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Ata Reunião Ordinária 12 de abril de 2010.......Ata 18 

  
 
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 12 de abril de 2010. Convido, ou me convido, para 
proceder à leitura de um trecho da Bíblia e que todos se posicionem em pé; (leitura 
da Bíblia). Peço ao Senhor Secretário que proceda à leitura da convocação do 
suplente de vereador Marcos Soares. Secretário Vereador Élbio Esteve; 
Carazinho, 12 de abril de 2010. Convocação 10/2010. Senhor Marcos; convoco 
vossa senhoria para assumir na Câmara Municipal de vereadores no dia 
12/04/2010, tendo em vista de pedido de licença do Vereador Eugênio Grandó, por 
motivos particulares, conforme dispõe o regimento interno artigo 11, inciso 2, alínea 
a desta Casa. Atenciosamente, Gilnei Alberto Jarré, Presidente. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 29 
de março de 2010. Está em discussão a ata da reunião ordinária do dia 29 de 
março de 2010. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. 
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. 
Aprovado por todos. Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 05 de 
abril de 2010. Está em discussão a ata da reunião ordinária do dia 05 de abril de 
2010. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores 
favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente 
reunião. Secretário Vereador Élbio Esteve: Expediente de 12 de abril de 2010: 
Telegrama do Ministério da Saúde, informando a liberação de recurso financeiro no 
valor de R$ 801.926,83. Ofício 031/10, do Deputado Estadual Enio Schuch, 
encaminhando a nova edição da cartilha sobre o meio ambiente. Correspondência 
em resposta a OD 283/10. Ofício 704/10, da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres, em resposta a OD 445/10. Ofício 046/10, do Hospital de Caridade de 
Carazinho, informando a composição da nova diretoria e solicitando um atestado de 
Pleno e Regular Funcionamento da instituição. Ofício 33/10, do Senado Federal, em 
resposta a OD 382/10. Ofício 083/10 do Banrisul, em resposta a OD 396/10. 
UVERGS, informando o 53° Curso técnico de estudos jurídicos municipais, a 
realizar-se de 14 a 16 de abril. Cartão do deputado Mike Breier, desejando uma 
Feliz Páscoa. Ofício 075/10 de autoria do Executivo Municipal, em resposta a OP 
047/10. Ofício 076/10, de autoria do Executivo Municipal, em resposta a OP 051/10. 
Ofício do Senado Federal, em resposta a OD 457/10. Ofício 028/10, da Câmara 
Municipal de Viamão, encaminhando cópia do requerimento do Vereador Nadim 
Harfouche, que repudia a atitude do governador do Rio de Janeiro que é contra a 
emenda da redistribuição dos royalties do Petróleo em igualdade a todos os 
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Estados e Municípios do Brasil. Projeto de Lei de autoria do Vereador Felipe Sálvia, 
o qual dispõe sobre a fixação, nas dependências dos hospitais e centros de saúde 
pública municipal, de informações relativas ao calendário de vacinas infantis 
obrigatórias. Projeto de Lei de autoria do Vereador Felipe Sálvia, o qual institui no 
município de Carazinho a campanha Operação Limpeza do Meio Ambiente. Projeto 
de Lei n° 044/10 de autoria do Executivo Municipal, o qual cria cargo e autoriza a 
contratação emergencial de Coordenador do Curso de Metal Mecânica. Projeto de 
Lei n° 045/10 de autoria do Executivo Municipal, o qual declara situação de 
emergência e contrata emergencialmente servidores. Projeto de Lei n° 046/10 de 
autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza doação de área à empresa 
Transportes Waldemar Ltda. Projeto de Lei n° 047/10 de autoria do Executivo 
Municipal, o qual altera vencimento do cargo de Médico Psiquiatra. Projeto de Lei n° 
048/10 de autoria do Executivo Municipal, o qual dispõe sobre o ressarcimento de 
despesas. Projeto de Lei de autoria do Vereador Gilnei Jarré, o qual dá 
denominação a Rua do Residencial Cantares. Ofício 023 do Ministério do Meio 
ambiente em resposta a OD. Nota Técnica 013/10 do Ministério do Meio Ambiente, 
acerca de reflorestamento de mata ciliar com plantio de oliveiras. Ofício Circular 
028/10 do Deputado Miki Breier, informando sobre o II Encontro Estadual de 
Conselheiros Tutelares e dos direitos, realizado nos dias 08 e 09 de abril. Ofício 
025/10 da Câmara dos deputados em resposta a OD 493/10. Presidente Vereador 
Gilnei Jarré: passamos agora para a leitura a leitura das indicações, requerimentos 
e moções pelo senhor secretário. Secretário Vereador Élbio Esteve: Indicações: I 
– 0685/415/10 - Indicação nº 01, Vereador Paulino de Moura. O Vereador abaixo 
assinado solicita que após lida em plenário e deferida pela Presidência na forma 
regimental, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que sejam 
recolhidos os entulhos verdes depositados na Avenida Flores da Cunha, em frente 
