº 2 Vereadores 
Erlei Vieira, Sandra Citlon, Estevão De Loreno e Gilnei Jarré. Os Vereadores abaixo 
subscritos solicitam na forma regimental, que depois de ouvido o plenário e com a 
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aprovação dos Senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho 
ao Sistema Fecomércio SESC do Rio Grande do Sul, na pessoa do Senhor Tadeu 
Piva, Gerente de Saúde, Esporte e Lazer do SESC/RS, na pessoa do Senhor 
Everton José Dalla Vecchia, Diretor Regional do SESC/RS e a Unidade do SESC de 
Carazinho, na pessoa da Senhora Gerente Giana Groth, parabenizando pela 
excelência e sucesso das programações da Mostra Casa da Saúde – SESC no 
nosso município, a qual iniciou no dia 13 de abril e permanecerá até o dia 25 de abril 
de 2010. Tendo em vista, ser uma exposição itinerante, que conta com dicas e 
informações relevantes sobre doenças e prestação de serviços gratuitos de saúde 
para a comunidade, incentivando as pessoas à mudança de atitude, como o foco de 
trabalhar a saúde preventiva, tão importante nos dias de hoje. Programas como: O 
Sentido da Visão, Programa Sesc sorrindo para o futuro, Alimentação Saudável e 
Transando Saúde, além de uma série de palestras e testes de glicose, colesterol, 
triglicerídeos, avaliação nutricional e medição de pressão arterial. A Mostra Casa da 
Saúde é aberta à comunidade e conta com o auxílio de monitores para o 
esclarecimento dos temas abordados e demonstrando os cuidados gerais com a 
saúde. Nossos parabéns a toda direção, funcionários, voluntários e demais 
colaboradores, pela realização e sucesso deste projeto no nosso município. M – 
0792/086/10 - Moção nº 4 Vereadores Paulino de Moura, Estevão De Loreno, 
Rudinei Bombilla e Felipe Sálvia. Os Vereadores abaixo assinado solicitam na forma 
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado 
ofício de cumprimentos ao Senhor Irineu Graebin, e a Senhora Susana Knop da 
Silva, diretora da Escola de Educação Infantil – Saic, extensivo aos demais membros 
da diretoria, professores, pais, alunos e colaboradores, pelas comemorações aos 54 
anos de atividades desta ilustre instituição de Carazinho. Manter por tantos anos 
uma instituição social de amparo às crianças necessitadas, depois, creche e agora 
também como escola de educação infantil, contando, a princípio, apenas com 
doações e a boa vontade de algumas pessoas da comunidade, não é uma tarefa 
fácil, requer muita dedicação, muito comprometimento e principalmente muita 
determinação e fé. Por isso queremos parabenizá-los pelo trabalho realizado por 
todos esses anos, com competência e seriedade e que muito nos orgulha e 
emociona. M – 0793/087/10 - Moção de nº 5 Vereador Felipe Sálvia, Vereador Gilnei 
Jarré, Vereador Estevão De Loreno e Vereador Paulino de Moura. O Vereador 
abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o plenário, seja enviado ofício do 
Poder legislativo de Carazinho, ao Doutor Roberto Rossato, Diretor Presidente da 
Empresa Semeato, cumprimentando-lhe pela ampliação dos trabalhos 
desenvolvidos na filial de nosso município, que em pouco tempo estará produzindo 
uma colheitadeira com tecnologia 100% brasileira. É com grande satisfação que 
reconhecemos a importância de termos em nosso município uma empresa do porte 
da Semeato, que além da geração de renda, nos brinda com a geração de novos 
empregos à medida que seu crescimento se intensifica, queremos cumprimentar 
também a iniciativa da empresa em produzir uma colheitadeira de baixo custo, mas 
fácil e prática para operar, com manutenção barata, especialmente voltada para o 
pequeno e médio produtor, que não tem condições de investir nas colheitadeiras de 
empresas tradicionais que possuem um custo elevadíssimo, desta forma 
incentivando cada vez mais o setor agrícola que é um dos principais setores da 
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economia de nossa cidade. Estando Carazinho, localizada em um ponto de 
entroncamento rodoviário, um dos maiores do sul do país, é necessário que 
possamos oferecer o melhor em qualidade, buscando o crescimento e o 
desenvolvimento de nosso município, e com certeza ele se dá também na forma de 
empresas que dispõe de qualidade e eficiência na disponibilidade de seus serviços 
empresariais e profissionais, atraindo assim mais empresas, gerando empregos e 
produtividade. Receba do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, o 
reconhecimento pelo trabalho que vem sendo realizado e em especial por esta 
iniciativa em produzir em nosso município uma colheitadeira com tecnologia 100% 
brasileira. M – 0794/088/10 - Moção nº 6 Vereador Felipe Sálvia, Paulino de Moura, 
Eugenio Grandó e Estevão De Loreno. O Vereador abaixo assinado, solicita na 
forma regimental, que após submetida ao plenário para aprovação, seja 
encaminhado ofício de cumprimentos ao Senador Raimundo Colombo, ao Senador 
Paulo Duque, aos Senadores gaúchos e aos Líderes de Bancada, pela aprovação 
do Projeto que derruba a cobrança de INSS a aposentados, medida que ainda 
precisa ser votada na Câmara e que abrange quem continua ou voltou a trabalhar. 