ao número 606, no centro da cidade, pois os mesmos encontram-se no passeio 
público e parte no asfalto, necessitando serem retirados do local; I – 0686/416/10 - 
Indicação nº 02, Vereador Paulino de Moura. O Vereador abaixo assinado solicita 
que após lida em plenário e deferida pela Presidência na forma regimental, seja 
enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao setor competente que 
realize a pintura nos redutores de velocidade localizados na Rua Leonel Rocha, no 
Bairro Ouro Preto, eis que a sinalização com pintura já não é visualizada, permitindo 
que os motoristas passem despercebidos da sinalização; I – 0687/417/10 - 
Indicação nº 03, Vereador Paulino. O Vereador abaixo assinado solicita que após 
lida em plenário e deferida pela Presidência na forma regimental, seja enviado ofício 
ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que determine ao Departamento Municipal 
de Trânsito para que providencie a restauração da placa de sinalização localizada 
na Avenida Flores da Cunha, no passeio público, em frente ao número 3327, eis 
que a mesma sofreu vandalismo, necessitando ser recuperada; I – 0688/418/10 - 
Indicação nº 04, Vereador Paulino. O Vereador abaixo assinado solicita que após 
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lida em plenário e deferida pela Presidência na forma regimental, seja enviado ofício 
ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que o setor competente providencie a 
recolocação do abrigo na parada de ônibus localizada na Avenida Mauá, na quadra 
localizada entre a Rua Bernardo Paz e Alferes Rodrigo, em virtude de que os 
usuários dos coletivos urbanos ficam expostos às intempéries do tempo; I – 
0689/419/10 - Indicação nº 05, Vereadora Sandra Citolin. Ementa: solicitando com 
urgência ao Executivo Municipal que determine ao setor competente cascalhamento 
e compactação da Rua Dr. Guilherme Schutz, localizada no Bairro Alvorada. 
Solicitação dos moradores; I – 0690/420/10 - Indicação nº 06, Vereadora Sandra 
Citolin. Ementa: solicitando com urgência ao Executivo Municipal que determine ao 
setor competente trabalhos de reparos da parada de ônibus situada na Rua Itaqui, 
próximo ao número 560, no Bairro Floresta, pois a referida parada está prestes a 
cair sobre os usuários do transporte coletivo; I – 0691/421/10 - Indicação nº 07, 
Vereadora Sandra. Ementa: solicitando com urgência ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente operação tapa buracos e reperfilagem asfáltica em 
toda a extensão da Rua Fernando Ferrari, localizada entre os bairros Conceição e 
São Jorge. Solicitação dos motoristas e moradores; I – 0692/422/10 - Indicação nº 
08, Vereadora Sandra Citolin. Ementa: solicitando com urgência ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente patrolamento, cascalhamento e 
compactação no final da Rua Tamoios, localizada no Bairro São Jorge. Solicitação 
dos motoristas e moradores; I – 0693/423/10 - Indicação nº 09, Vereador Paulino de 
Moura. O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário e deferida 
pela Presidência na forma regimental, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal solicitando que setor encarregado para tal providencie a retirada dos 
entulhos verdes depositados na Rua Pedro Vargas, no centro da cidade, em frente 
ao número 125, eis que os mesmos encontram-se depositados no asfalto; I – 
0694/424/10 - Indicação nº 10, Vereador Paulino. O Vereador abaixo assinado 
solicita que após lida em plenário e deferida pela Presidência na forma regimental, 
seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que determine ao 
Departamento Municipal de Trânsito para que providencie a restauração da placa 
de sinalização localizada na Avenida Flores da Cunha, no canteiro central, em 
frente ao número 3301, eis que a mesma sofreu colisão e encontra-se caída, 
necessitando ser recuperada; I – 0695/425/10 - Indicação nº 11, Vereador Paulino 
de Moura. O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário e deferida 
pela Presidência na forma regimental, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal solicitando que, em contato com o setor responsável, seja providenciada 
a retirada de entulhos verdes, secos, terra e restos de construção depositados nas 
Ruas Mato Grosso, Sergipe, Pernambuco e Agenelo Senger, no Bairro Oriental, eis 
que os mesmos encontram-se depositados nas vias públicas, necessitando serem 
recolhidos; I – 0696/426/10 - Indicação nº 12, Vereador Felipe Sálvia. Ementa: 
solicitando que seja instalada uma cobertura na parada de ônibus na Avenida 
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Pátria, ao lado da Ferragem Pátria, pois é um local onde muitas pessoas aguardam 
o coletivo urbano, por localizar-se nas proximidades do HCC, Secretaria da Saúde, 
consultórios médicos, INSS; I – 0698/428/10 - Indicação nº 14, Vereador Élbio. 
Ementa: Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente 
que efetue a retirada de entulhos verdes da Rua Silva Jardim, Bairro Oriental; I – 
0699/429/10 - Indicação nº 15, Vereador Élbio Esteve. Ementa: Solicita ao 
Executivo Municipal para que determine ao setor competente que efetue a retirada 
de entulhos verdes na rua Helena Loeff, Bairro Loeff; I – 0700/430/10 - Indicação nº 
16, Vereador Élbio Esteve. Ementa: Solicita ao Executivo Municipal para que 
determine ao setor competente par que realize patrolamento, cascalhamento e 
compactação no final da Rua João Olaneck, Bairro Vila Rica; I – 0701/431/10 - 
Indicação nº 17, Vereador Élbio. Ementa: Solicita ao Executivo Municipal para que 
determine ao setor competente para que realize melhorias urgentes na Rua 
Iracema, Bairro Operário. A referida rua encontra-se em péssimo estado de 
conservação; I – 0702/432/10 - Indicação nº 18, Vereador Élbio. Ementa: Solicita ao 
Executivo Municipal para que determine ao setor competente que efetue a retirada 
de entulhos verdes em toda a extensão da Rua Mato Grosso, Bairro Oriental; I – 
0703/433/10 - Indicação nº 19, Vereador Rudinei Brombilla. Ementa: Solicitando ao 
Executivo que determine à Secretaria de Obras que faça, urgentemente, a limpeza 
da sanga que desce na Rua Candinha até o Clube Aquático, pois várias 
reclamações estão sendo feitas devido ao mau cheiro, a quantidade de insetos e o 
risco à saúde dos moradores das proximidades; I – 0704/434/10 - Indicação nº 20, 
Vereador Rudinei Brombilla. Ementa: Solicita ao Executivo Municipal que determine 
ao setor competente para que faça a restauração do meio-fio na Rua Carlos Gomes 
em frente ao nº 411; I – 0705/435/10 - Indicação nº 21, Vereador Rudinei Brombilla. 
Ementa: Solicita ao Executivo que determine o serviço de limpeza e desobstrução 
de entulhos do bueiro localizado na Rua Otto Albino Gerhard, frente ao nº 371, no 
Bairro Sommer; I – 0706/4306/10 - Indicação nº 22, Vereador Rudinei Brombilla. 
Ementa: Solicitando ao Executivo que determine ao setor competente que coloque 
um quebra-molas na Rua Almirante Tamandaré, em frente ao nº 486, devido à alta 
velocidade dos veículos que lá trafegam; I – 0707/437/10 - Indicação nº 23, 
Vereador Rudinei Brombilla. Ementa: Solicita ao Executivo que determine ao setor 
competente realização do recapeamento asfáltico da Rua Ibaré, Bairro Floresta; I – 
0708/438/10 - Indicação nº 24, Vereador Felipe Sálvia. Ementa: Encaminhamos 
solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente, com a máxima 
urgência possível, medidas no sentido de agilizar a realização de uma operação 
tapa buracos na Rua David Canabarro; I – 0709/439/10 - Indicação nº 25, Vereador 
Estevão De Loreno. Ementa: Para que determine à Secretaria de Obras que seja 
feita operação tapa buracos na rua Giusépe Garibaldi, em frente à residência de nº 
201; I – 0710/440/10 - Indicação nº 26, Vereador Estevão De Loreno. Ementa: Para 
que determine à Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos na Rua 
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João Olaneck, em frente à residência nº 154; I – 0711/441/10 - Indicação nº 27, 
Vereador Estevão De Loreno. Ementa: Para que determine à Secretaria de Obras 
que seja feita operação tapa buracos na Rua Iracema; I – 0712/442/10 - Indicação 
nº 28, Vereador Estevão De Loreno. Ementa: Para que determine à Secretaria de 
Obras que seja feita operação tapa buracos na Rua Guaranis; I – 0713/443/10 - 
Indicação nº 29, Vereador Estevão De Loreno. Ementa: Para que determine à 
Secretaria de Obras que seja feita operação tapa buracos na Rua Alberto Graeff; I – 
0714/444/10 - Indicação nº 30, Vereadora Sandra Citolin. Ementa: Solicita ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente com urgência a retirada de 
entulhos, abertura de uma vala para escoar a água das chuvas, pois a água invade 
as residências frente aos números 315 e 329, patrolamento, cascalhamento e 
compactação na Rua Guilherme Sudbrack esquina com a rua Gabriel Prompt, 
localizadas no Bairro Medianeira. Solicitação dos moradores; I – 0715/445/10 - 
Indicação nº 31, Vereador Leandro Adams. Ementa: Solicita ao Executivo Municipal 
que determine ao setor competente que viabilize a construção de uma quebra-
molas na rua Itararé, próximo ao número 104. Solicitação dos moradores; I – 