Pelo que percebemos, quase não há dúvidas de que há algum tempo atrás fizeram 
todas as articulações possíveis para desvalorizar cada vez mais esta classe, criando 
o fator previdenciário, diminuindo o índice de reajuste das aposentadorias acima do 
mínimo e passando a descontar o INSS dos trabalhadores aposentados que 
continuaram ou voltaram a trabalhar como forma de incrementar sua renda, na 
verdade como forma de possibilitar melhores condições de vida a sua família, 
mesmo que para isso tenha que abrir mão do merecido descanso, obtido depois de 
uma vida dedicada ao trabalho. A atual situação econômica faz com que muitos 
aposentados continuem a exercer uma profissão, mas ainda que já tenham 
contribuindo uma vida toda com a previdência continuam a descontar o INSS, 
mesmo que isso não venha a lhes trazer benefício algum, uma vez que, já são 
aposentados, motivo pelo qual, assim como o autor do projeto, considero essencial 
para que o mesmo seja aprovado. As iniciativas de recuperar os direitos dos 
aposentados sempre partem do Senado Federal, motivo pelo qual merecem nosso 
reconhecimento, nosso apoio, nossa gratidão, pois tanto as proposições do Senador 
Paulo Paim, quanto esta, devolvem ao aposentado, a dignidade perdida ao longo 
deste período em que seus direitos vêm esfarelando com o tempo. Assim que 
matérias como esta são aprovadas, ouvimos dizer que este tipo de iniciativa vai 
causar um rombo na Previdência, ao menos é o que dizem os aliados do governo, 
mas o rombo que o fator previdenciário e o reajuste menor para quem recebe mais 
de um salário causa, eles não vêem, fazem questão de não enxergar, acham normal 
fazer estas pessoas, cidadãos brasileiros, passarem por tantas dificuldades para 
garantirem seus direitos. Agora senhores, além dos Projetos do Senador Paulo 
Paim, temos mais este para defender e lutar pela aprovação, como já disse, todos 
eles corrigem injustiças e cabe a nós homens públicos esta decisão. Vamos todos 
esperar pela sensibilidade e sensatez de nossos representantes na Câmara dos 
Deputados. M – 0795/089/10 - Moção nº 7 Vereador Erlei Vieira, Vereador Gilnei 
Jarré, Vereador Eugenio Grandó, Vereador Élbio Esteve e Leandro Adams. O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido ao 
plenário para aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício de aplausos e 



V.M.M. Página 10 4/5/2010
  

reconhecimento a Família Munerolli, a representante Senhora Iracema Dal Castel, 
parabenizando pelo excelente trabalho de jardinagem e manutenção da Praça Santo 
Munerolli, no bairro Glória. A esta família Carazinhense que muito nos orgulha, pela 
sua dedicação e zelo, levando a esperança de um futuro melhor a todos e dando um 
grande exemplo de cidadania. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Conforme acordo 
das bancadas não haverá intervalo regimental e nem o grande expediente, conforme 
solicitação do Vereador Paulino de Moura e do Vereador Rudinei Brombilla, 
disponibilizaremos o tempo do grande expediente para apreciação da sua viagem. 
Vereador Rudineu Brombilla: Senhor Presidente, colegas Vereadores, a imprensa, 
público presente aqui, inicialmente queremos agradecer o senhor Presidente desta 
casa por dispor este tempo aqui para nos fazermos uma explanação, aonde na 
última sexta – feira, juntamente com o Vereador Paulino de Moura, visita agendada 
pelo Vereador Paulino, na cidade de Caxias, na empresa Codeca. A empresa 
Codeca, é a empresa que faz o recolhimento do lixo no município de Caxias, e nós 
fomos recebidos pelo Senhor Mauro Cavanholo que é gerente do Departamento de 
Limpeza Urbana, da empresa Codeca, pelo Senhor Gentil Carraro que é o Diretor e 
também pelo Senhor Adiló Didomênico, Diretor Presidente da empresa, é nós 
queremos aqui, disponibilizar deste espaço aqui para passar uns slides sobre o 
processo de recolhimento de lixo no município de Caxias. Então é uma inovação 
tecnológica na coleta e transportes e resíduos sólidos urbanos, então aqui, tem uma 
explanação sobre o problema do lixo que ocupa importantes esforços e uma grande 
quantidade de recursos da gestão municipal, ainda assim, geralmente, os clássicos 
problemas sócios ambientais, ligados ao lixo, persistem, no Brasil como em toda 
América Latina durante a última década, os problemas mais evidentes que têm 
chamado a atenção do público, tem sido a dispersão do lixo nas ruas, a proliferação 
de ratos, pragas e doenças, a contaminação de seus rios e seus litorais e o negativo 
impacto para o visitante entre outros. Então, em Caxias tem uma coleta tradicional 
que é um modelo, o sistema de coleta manual, não oferece todas as respostas ao 
problema do lixo nas cidades modernas e Esteio não escapa a isto, representa um 
modelo de gestão cuja técnica não tem registrado evoluções significativas em 
décadas, seus problemas são evidentes, baixa produtividade na operação, 
deterioração visual da cidade e seus rios, descontentamento social para a função 
pública, alto índice de acidentes de trabalho, autos custos para causas externas, 
insalubridade, ineficientes mecanismos de controle. Então conforme vocês puderam 
ver nas fotos ali, mostra como é o lixo com a coleta manual, espalhados na cidade 
do município, então a solução que foi encontrada em Caxias, que é a primeira 
cidade que implantou isso, juntamente com Esteio, foi containers e carga lateral, que 
é o serviço da coleta de carga lateral de containers metálicos, se estrutura 
basicamente na distribuição desses receptáculos nas ruas da cidade, a mesma deve 
permitir um fácil acesso aos usuários, para que deposite pessoalmente seus 
resíduos, diretamente nos containers, então no município de Caxias, a cada quadra, 
no meio da quadra tem esses containers para que os usuários depositem os seus 
lixos dentro dos containers, então aqui tem o modelo do container, ele tem o 
container que é para resíduo, o lixo do dia-a-dia e também o outro modelo que é 
para coleta seletiva, que é esse container amarelo, onde um fica locado ao lado do 
outro.  A containerlização, além de permitir aos cidadãos a depositar seus resíduos 
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de forma natural e cômoda, oferece alternativa de se liberar de dias e horários. O 
cidadão de uma área containerizada vincula-se com seu container, a partir de uma 
tarefa cotidiana, por exemplo, a caminho do seu trabalho, do transporte público, ou 
no seu passeio, nas saídas para as compras e assim o lixo fica dentro da casa, o 
menos tempo possível. O que significa isso? Que com esta possibilidade de instalar 
os containers no município, as pessoas em vez de ficar com os lixos alocados em 
seus pátios, em suas residências, um ou dois dias, tem essa possibilidade de levar 
diariamente, o horário que achar melhor, até esses containers, dentro dos containers 
o lixo mantém-se a salvo das ações de cachorros e outros animais, as eventuais 
rupturas das sacolas de lixos, pela ação dos catadores informais produz dentro do 
espaço interior do container, evitando assim o espalhamento do lixo na rua. Com os 
containers fechados, evita os cachorros, os gatos, rasgando as sacolas, espalhando 
lixos pra ruas. São container metálicos, tem de 2.000 e 3.500 litros, ele tem um 
trabalho das equipes de coletores que diminuindo a congestão veicular, então são 
uns modelos de containers que estão sendo passados uns slides, que, além disso, 
obtém uma melhor relação entre investimento e funcionalidade, tanto para o parque 
de containers, como de veículos, porque estes containers, eles ficam instalados ao 
lado direito da rua, o caminhão vocês vão ver nos slides, vai passar e vai fazer um 
mecanismo todo para que facilite isso. As vantagens dos containers: a mais 
importante é a sua compatibilidade com as equipes de carga lateral, automatizada 
para coleta e transporte de resíduos, e para lavagem e desinfecção de containers. 