0716/446/10 - Indicação nº 32, Vereador Marcos Soares. Ementa: Solicitando ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente que providencie a 
instalação de placas indicativas de localização dos principais órgãos do nosso 
município, como hospital, fórum, prefeitura e outras, para que os visitantes ao 
chegar ao município tenham referência para sua devida localização; I – 
0717/447/10 - Indicação nº 33, Vereador Marcos Soares. Ementa: Solicitando ao 
Executivo Municipal para que atenda à solicitação já apresentada em diversas 
oportunidades por esta Casa e construa banheiros públicos junto ao terminal Iron 
Albuquerque; I – 0718/448/10 - Indicação nº 34, Vereador Marcos Soares. Ementa: 
Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente que seja 
colocada faixa de segurança em frente ao camelódromo; I – 0719/449/10 - 
Indicação nº 35, Vereador Marcos Soares. Ementa: Solicitando ao executivo 
Municipal que determine ao setor competente que estude a possibilidade de 
conceder estacionamento gratuito em frente aos estabelecimentos farmacêuticos; I 
– 0720/450/10 - Indicação nº 36, Vereador Marcos Soares. Ementa: Solicitando ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente que seja providenciada a 
capina e limpeza na Rua Dona Júlia, no Bairro Santo Antônio; I – 0721/451/10 - 
Indicação nº 37, Vereador Marcos Soares. Ementa: Solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente que efetue serviço de capina e 
limpeza na Rua Oniva de Moura Esterys, no Bairro Sommer; I – 0722/452/10 - 
Indicação nº 38, Vereador Marcos Soares. Ementa: Solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente que seja providenciado um estudo 
para instalação de uma sinaleira na Avenida São Bento, Bairro Glória, no 
cruzamento da Rua General Neto e Fagundes Vieira; I – 0723/453/10 - Indicação nº 
39, Vereador Marcos Soares. Ementa: Solicitando ao Executivo Municipal que 
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determine ao setor competente que seja construído piso junto ao abrigo de ônibus 
localizado na Rua Coroados, nas proximidades do número 710, no Bairro Princesa; 
I – 0724/454/10 - Indicação nº 40, Vereador Marcos Soares. Ementa: Solicitando ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente que seja providenciada 
operação tapa-buraco na Rua Polidoro Albuquerque, na baixada do CAIC, eis que a 
mencionada via encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade; I – 
0725/455/10 - Indicação nº 41, Vereador Marcos Soares. Ementa: Solicitando ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente que seja providenciada 
operação tapa-buraco na Rua Leoveral Subtil, acesso ao cemitério municipal, eis 
que a mencionada via encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade; I – 
0726/456/10 - Indicação nº 42, Vereador Marcos Soares. Ementa: Solicitando ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente que seja providenciada 
operação tapa-buracos na Rua Saldanha Marinho, Bairro Princesa, entre as ruas 
Carlos Michelinni e Vinte de Setembro, eis que a mencionada via encontra-se em 
péssimas condições de trafegabilidade; I – 0727/457/10 - Indicação nº 43, Vereador 
Gilnei Jarré. Ementa: Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente para que disponibilize uma ambulância junto aos eventos dos grupos 
de terceira idade de Carazinho, principalmente nos finais de semana; I – 
0728/458/10 - Indicação nº 44, Vereador Gilnei Jarré. Ementa: Reiterando 
solicitação do dia 11 de fevereiro do corrente ao Executivo Municipal que determine 
ao setor competente para que efetue a colocação de quatro tubos na Rua 
Ataxerxes P. de Brum, em frente à residência nº 03, a fim de viabilizar o acesso de 
entrada de veículos da residência. Moções: M – 0729/079/10 - Moção nº 01. O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que depois de submetida ao 
plenário para conhecimento e votação, seja enviado ofício em nome do Poder 
Legislativo de Carazinho à direção, professores e funcionários da Escola Municipal 
Alfredo Scherer, na pessoa da senhora Silvana Soares, diretora daquele 
educandário, parabenizando-as pela passagem dos 45 anos de sua fundação, 
transcorridos no último 31 de março. Parabéns a todos que nesses 45 anos fizeram 
parte da comunidade escolar levando o aprendizado aos alunos carazinhenses. 
Recebam o nosso carinho e reconhecimento por essa data especial. Assinam 
Vereador Paulino de Moura, Élbio, Erlei e Rudinei Brombilla; M – 0730/080/10 - 
Moção nº 02. Os Vereadores abaixo assinados solicitam na forma regimental que 
após submetido ao plenário para aprovação seja encaminhado ofício à Diretora da 
Escola Paulo Frontin, Senhora Tânia Marmitt e a supervisora, Senhora Alessandra 
Bastos, extensivo a todos os demais professores, funcionários e alunos, 
cumprimentando-lhes pela realização do projeto pedagógico Espaço de 
Aprendizagem e Gentileza, que tem como lema a frase gentileza gera gentileza. No 
mundo conturbado em que vivemos, onde as pessoas vivem a correria do dia a dia, 
muitas vezes, na grande maioria destas vezes, somos obrigados a conviver com a 
falta de gentileza e por que não dizer até mesmo com a falta de educação. Receber 
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uma flor, uma mensagem, um abraço em um local público, de alguém que sequer 
conhecemos, nos faz de imediato pensar que isso só pode ser marketing de algum 
produto ou empresa, que com essas atitudes espera algum retorno financeiro em 
contrapartida. Nossa mentalidade já está adaptada dessa forma a esse tipo de 
situação. Estamos desacostumados a este tipo de gentileza, por isso muitas vezes 
chegamos até mesmo a reagir mal quando alguém se aproxima de nós com esse 
intuito. Nos recusamos a receber um agrado espontâneo e muitas vezes até 
chegamos a pensar que a aproximação de alguém pode ser uma forma de nos 
lograr. Por isso é essencial a realização de projetos como estes, que merecem sem 
dúvida alguma o nosso apoio, incentivo e reconhecimento. As pessoas necessitam 
se aproximar mais umas das outras e não se afastar e buscar o isolamento. Não 
podemos nos deixar levar pelo egoísmo, pela falta de compreensão, pela falta de 
amor, construindo à nossa volta uma verdadeira selva de pedras, e este projeto é 
uma belíssima forma de demonstrar carinho, sentimentos e bons sentimentos. 
Assinam Vereador Paulino de Moura, Rudinei Brombilla, Sandra Citolin e Vereador 
Felipe Sálvia; M – 0731/081/10 - Moção nº 03. O Vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental que seja enviado ofício parabenizando e desejando os mais 
sinceros votos de sucesso à Administração Municipal de Carazinho e toda sua 
comissão organizadora pelo evento Festança na Querência, Rodeio Internacional 
de Carazinho, realizado entre os dias 8 e 11 do corrente mês no parque Vali 
Albrecht. Devemos salientar a importância de tal evento em prol do 
desenvolvimento da cultura desse município, o qual obteve grande sucesso, 
diversificando qualidades de nossa terra como provas artísticas e campeiras, além 
de grandes shows. Tudo isso somando-se ao entretenimento, lazer e diversão 
propiciadas ao povo carazinhense. Reverenciamos novamente a atitude 
humanitária desta administração, por levar a toda a população eventos de tamanha 
grandiosidade, pensando integralmente na qualidade de vida dos munícipes e 
demais admiradores. Assinam Vereador Rudinei Brombilla, Erlei Vieira, Sandra 
Citolin, Estevão De Loreno e Felipe Sálvia; M – 0732/082/10 - Moção nº 04. O 
Vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que após submetido em 
plenário para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos aos proprietários da 
Empresa Telha Certa Indústria e Comércio Ltda, os senhores Neri Krüger e Nilton 
Roberto Idalêncio, parabenizando pela passagem do décimo aniversário de 
fundação, pela certificação de conformidade da ABNT e pelas novas instalações  de 
seu empreendimento, que vem atender o município e a região. Manifestamos 
nossas congratulações e nosso reconhecimento ao ato arrojado de 
empreendedorismo e a visão de continuidade de investimento em nosso município, 
acreditando na capacidade de desenvolvimento e sustentabilidade do comércio 
carazinhense e regional. Desejamos também sucesso à equipe de funcionários da 
empresa que, ao longo dos anos, vem se destacando pela organização e 
principalmente pela satisfação proporcionada aos seus clientes. Assina o Vereador 
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Gilnei Jarré, Erlei, Élbio e Leandro Adams. Requerimentos. R – 0733/105/10 - 
Requerimento nº 01, Vereadora Sandra Citolin. A Vereadora abaixo assinada 
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 Excelentíssimo Senhor Presidente Michel Temer, ao 
Senado Federal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Presidente José Sarney , ao 
Deputado Federal Albano Franco, PSDB de Sergipe, autor do Projeto de Lei n° 
6.900/2010, que tramita na Comissão de Seguridade Social e Família, o qual 
desonera dos tributos federais os medicamentos diretamente utilizados no 
tratamento do diabetes e da hipertensão arterial, e dá outras providências. 
Manifestamos nosso total apoio à aprovação imediata deste Projeto de Lei. 