Como vocês podem verificar nas fotos, o caminhão vem, faz todo um mecanismo, 
dentro do caminhão tem uma câmera com computador, que o motorista, faz todo um 
processo por esse monitor, tipo uma tela de televisão, até para ver quando o 
container é pego pelo caminhão, para ver se não tem nenhum problema de bicho 
vivo, para que acuse isso dentro do caminhão, depois que passa o caminhão, vem 
outro caminhão atrás, que faz a lavagem do container. Os benefícios desses 
containers no município: É um serviço disponível durante 24 horas do dia e todos os 
dias do ano, que minimiza a formação de micro lixões e inibe a ação de animais 
sobre o lixo, é higiênico para o usuário, para o operador e para o entorno, seguro e 
flexível na sua operação, permite introduzir correções rápidas, ante diversas 
demandas que eventualmente se apresentam, ou seja, durante 24 horas do dia, a 
qualquer momento, o usuário, morador, pode levar o seu lixo para dentro desses 
containers, transmite a comunidade, a preocupação da autoridade, e isso incita uma 
maior consciência pela limpeza urbana, aonde através desse processo, nós vamos 
conscientizar os moradores, das suas residências, para que a cidade fique mais 
limpa, reduz os custos operativos e entrega as ferramentas concretas, facilita o 
desenvolvimento de programas de reciclagem, permite começar operar com o 
conceito de área limpa, racionaliza o serviço de limpeza urbana, otimizando e 
concentrando num único serviço, a coleta e transporte de resíduos sólidos, 
domiciliares e varrição, começa com o processo seletivo do lixo, 100% na origem, 
fazer gestão do serviço destas áreas, com informação diária, recebida desde os 
equipamentos. Então aqui são outros benefícios que também, ele é higiênico para o 
usuário, transmite a comunidade, a preocupação e induz a uma maior consciência 
pela limpeza da sua cidade, então né, outros benefícios também facilita o 
desenvolvimento de reciclagem, com o mesmo container para coleta diferenciada, 
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projeta a cidade e região para os padrões de qualidade ambiental, que exige o 
modelo exportador global, Aqui está o modelos, algumas fotos que foram tiradas 
pelo Vereador paulino de Moura, na visita lá também, aonde que esse é container, o 
caminhão vem, encaixa no container, aqui ele está sendo erguido, sendo 
transportado o lixo para dentro do caminhão, então aqui vocês estão vendo pela 
foto, que tem o container que está sendo, o lixo está sendo jogado para dentro do 
caminhão, conforme vocês podem verificar, aqui o que eu falei antes, o motorista 
está verificando pelo monitor, ele consegue ver por essa câmera, todo o tipo de lixo, 
que está entrando para dentro do caminhão, mais uma vez uma foto mais próxima, e 
depois de recolhido o lixo o container volta para rua e logo atrás passa o outro 
caminhão, que vai fazer a lavagem do container, então ai está ele dentro do 
caminhão aonde que vai ser feita toda a lavagem, então eu quero aqui dizer aos 
senhores, que essa visita foi agendada pelo Vereador Paulino de Moura, teve a 
felicidade e os quatro mandatos de experiência, né Alemão, trazendo essa sugestão 
ai ao nosso município, que é o que tem de mais moderno em relação ao lixo, todos 
nós sabemos do problema que nós temos do lixo, principalmente eu falando aqui, as 
pessoas que estão nos assistindo, sabem que as vezes o lixo, você coloca nos 
fundos do pátio, no sábado, no domingo e fica dois, três dias, então, hoje, depois eu 
vou passar a palavra ao Vereador Paulino, tivemos uma audiência com o Prefeito, 
aonde foi apresentado esse modelo de recolhimento de lixo e dizer que realmente lá 
foi surpreendente, ver a cidade de Caxias muito limpa, as pessoas, teve uma 
pesquisa de 95% de satisfação dos moradores da cidade, pois não colega Vereador. 
Vereador Eugenio Grandó: A título de colaboração eu tenho família em Santa 
Maria e esse sistema também existe em Santa Maria, é um sistema que num 
primeiro momento causa mal estar, porque a população não está acostumada de ter 
que caminhar um pouquinho, mas realmente é algo inovador, a cidade se torna 
muito mais limpa, nós tivemos em Santa Maria, até o Vereador Jarré e o Vereador 
Leandro estavam junto, chama a atenção a limpeza da cidade, então acho que é um 
sistema inovador com certeza, acho que Carazinho deveria implantar, se eu não me 
engano está para vencer ou já venceu o contrato atual da empresa ai que presta 
serviços de recolhimento de lixo, e é uma boa sugestão pra se botar no edital, este 
tipo de serviço, acaba com o pedido, inclusive, nós toda segunda pedimos lixeira em 
tal lugar, inclusive hoje eu fiz um pedido de lixeira coletiva na Brandina, então isso 
solucionaria este problema e a questão de cachorros, insetos, enfim, acho que estão 
de parabéns os Vereadores por trazer essa sugestão para o Executivo Municipal. 
Vereador Rudinei Brombilla: Obrigada pela colaboração e eu digo de parabéns 
nós Vereadores porque foi com um requerimento na última sessão, aprovado por 
vocês, autorizando essa viagem que a gente conseguiu conhecer esse processo, 
quero deixar aqui após o pronunciamento do Vereador Paulino e agradecer o 
espaço cedido para apresentação desses slides. Vereador Paulino de Moura: 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, demais pessoas, eu vou me ater num 
relatório de viagem, ao qual esta casa autorizou aos dois vereadores, Vereador 
Paulino e Vereador Rudi, a se deslocar em alguns municípios para buscar algumas 
reivindicações e solicitações para a nossa comunidade, dizer que nós iríamos passar 
um outro slide aonde está um cd, com as academias ao ar livre, mas por questão de 
justiça, eu não vou passar, e não passei porque o Vereador Eugenio já tinha 
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passado isto a essa casa, demonstrando, e é o mesmo cd, fiz uma solicitação verbal 
aonde o Senhor Prefeito Municipal receba desta casa, uma solicitação da Vossa 
Excelência, em nome da casa pra que ele possa instalar no município de Carazinho, 
imediatamente duas academias, ao qual a nível de Brasil, a Unimed tem um 
convênio com essa empresa, e ela está instalando em todo o Brasil e Carazinho não 
pode ficar fora, por isso eu digo, eu não sou roubador de sonho, mas eu vi aquela 
situação e fui buscar mais informações, é um direito meu, mas eu quero deixar 
registrado, que essas duas unidades da Unimed, foi reivindicação do Vereador 
Eugenio, mas eu acho que a casa vai ganhar com isso porque o Prefeito Municipal 
vai ter um peso maior de execução. Então que se faça isso, mas eu não vou parar, 
porque que eu não vou parar Vereador Gilnei e Vereador Eugenio, porque isso é um 
programa de governo federal, lá em Maringá, tem 42 academias ao ar livre em todo 
o entorno de Maringá, o que acontece, o governo federal, está ali o Ministro 
Temporão e o Ministro dos Esportes assinando um convênio, que ele coloca um 
valor x para cada unidade de quem vem a reivindicar, e Carazinho vai reivindicar em 
nome dos Vereadores de Carazinho, nós vamos reivindicar muito mais do que duas, 
então o que nós iremos fazer, a partir de agora, primeiro instalarmos essas duas 
academias que a Unimed está a patrocinar porque é interesse dela e nós vamos 
respeitar o colega que fez o primeiro pedido, então eu quero, me engajar e já 
conversamos com o Prefeito Aylton que se faça imediatamente essas duas, depois 
com a parceria da casa, do Sesc, da Prefeitura, do Governo Federal, nós faremos 
outras, em outros bairros que também precisam, então isso é uma justificativa, e aí 
eu vou pedir assim, com toda humildade Vereador Gilnei e aos demais colegas, nós 
temos que ter humildade, como eu estou aqui a reconhecer uma ação do colega 
Vereador, nós temos que começar a cuidar muito o que nós falamos, porque daqui 
um pouco nós falamos algumas coisas, que deixam a gente machucados, eu estou 
aqui a assumir publicamente, isto é idéia do Vereador Eugenio, mas eu não gostaria 
que nós seres humanos começássemos a espalhar discórdia, dizendo que o fulano 
da roubando projeto do fulano, o sicrano está prejudicando o beltrano, não, vamos 
fazer o seguinte, vamos trabalhar em conjunto, podem não acreditar, mas eu 
realmente tive uma mudança de caráter, de ser humano, grande, grande, eu quero 
construir um Carazinho para todos e um Carazinho não só para mim. De Maringá, 
nos deslocamos até Curitiba, as agendas lá marcadas pelo Vereador Rudinei, no 
quartel, onde tem um programa da Ecoterapia, o qual ele está tentando implantar no 
Município de Carazinho, e eu acho que se implantar meu colegas, vai ser uma coisa 
maravilhosa, um menino com síndrome de dawn, ele é em dois meses, ele já estava 
andando sozinho em cima do cavalo, porque lá a prática é essa Ecoterapia, também 
estivemos, e essa é uma das boas notícias também da viagem, em Curitiba na ALL, 
lá tivemos uma resposta positiva de que nós pegássemos a partir da Mauá ate o 
posto Belenzier aqui, para que a ALL construa ali um calçadão, dando oportunidade, 
para as pessoas ali caminharem, ali fazerem os seus exercícios, em contrapartida, o 
município ficaria responsável de fazer a limpeza dentro da área urbana de 
Carazinho, dentro do Município de Carazinho, a ALL bancaria esta situação de 
caminhada ali, bancaria uma academia ao ar livre ali, tudo custeado pela ALL, em 
contrapartida o Município pegaria e faria a limpeza daqui do trevo até o outro trevo, 
então quer dizer, nós achamos que é uma proposta viável, é uma situação que pode 
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ser executável, então pra nós é muita felicidade, ter ido nessa viagem, ter 
conquistado essas coisas que fomos buscar, mas também ter a grandeza de 
reconhecer que o colega Vereador Eugenio teve a idéia de implantar essas 
academias ao ar livre, mas ele teve a idéia para implantar, mas nós podemos 
complementar, se for duas, nós queremos vinte, se for duas, nós queremos dez, 
então eu quero ser parceiro, e o Rudi e o poder, para isso, para que nós possamos 
buscar outras academias, então eu quero agradecer Presidente, a oportunidade que 
o Senhor tem nos dado, quero dizer publicamente, que nunca tive medo de viajar, 
nunca tive medo de buscar as coisas e vou continuar assim, eu posso ter algumas 
deficiências, mas uma das grandes eficiências que eu tenho, que eu sou trabalhador 
eu não faço viagem para fazer turismo, as viagens que eu faço é para buscar o 
melhor para o meu Carazinho, o melhor para minha sociedade e o melhor para os 
meus filhos, então eu agradeço, de coração ao Presidente Gilnei, aos demais 
Vereadores que oportunizaram isso e que bom Presidente Gilnei, que o Senhor nos 
autorizou a ir, porque aí prova que nós indo a Maringá, não nós fomos lá prejudicar 
projeto nenhum, mas nós fomos conhecer de perto, e que bom que nós conhecemos 
isso e que bom que nós vimos que a Unimed a nível de Brasil, está fazendo isso em 
todo o Brasil e principalmente no estado de Paraná, tem muitas academias ao ar 
livre, porque essa idéia pegou e essa idéia vem Eugenio Grandó, para ficar aqui em 