Segundo informações que apresentam dados de significativa importância, tais como 
da Sociedade Brasileira de Hipertensão, 30 milhões de brasileiros são portadores 
de hipertensão arterial e 21 milhões de habitantes são diabéticos de qualquer 
natureza, conforme pesquisa recente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica 
e Metabólica. Dessa forma, esse projeto de lei, ao reduzir o preço dos 
medicamentos, via desoneração tributária, estará contribuindo para um maior 
acesso da população à terapêutica necessária ao controle dessas doenças 
responsáveis por elevado absenteísmo e tantos outros danos à economia e à 
sociedade Brasileira. Com esta providência legislativa e a conseqüente isenção 
tributária proposta, os preços desses medicamentos ficarão mais acessíveis aos 
que, por necessidade absoluta, utilizam acordo com recomendação médica, forma 
continuada de tratamento. Acreditamos que a sociedade brasileira é solidária e que 
deve ter acesso a todas as informações a respeito do tema, de modo que, com o 
apoio dos nobres parlamentares, poderemos aprovar o referido Projeto de Lei; R – 
0734/106/10 - Requerimento nº 02, Vereadora Sandra Citolin. A Vereadora abaixo 
assinada requer, na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, à Câmara dos 
Deputados na pessoa do Excelentíssimo Senhor Presidente Michel Temer, 
solicitando a Vossa Excelência para que seja colocado em Regime de urgência na 
ordem do dia para votação e aprovação ainda no mês abril de 2010, o Projeto de 
Lei Complementar nº 518/2009 e outros, conhecido como Ficha Limpa, de iniciativa 
popular, o qual tramita na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, 
alterando a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, de 
acordo com o artigo 14, 9° da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos 
de cessação e determina outras providências, para incluir hipóteses de 
inelegibilidade que visam proteger a probidade administrativa e a moralidade no 
exercício do mandato. Manifestamos nosso total apoio à aprovação imediata deste 
Projeto e de modo que, com o apoio dos nobres parlamentares, poderemos aprovar 
o mesmo; R – 0735/107/10 - Requerimento nº 03, Vereadora Sandra Citolin. A 
Vereadora abaixo subscrita requer, na forma regimental, que após submetido ao 
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plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa 
do Excelentíssimo Senhor Giovani Cherini, aos Líderes de Bancada da Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e ao Deputado Estadual, na pessoa do 
Senhor Jerônimo Goergen – PP, Rio Grande do Sul, autor do Projeto de Lei nº 
040/2010, o qual inclui o ovo desidratado no cardápio da merenda escolar da rede 
pública estadual de ensino, manifestando nosso total apoio à aprovação imediata 
deste projeto. Somos totalmente favoráveis à aprovação desse Projeto de Lei de 
autoria do nobre Deputado Jerônimo Goergen, em razão de que consideramos este 
instrumento importante em face da dimensão do consumo diário deste alimento, 
prevenir diversas doenças, como a degeneração macular, principal causa da 
cegueira no Brasil e no mundo. O ovo é um dos alimentos mais completos que 
existem, por conter quase todos os nutrientes essenciais e necessários para a dieta 
humana, sendo um excelente aliado auxiliar na manutenção da boa memória. 
Ressalta-se que a colina, um importante nutriente encontrado, sobretudo, na gema 
do ovo, é fundamental para a formação de todos os neurônios, membranas de 
células e dos nervos, importantíssima para a memória e para o desenvolvimento 
intelectual de todos os seres humanos, em todas as idades, mais precisamente na 
infância, especialmente na idade pré-escolar e escolar, quando todas as estruturas 
cognitivas estão se consolidando, a fala, a acuidade visual, por exemplo, e que ela 
vai ser decisiva. Atualmente, encontramos ovos enriquecidos com ômega 3, que 
ajuda a reduzir o risco de problemas cardíacos, ovos com mais vitaminas, ovos 
orgânicos e até ovos vegetarianos, produzidos por galinhas que não receberam 
nenhum tipo de proteína animal para sua alimentação. Nada mais justo que, ao 
buscarmos, uma melhor qualidade de vida para nossa população, aliada a uma 
alimentação saudável para nossas crianças, incluirmos o ovo desidratado na 
merenda escolar de nossos alunos; R – 0736/108/10 - Requerimento nº 04, 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 da Senhora Anita Goellner 
Keller, pelo seu falecimento ocorrido no dia 08 de abril de 2010 no nosso município. 
Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que 
esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. À família 
enlutada da Senhora Anita Goellner Keller, nossos mais sentidos pêsames pelo 
infausto ocorrido; R – 0737/109/10 - Requerimento nº 05, Vereadora Sandra Citolin. 