Carazinho e beneficiar a nossa população menos favorecida e principalmente a 
terceira idade, sim. Vereador Eugenio Grandó: Gostaria de agradecer, todo auxílio 
que puder vir para um projeto bom para Carazinho, eu agradeço, a idéia foi minha, 
busquei o recurso junto a Unimed da região da produção, planta baixa enfim, dois 
locais, até já foi um engenheiro que fez a planta baixa tudo, o importante para mim é 
que o projeto saia, tu sabe que não tenho um diálogo muito aberto com o Poder 
Executivo, você tem um diálogo melhor, nada mais natural do que duas pessoas que 
tem a mesma bandeira partidária que é o PTB no caso, se auxiliem mutuamente, 
como eu sempre digo, não interessa pra mim a cor do gato, interessa se o gato pega 
o rato e no caso o que me interessa é que as academias saiam, se tu conseguir me 
auxiliar, serei agradecido a você, eu, a minha vontade, o meu desejo é que as 
academias saiam, não só pelas academias, porque é uma questão de saúde 
pública, você esteve lá, você acompanhou, a redução de remédio, medicamento 
para pressão 20%, diabetes, é um benefício para saúde como um todo, então 
agradeço a iniciativa do colega e vou acompanhar aí, torcendo para que realmente 
as academias saiam do papel, a minha parte eu fiz, consegui o recurso, montei todo 
o projeto com planta baixa, enfim com a RT de engenheiro, arquiteto, agora o colega 
do PTB me auxiliando com o Executivo Municipal, cedendo duas áreas, já atesto que 
a preferência da Unimed seria a praça na frente do hospital e a Gare para fazer um 
circuito, então eu já deixo pública qual é a intenção da Unimed, e posso falar porque 
eu tenho um documento assinado pelo Presidente da Unimed da Região da 
Produção, agradeço e acho natural e salutário que nós como vereadores do mesmo 
partido, trabalhamos juntos, obrigado. Vereador Paulino de Moura: É, eu agradeço 
ao Vereador Eugenio, também não posso esconder, que isso é uma vontade política 
do Prefeito Aylton, Vossa Excelência deixou claro, que nós temos o mesmo amor 
pelo partido do PTB, mas temos idéias diferentes relacionadas ao Executivo, então, 
eu quero dizer, que eu estarei, já estive juntamente com o Vereador Rudi hoje, 
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solicitando ao Prefeito, e essas áreas, é vontade do Prefeito Municipal, na praça 
Alfredo D’Amore porque ali está o hospital, ali há uma necessidade grande e a Gare 
é onde há uma concentração maior de pessoas. Eu só peço, é que nós deixamos 
agora, o Prefeito Aylton acertar com a Unimed, agora nós vamos fazer Presidente 
Gilnei uma indicação e ai deixar o Prefeito Aylton e a Unimed se acertar, para ele 
poder também ter a sua vontade de realizar, o recurso a Vossa Excelência buscou, o 
recurso a Vossa Excelência disponibilizou para o Município, agora faz parte do 
Executivo, negociar com a Unimed, eu espero que nós, nem eu e nem ninguém 
venha a atrapalhar essa situação de execução, porque ela precisa sair, obrigado. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Fica mais uma vez registrado o acordo entre os 
Vereadores de que a Casa vai fazer uma sugestão ao Prefeito Municipal, das duas 
praças e também a Gare, Vereador Eugenio, então a praça central, a praça da 
Avenida Pátria e a Gare, então o que eles optarem que seja melhor, que seja mais 
visível até para implantação e de repente divulgação da Unimed, fica a disposição 
do Prefeito Municipal. Também quero fazer um registro Vereador Paulino e Vereador 
Rudi, estive eu e o Vereador Leandro, junto com o Eugenio, em Santa Maria e 
achamos bonito, a limpeza do Município através desses containers e esperamos que 
através dessa sugestão de vocês, com que Carazinho tenha esse trabalho 
disponibilizado que também terá a sua diminuição de recursos né, de investimento e 
também poderemos investir nos bairros, é a parte de limpeza pública. Passamos 
agora para apreciação e votação dos requerimentos e moções, convido o Senhor 
Secretário para fazer a leitura do nº e autor dos requerimentos. Pois não, Vereador 
De Loreno. Vereador Estevão De Loreno: Questão de ordem Senhor Presidente, 
gostaria de fazer um requerimento verbal para que seja votado em bloco, os 
requerimentos, as moções e projetos. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em 
discussão o requerimento verbal do Vereador De Loreno, só precisamos tirar o 
projeto que tem uma emenda, para votação em bloco, requerimentos, moções e 
projetos. Vereador Estevão De Loreno: É, um outro requerimento de pedido de 
vistas do projeto 042, para que seja consertado e na próxima seja votado. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os pedidos verbais do 
Vereador De Loreno, tanto dos requerimentos, moções e projetos para votação em 
bloco e da retirada do projeto 042/210 para análise do Executivo Municipal, não 
havendo Vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e os contrários se manifestem, aprovado por todos os 
requerimentos verbais do Vereador De Loreno, convido o senhor secretário para 
fazer a leitura do nº e autor dos requerimentos e moções. Vereador Erlei Vieira: 
Requerimento de nº 2 da Vereadora Sandra Citolin, Requerimento de nº 3 da 
Vereadora Sandra Citolin, Requerimento de nº 4 Vereadores Paulino de Moura e 
Rudinei Brombilla, Requerimento de nº 7 Vereador Gilnei Jarré, Requerimento de nº 
9 Vereador Felipe Sálvia, Requerimento de nº 10 Vereadores Eugenio Grandó e 
Erlei Vieira. Moções: moção de nº 1 dos Vereadores Paulino de Moura, Felipe 
Sálvia, Rudinei Brombilla e Gilnei Jarré, moção de nº 2 Vereadora Sandra Citolin, 
Estevão De Loreno, Gilnei Jarré e Erlei Vieira, moção de nº 3 dos Vereadores 
Paulino de Moura, Rudinei Brombilla, Leandro Adams e Sandra Citolin, moção de nº 
4 dos Vereadores Rudinei Brombilla, Felipe Sálvia, Paulino de Moura e Estevão De 
Loreno, moção de nº 5 dos Vereadores Felipe Sálvia, Paulino de Moura, Gilnei Jarré 
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e Estevão De Loreno, moção de nº 6 Vereadores Felipe Sálvia, Paulino de Moura, 
Eugenio Grandó e Estevão De Loreno, moção de nº 7 Vereadores Eugenio Grandó, 
Gilnei Jarré, Leandro Adams, Erlei Vieira. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está 
em discussão os requerimentos e moções, Vereador Felipe Sálvia com a palavra. 