A Vereadora abaixo subscrita requer, na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa 
do Excelentíssimo Senhor Giovani Cherini, aos Líderes de Bancada da Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio Grande Sul e ao Deputado Estadual, na pessoa do 
Senhor Nelson Marchezan Júnior, PSDB Rio Grande do Sul, autor do Projeto de Lei 
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nº 336/2010, o qual dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal objetivando 
estimular projetos para o fortalecimento da atenção básica e especializada em 
saúde, manifestando nosso total apoio à aprovação imediata desse projeto. A 
realidade da saúde pública no país é precária. Embora amplamente defendida nos 
textos constitucionais, a insuficiência de recursos orçamentários para o efetivo 
investimento em políticas básicas na área da saúde, principalmente nos âmbitos da 
atenção básica e especializada à saúde, é um fato incontroverso. Nosso Estado 
dispõe de um corpo técnico especializado e competente, muitas vezes 
impossibilitando de cumprir o amplo atendimento por falta de equipamentos e 
materiais. O Projeto de Lei tem por finalidade estimular e atrair investimentos à 
saúde local, através do mecanismo de beneficio fiscal, sendo esperado como 
resultado dos melhores indicadores através do aumento da qualidade e acesso dos 
cidadãos ao atendimento de saúde, principalmente em procedimentos com 
demandas reprimidas acentuadas. Observamos, entretanto, que este resultado só 
será atingido se houver a efetividade dos projetos para a atenção da saúde básica e 
especializada, na maioria dos serviços públicos prestados e na qualidade do 
atendimento. Logo, o presente objeto de leis de incentivo à saúde possui o 
diferencial de oferecer a possibilidade de haver a disponibilização de recursos para 
todos os portes de projetos, com o respectivo percentual de investimento 
proporcional ao número de habitantes atingidos pelo município ou municípios.  
Diante de novos conceitos que norteiam a administração pública e o 
reconhecimento da participação da sociedade, inclusive nas questões de 
competência do estado, como é o caso da saúde, o presente projeto inova na 
possibilidade participação da sociedade civil na implementação dos projetos de 
saúde e valoriza os princípios do sistema de saúde brasileiro, como o processo de 
descentralização em que cada município define suas prioridades, conforme as suas 
necessidades; R – 0738/110/10 - Requerimento nº 06, Vereador Paulino de Moura e 
Rudinei Brombilla. Os vereadores abaixo assinados solicitam, na forma regimental, 
que após lido em plenário seja autorizada viagem à Maringá - PR e Caxias do Sul - 
RS, entre os dias 13 a 16 de abril do corrente ano, onde estão agendadas 
audiências com as Empresas Ziober Equipamentos Metalúrgicos, Academia ao Ar 
Livre, em Maringá, e ALL, América Latina Logística, empresa de projeto com 
levantamento fotográfico, em Curitiba e na Empresa CODECAS, em Caxias do Sul, 
conhecer sistema de containers; R – 0739/111/10 - Requerimento nº 07, de Pesar, 
Vereador Rudinei Brombilla. 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 Senhor Narciso Pellenv, transcorrido 
no último dia 8 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 
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quem tanto amamos e que agora ocupam um lugar muito especial nas nossas 
lembranças. A todos os familiares do inesquecível Narciso Pellenv, os nossos mais 
sentidos pêsames pelo infausto ocorrido; R – 0740/112/10 - Requerimento nº 08, 
Vereador Felipe Sálvia. O vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, 
que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja 
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho aos líderes de bancadas na 
Câmara dos Deputados, manifestando nosso total apoio a Proposta de Emenda à 
Constituição, PEC 339/09, do deputado Vicentinho, que assegura o direito ao 
adicional noturno para policiais militares, bombeiros militares e integrantes dos 
órgãos de segurança pública. Com a aprovação desta PEC, certamente estaremos 
corrigindo uma grande injustiça, afinal, se o atual texto constitucional garante esse 
benefício a todos os trabalhadores rurais e urbanos e servidores públicos, por que 
não mantém aos policiais militares, bombeiros militares e integrantes dos órgãos de 
segurança pública. São trabalhadores como quaisquer outros trabalhadores, e 
ainda com o agravante de que correm risco de vida. Da mesma forma que o autor 
desta proposta, entendemos que as alterações são necessárias para pacificar as 
discussões e possibilitar que todo profissional da segurança pública receba a justa 
remuneração pelo seu sacrifício de trabalhar nos horários mais difíceis para a 
atividade policial, pois no período da noite é quando a sociedade mais necessita da 
atenção destes louváveis profissionais; R – 0741/113/10 - Requerimento nº 09, 
Pedido de informação. Os Vereadores abaixo, que compõem a Comissão de 
Educação, Cultura, Saúde, Meio Ambiente e Promoção Social requerem, na forma 
regimental, que seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte pedido 
de informações. Referente ao estoque da farmácia básica municipal, enviar as 
seguintes informações: Primeiro: Planilha contendo as seguintes informações, 
referente às medicações em estoque: a) Quantidade em estoque, b) Prazo de 
validade dos medicamentos por lote, c) Data da compra por lote, d) Consumo médio 