Vereador Felipe Sálvia: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que 
assistem a reunião na casa do povo, na noite de hoje, em especial a imprensa, 
cumprimentando o meu companheiro de partido, o Veiga, por tabela eu cumprimento 
toda a platéia, dizer que ouvindo atentamente o relato do Vereador Rudi, do 
Vereador Paulino de Moura, realmente, gostei muito do trabalho desses dois 
vereadores e até iria junto nessa viagem, mas por motivo de enfermidade da minha 
família, não pude ir, mas dizer que realmente o trabalho foi muito bom, esse sistema 
eu também já tinha visto em Santa Maria, é foram de sério, tomara que nós 
consigamos implantar na nossa cidade, dizia o Vereador Eugenio que não importa a 
cor do rato, do gato, o que importa é que ele pegue o rato, né, excelente né, é 
verdade isto e eu gosto deste ditadinho novo que aparece na câmara, quanto maior 
o tamanho da foice, maior o roçado, né doutora. Dizer que Senhor Presidente que 
hoje a tarde eu tive com o Prefeito e eu fiquei impressionado, impressionado, pela 
manhã, eu marquei Vereador De Loreno com o Prefeito juntamente com a direção 
do bairro Medianeira, um pedido desse bairro, que vem de vários Prefeitos que por 
ali passaram e nada conseguiram, eles querem uma capela, eles querem uma 
capela nesse bairro e querem doar, fazer uma doação do bailão do rodoviário por 
essa capela, eles cedem o bailão do rodoviário pra ali, e eu já sugeri para o Prefeito, 
para que de aquele lugar para a terceira idade do bairro Vila Rica, bairro Esperança, 
bairro Princesa, bairro Aurora, tem várias terceiras idades ali, que ceda aquele lugar 
para a terceira idade e o projeto está vindo aí, é um projeto de recurso de R$ 
40.000,00 para construir essa capela e também ajudar no campo do rodoviário, mas 
eu gostei Senhor Presidente do atendimento do Prefeito, sem rodeios, sem lero-lero, 
me recebeu lá, juntamente com o passarinho, com o Maioki e lá nós conseguimos 
isso em 10 minutos, Vossa Senhoria o Paulino de Moura e o Rudi, estavam lá 
mostrando esse projeto para o Prefeito, logo após eu entrei e nós conseguimos 
também, juntamente com o Prefeito, o projeto deve entrar nos próximos dias e eu 
tenho que elogiar, porque, me dizia o passarinho e o Maioki, que eles vem pedindo 
isso a tempo, pediram para vários prefeitos e não conseguiram e nós em 10 minutos 
conseguimos arreglar isso ai, vamos ajudar a terceira idade e também vamos ajudar 
aquele bairro que não tem capela mortuária, vocês sabem e não adianta esconder, 
quando a gente quer, essa pobreza dos bairros quero ocupar alguma igreja pra fazer 
um velório, um pobre que mora no mesmo bairro não é fácil conseguir, tem um 
padre em nossa cidade que barra tudo, mesmo que a comunidade tenha ajudado a 
construir os pavilhões nos bairros né, e a gente não adianta esconder, isso é 
verdade e todo mundo sabe disso. Dizer senhor Presidente também que há tempo 
eu venho lutando para que se construa ali na Alexandre da Motta, do lado da casa 
do finado Iron, onde tem a ferragem pátria, uma parada de ônibus ali, o pessoal que 
vem no posto de saúde, buscar remédio, o pessoal que vem no INSS, eles não têm 
uma parada e bem na frente do prédio onde eu moro, Edifício Dona Anita, nos dois, 
lados, está certo o Vereador, e nós pedimos, acho que o Vereador também pediu 
Vereador Jarré, né também pediu, e eu tenho lutado há bastante tempo Vereador De 
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Loreno, para colocar essa parada de ônibus ali, é um pedido do povo, já teve abaixo 
assinado ali já, e está demorando, eu essa semana vou ter uma reunião com o 
pessoal do trânsito aí, para ver se a gente consegue essa parada ali. Também entrei 
com um requerimento, encaminhando os cumprimentos ao Senador Raimundo 
Colombo e ao Senador Paulo Duque e aos Senadores Gaúchos e aos Líderes de 
Bancada elogiando o trabalho desses senadores pela aprovação do projeto que 
derruba, a cobrança do INSS para aquelas pessoas que se aposentaram e depois 
vão trabalhar, mas que tem que continuar pagando INSS, tu se aposenta, pagou 
INSS a vida inteira Senhor Silveira, depois que se aposenta tem que continuar 
pagando, passando esse projeto agora, que já passou no senado, passando na 
Câmara, acabou, findou, não paga mais, bom projeto desses senadores que já foi 
aprovado e vamos torcer para que passe também na Câmara porque não é justo, 
um trabalhador que pagou a vida inteira e daí ele se aposenta, vai para casa, 
começa minguar o seu salário, por causa que vai minguando o salário do 
aposentado, ele volta a trabalhar e tem que continuar pagando o INSS, com a 
aprovação desse projeto, tomara Deus que se aprove, vai parar o trabalhador de 
pagar o INSS, muito obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em 
discussão os requerimentos e moções, não havendo mais vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão e 
os contrários se manifestem, aprovado por todos. Solicito ao Senhor Secretário que 
proceda a leitura dos projetos dessa noite, com exceção do projeto com emenda. 
Secretário Vereador Erlei Vieira: Projeto de Lei Complementar nº 002 de 26 de 
março de 2010, altera a redação do Art. 111, Lei Complementar n.° 03/85 - Código 
de Posturas. Projeto de Lei nº 050, de 16 de abril de 2010, transfere a 
Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor – PROCON. Projeto de Lei nº 
052 de 16 de abril de 2010, altera a destinação de concessão de auxílio financeiro 
constante na Lei Municipal n° 7.098/10. Projeto de Lei nº 053 de 16 de abril de 2010, 
autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2010. Projeto de Lei 
054 de 16 de abril de 2010, autoriza a abertura de Crédito Especial e Suplementar 
no Orçamento de 2010, da Câmara Municipal de Vereadores. Presidente Vereador 
Gilnei Jarré: Peço ao Senhor Secretário que proceda a leitura dos pareceres da 
Comissão de Justiça e Finanças dos Projetos. Secretário Vereador Erlei Vieira: 
Parecer, projeto de lei complementar nº 002/10, autor Executivo Municipal, ementa, 
altera a redação do Art. 111, Lei Complementar n.° 03/85 - Código de Posturas. 
Primeiro Relatório: O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que altera a redação 
do Art. 111, Lei Complementar n.° 03/85 - Código de Posturas; O presente projeto 
de lei complementar é viável, conforme pareceres do Instituto Sollo e do Jurídico da 
Casa, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro e de mesmo 
teor, os demais pareceres dos projetos. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em 
discussão os pareceres da Comissão de Justiça e Finanças dos Projetos, não 
havendo vereador que queira discutir, colo em votação, vereadores que concordam, 
permaneçam como estão, e os contrários se manifestem, aprovado por todos.Peço 
ao Senhor Secretário que proceda a leitura dos pareceres da Comissão de Ordem 
Econômica e Social dos projetos. Secretário Vereador Erlei Vieira: Parecer, projeto 
de lei complementar nº 002/10, autor Executivo Municipal, ementa, altera a redação 
do Art. 111, Lei Complementar n.° 03/85 - Código de Posturas. O Executivo 
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Municipal propõe Projeto de Lei que altera a redação do Art. 111, Lei Complementar 
n.° 03/85 - Código de Posturas; O presente projeto de lei, está apto a ser incluído na 
Ordem do Dia, e de mesmo teor os demais pareceres dos projetos. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os pareceres da Ordem Econômica e 
Social dos Projetos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores que concordam, permaneçam como estão e os contrários se 
manifestem, aprovado por todos. Está em discussão os projetos com os pareceres já 
aprovados, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores que concordam, permaneçam como estão, e os contrários se 
manifestem, aprovado por todos. Solicito ao Senhor Secretário, que proceda a leitura 
do projeto de lei 047/10 do Executivo Municipal. Secretário Vereador Erlei Vieira: 
Projeto de Lei nº 047 de 09 de abril de 2010, altera vencimento de cargo de Médico 
Psiquiatra. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao Senhor secretário que 
proceda a leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente à 
emenda. Secretário Vereador Erlei Vieira: Parecer emenda modificativa, autor: 
Comissão de Justiça e Finanças; projeto de lei nº 047/10; autor: Executivo Municipal; 
ementa: altera vencimento de cargo de Médico Psiquiatra. A Comissão de Justiça e 
Finanças propõe emenda ao projeto de lei de autoria do Executivo municipal, o qual 
altera vencimento de cargo de Médico Psiquiatra. A presente emenda modificativa é 
viável, conforme parecer do Instituto Sollo, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o 
parecer da Comissão de Justiça e Finanças, referente à emenda, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam 
permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. Peço ao 
senhor Secretário que proceda a leitura da emenda. Secretário Vereador Erlei 
Vieira: Emenda Modificativa: Art. 1º - Fica alterada a ementa e a redação do artigo 
1º, que passarão a viger com a seguinte redação: Ementa: altera o item 21 do 
Quadro Técnico – Científico da Lei nº 7.088, de 30 de dezembro de 2009; Art. 1º - 
Altera o item 21 do Quadro Técnico - Científico da Lei nº 7.088, de 30 de dezembro 
de 2009, para dar nova redação: Quadro Técnico – Científico, nº, cargo, vencimento, 
Médico Psiquiatra, R$ 4.000,00, Vereador Eugenio Grandó, Élbio Esteve e Felipe 
Sálvia. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão a emenda, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. 
Peço ao senhor Secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça 
e Finanças, referente ao Projeto. Secretário Vereador Erlei Vieira: Parecer Projeto 
de Lei 047/10; Autor: Executivo Municipal; Ementa: altera vencimento de cargo de 
Médico Psiquiatra. O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que altera o 
vencimento de cargo de Médico Psiquiatra. O presente projeto de lei com emenda, é 
viável, conforme pareceres do Instituto Sollo e do Jurídico desta Casa, nada a opor 
quanto aos aspectos orçamentário e financeiro, Vereador Felipe Sálvia, Vereador 
Eugenio Grandó e Vereador Élbio Esteve. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está 
em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças do projeto, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam 
permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. Peço ao 
senhor Secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de Ordem 
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Econômica e Social. Secretário Vereador Erlei Vieira: Parecer Projeto de Lei 
047/10; Autor: Executivo Municipal; Ementa: altera o vencimento de cargo de Médico 
Psiquiatra. O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que altera o vencimento de 
cargo de Médico Psiquiatra. O Presente Projeto de Lei com emenda está apto a ser 
incluído na Ordem do Dia, Vereador Erlei Vieira, Sandra Citolin e Rudinei Brombilla. 
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 que concordam permaneçam como estão, contrários se 
manifestem, aprovado por todos. Está em discussão o projeto, com emenda e 
pareceres já aprovados. Vereador Leandro Adams com a palavra. Vereador 
Leandro Adams: Senhor Presidente, colegas vereadores, vereadora Sandra, só 
quero aproveitar a oportunidade Senhor Presidente, antes de encerrar a reunião de 
hoje e fazer um comunicado, registrar em ata, um fax que eu recebi do gabinete do 
Deputado Marcos Maia, aonde ele garante um recurso, um repasse de recurso para 
o Município de Carazinho, na importância de R$ 200.000,00, esse recurso vai ser 
para melhorias na infraestrutura do parque do sabiá, também mais conhecido por 
nós, como matinho da viação férrea, então esse recurso está cadastrado, junto ao 
Ministério do Turismo e eu tenho a confirmação do gabinete do deputado, que esse 
recurso é só apresentar o projeto e será liberado, além de 196, o município tem que 
dar em contra partida R$ 22.843,00, seria isso o registro, muito obrigado Senhor 
Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Não havendo mais vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como 
estão, os contrários se manifestem, aprovado por todos. Senhores Vereadores, 
quero esclarecer um ofício recebido do Secretário Municipal de Educação o Senhor 
Jairo Martins, o qual nos solicita um pronunciamento em relação a um fato que diz 
ele que vem ocorrendo nas escolas, Rufino Leal, Patronato Santo Antonio, 
Francelino Dorneles e Alfredo Scherer, esse documento foi lido no início da sessão, 
vocês acompanharam na sessão passada aonde entrou uma denúncia na ouvidoria 
e eu apenas solicitei a Comissão de Educação da Casa, para que procedesse junto 
às escolas um levantamento, enfim, uma, juntasse subsídios para com que nos 
esclarecesse, em referência a denúncia, de falta de merenda escolar e material de 
limpeza, neste documento, consta também aqui, que estão tratando de contratos 
emergenciais e estagiários do CIEE, então eu quero deixar registrado que a minha 
solicitação foi apenas para merenda escolar e material de limpeza e não cabe a essa 
Presidência, fazer comunicado nenhum ao secretário Jairo, cabe a Comissão de 
Educação, solicitar, enfim, encaminhar ao Secretário, Vereador Paulino, pois não. 
Vereador Paulino de Moura: Questão de ordem Senhor Presidente, nós temos três 
Poderes constituídos Executivo, Legislativo e Judiciário, e eu entendo, eu entendo e 
posso estar equivocado, que para nós adentrarmos a alguns colégios, ou a colégio, 
nós temos que pedir autorização ao Executivo ou ao chefe da pasta, se isso está 
acontecendo, se isso está acontecendo sem a autorização do chefe da pasta me 
preocupa e eu gostaria que a casa, para o bom andamento das relações 
institucionais ela tomasse uma providência, se não houve autorização, porque a 
Vossa Excelência pode pedir para mim, ir lá lhe representar, saber se está faltando 
merenda escolar, ou se está faltando material de limpeza, mas eu tenho antes que 
me dirigir ao chefe da pasta para poder ir até o colégio, se não o fizer está de 
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fazendo abuso de poder, e ele pode tomar qualquer ação, qualquer decisão a hora e 
o momento que ele quiser, então se isso aconteceu, eu gostaria que a Vossa 
Excelência, não precisa ser no plenário agora, pudesse me esclarecer, houve 
autorização do chefe da pasta ou não, é que nem o Vereador é Erlei e o Vereador 
Élbio, eles estiveram na saúde, autorizados, autorizados pela chefe imediata que é a 
Ana, daí eles puderam adentrar na farmácia, ver o que estava acontecendo lá, se 
não houve autorização, está havendo abuso de poder. Vereadora Sandra Citolin: 
Gostaria de me manifestar Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Pois não 
Vereadora Sandra. Vereadora Sandra Citolin: Surpreendentemente, recebemos e 
recebi a solicitação do Senhor Secretário que tivesse uma autorização por escrito da 
Câmara de Vereadores para adentrar ao poder, não entendo como abuso de poder, 
mas como prerrogativa primeira do Vereador, quando ficou registrado em ata, que 
houve e tem a cópia da denúncia e o Vereador Erlei estava viajando, o Vereador 
Élbio estava no seu trabalho, não podia se ausentar e foi solicitado pelo Senhor 
Presidente, gravado e registrado em ata que verificasse se estas manifestações por 
escrito, eram reais ou não. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Á comissão, não à 
Vereadora, a comissão. Vereadora Sandra Citolin: Não, sim que a comissão, 
inclusive tem a sua letra aqui da comissão. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Sim 
Senhora. Vereadora Sandra Citolin: Como o vereador, como o vereador Erlei 
estava em viagem, o vereador Élbio estava a trabalho, como membro da comissão a 
Vereadora Sandra visitou as escolas sim, não com a autorização do secretário, mas 
com a prerrogativa que me dá a constituição de verificar se há merenda escolar e 
material de limpeza, me dirigi à pessoa, superior na escola que é a direção e em 
nenhum momento entrei, me manifestei, de forma grosseira, ou que eu estava lá 
para fiscalizar, não, eu entrei na escola dizendo o porque que eu tinha ido lá, para 
verificar, se estava faltando merenda escolar, fiz o registro, num livro de atas meu, 
pessoal, em nenhum momento foi colocado a presença da comissão e sim a 
prerrogativa de fiscalização da  vereadora, então eu acho que um fato, foi criado, 
devo saber quais os motivos, certamente sei e em nenhum momento, foi da minha 
parte mencionado qualquer coisa que se referisse a um ato leviano, indevido de uma 
pessoa em si. Vereador Felipe Sálvia: Questão de ordem Senhor Presidente. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Só quero, um segundinho Vereador Felipe, até 
pra deixar bem claro que fato esse levantado pelo seu partido e não pela Casa 
Legislativa, por nenhum dos Vereadores aqui presentes, tivemos uma ligação do 
Secretário Jairo, solicitando documento oficial e foi informado que não tem 
documento oficial desta Casa, porque está Casa não pediu para entrar lá, foi 
solicitado a comissão, então sugiro que a Comissão faça esse documento e continue 
fazendo o seu papel que quando acontece de ter esses empecilhos de repente 
ocorra realmente, algo escondido que não queiram que seja visto, com a palavra 
Vereador Felipe Sálvia. Vereador Eugenio Grandó: Só para auxiliar, para clarear, 
quando eu li a carta, no final da carta, existe uma solicitação expressa do secretário 
Jairo, que pede uma resposta desta Casa, uma resposta do Senhor Presidente, 
gostaria de saber se o Senhor Presidente vai se manifestar expressamente ou não? 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Tenha certeza vereador. Vereador Eugenio 
Grandó: Eu gostaria que quando se manifestasse, a correspondência fosse lida 
pelos demais vereadores. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está ok, pois não 
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Vereador Felipe. Vereador Felipe Sálvia: Uma questão de ordem Senhor 
Presidente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse assunto, não é a primeira 
vez, e eu vim de viagem com o Vereador Erlei, quando nós soubemos desse 
assunto, e eu me recordava que a Vossa Senhoria designou a comissão de saúde, a 
comissão de saúde é composta por três membros, que é o Erlei, o Élbio e a 
Vereadora Sandra e isso não é a primeira vez que acontece a Vereadora Sandra 
afoita né, de adentrar para dentro dos recintos, e foi ingerência de poderes 
Vereadora Sandra, nós temos o direito de fiscalizar, temos o direito de fiscalizar sim, 
mas não entrar numa secretaria para dentro, entrar, nós temos que pedir permissão 
para o secretário, e o secretário, o que me deixa estarrecido é que o secretário é do 
seu partido, do PMDB. Vereadora Sandra Citolin: Qual é o problema vereador 
Felipe? Quem fez a correspondência e quem foi denunciada não fui eu. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Vereadora Sandra (chama atenção). Vereador Felipe 
Sálvia: Vereadora Sandra, eu gostaria, eu estou com a palavra. Vereadora Sandra 
Citolin: Desculpe, desculpe. Vereador Felipe Sálvia: Obrigado, não tem problema 
nenhum, é do seu feitil fazer isso, dizer para Vossa Senhoria que me estranho muito, 
e eu gostaria Senhor Presidente, que se esse fato acontecesse novamente tá, nós 
ativássemos a comissão de ética dessa Casa, nós temos uma Comissão de Ética 
nesta Casa para reparar erros né? E não é a primeira vez que acontece isso, eu me 
dizia uma vez o Doutor Élbio ali fora, que ele não é convidado para as reuniões, as 
reuniões juntamente com a Comissão de Saúde, eu disse olha doutor, eu graças a 
Deus trabalho numa Comissão que é a Comissão de Justiça, onde o Presidente é o 
Vereador Grandó, nós nos damos super bem, ali nós nos tratamos e ninguém quer 
atropelar o outro né, pelo que estou vendo nesta comissão de saúde, eu dizia para o 
Vereador Erlei, é um Vereador novo, mas é um Vereador que está trabalhando, 
fazendo um bom trabalho, eu dizia, não pode deixar acontecer isso Vereador, 
porque senão é o seguinte, um quer comer o outro, né e vai continuar comendo se 
vocês deixarem porque era só esperar, estava chegando de viagem, esperar dois 
dias mais e ia visitar os colégios, a comissão né, não a Vereadora Sandra só, que foi 
investigar a falta de merenda tá, que eu andei também nos colégios e não vi falta de 
merenda né, mas ela também andou investigando contratos emergenciais CIEE, 
coisas que essa casa não designou nada. Vereadora Sandra Citolin: Uma parte 
Vereador? Não investiguei nem contratos, nem CIEEs. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré: Vereadora (chama atenção). Vereador Felipe Sálvia: Mas diz no ofício. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Bom, fica o registro do Vereador Felipe Sálvia e 
caso ocorra novamente, fica a disposição dos Senhores Vereadores que faça os 
encaminhamentos, quero registrar a presença dos Suplentes de Vereadores Marcos 
e Solinha e agradecer a presença dos demais Carazinhenses na Sessão Ordinária 
da noite de hoje, também agradecer a presença da imprensa e dos nossos colegas 
de Câmara.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 26 de abril, às 18h45min. 
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