mensal de cada medicamento, período de 2009. Dois: Pedido de compra de 
medicações do ano de 2008 e 2009. Três: Inventário do estoque da farmácia de 
dezembro de 2009 e dezembro de 2008. Quatro: Referente às medicações 
vencidas especificamente enviar as seguintes informações: a) Listagem 
medicamentos vencidos, deverá conter as seguintes informações: Lote da 
medicação, acompanhar nota fiscal de compra, pedido de compra do referido 
medicamento, processo licitatório que respaldou tal compra, empenho, ordem de 
pagamento e liquidação, quando expirou o prazo de validade, b) esses 
medicamentos são indicados para quais sintomas. Quinto: Seguindo o protocolo, 
como foram feitas as trocas ou substituições desses medicamentos que fazem parte 
da farmácia básica, conforme portaria. Presidente Élbio, Secretária Sandra e 
Membro Erlei Vieira; R – 0742/114/10 - Requerimento nº 10, Vereador Marcos 
Soares. O vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de 
ouvido o plenário e com aprovação dos senhores edis, seja enviado ofício do Poder 
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Legislativo de Carazinho ao Tenente Coronel Antonio Carlos da Cruz, Comandante 
da Brigada Militar, solicitando ao mesmo para que intensifiquem as blitz, em 
especial ao final de semana, à noite, para que se coíba o excesso dos motoristas 
alcoolizados que colocam em risco suas vidas e as demais, dirigindo seus carros 
embriagados, eis que uma das formas que se educam as pessoas é pelo bolso, no 
caso seria a multa em caso de ser abordado alcoolizado, que por sua vez advertiria 
o infrator a não dirigir sem as devidas condições impostas pela legislação vigente; R 
– 0743/115/10 - Requerimento nº 11, Pedido de Informações, Vereador Marcos 
Soares. O vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que seja enviado 
ofício ao Executivo Municipal com o seguinte pedido de informações: Tratando-se 
de obra do acesso norte, tendo em referência o trevo do Posto do Baixinho até a 
rotula que dá acesso a rua Bispo Laranjeira e rua Ceará, informar o que segue: 
Primeiro: Cópia do processo licitatório que tem como objetivo o passeio público 
novo da Avenida Flores da Cunha até a rotula. Segundo: Cópia do processo 
licitatório ou contrato existente referente à jardinagem do canteiro central e informar 
também: que tipo ou espécie de planta foi adquirida e plantada, a quantidade de 
cada espécie, valor unitário por espécie adquirida e plantada. Terceiro: Cópia do 
processo licitatório referente à pavimentação asfáltica do trecho em questão; R – 
0744/116/10 - Requerimento nº 12, Pedido de Informação, Vereador Gilnei Jarré. O 
vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido em 
plenário, seja enviado ofício a ELETROCAR, Centrais Elétricas de Carazinho, com 
o seguinte pedido de informações: Cópia completa dos processos licitatórios, tipo 
pregão presencial, números 037/09 e 042/09, que objetivava a contratação de 
empresa para a prestação de serviços para execução do Programa de Eficiência 
Energética do Ciclo 2009; R – 0745/117/10 - Requerimento nº 13. Excelentíssimo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho. Ao 
cumprimentá-lo cordialmente, vimos à presença de Vossa Excelência, requerer nos 
termos do arigo 61 do Regimento Interno desta Casa, que após ter sido aprovado 
pelo plenário, seja criada uma Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, com o 
objetivo de investigar a aquisição, distribuição, bem como o estoque de 
medicamentos da farmácia básica municipal, tendo em vista a denúncia de suposta 
distribuição de medicamentos vencidos na Secretaria Municipal da Saúde, 
prejudicando, em tese, a saúde da população, consoante reportagem veiculada no 
jornal Diário da Manhã, no dia 10 de abril de 2010. Diante disso, requer a criação da 
CPI, para a nomeação de três membros para fazer parte da Comissão, bem como 
seja oportunizado o prazo de até sessenta dias para o término da investigação, nos 
termos do artigo 1º, 62 do Regimento Interno. Carazinho, 09 de abril de 2010. 
Vereador Gilnei Jarré, Vereador Élbio Esteve, Vereador Erlei Vieira, Vereador 
Leandro Adams, Vereador Eugenio Grandó e Vereadora Sandra Citolin; R – 
0746/118/10 - Requerimento nº 14, Vereador Gilnei Jarré. O vereador abaixo 
assinado requer, na forma regimental, que depois de submetido ao plenário para 
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aprovação, seja enviado ofício ao Departamento de Comandos Mecanizados, na 
pessoa do Senhor Ony Lacerda da Silva, solicitando a viabilidade de fazer uma 
terraplanagem para a instalação de empresa no Distrito Industrial; R – 0747/119/10 
- Requerimento nº 15, de Votos de Pesar, 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 Hercílio 
Batista Soares, pelo seu passamento ocorrido na última semana, em nossa cidade. 
Expressamos nosso pesar e auguramos à família a superação deste lastimável 
episódio. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Conforme acordo das bancadas, não 
haverá grande expediente, e convido os senhores vereadores para o intervalo 
regimental de 10 minutos na sala de reuniões; (intervalo regimental). Passamos 
agora para apreciação e votação dos requerimentos e moções. Vereador Paulino 
de Moura: Questão de ordem Senhor Presidente. Gostaria que, com exceção dos 
pedidos de informação, fosse votado em bloco as moções, requerimentos e 
projetos. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Conforme solicitação verbal do 
Vereador Paulino de Moura, para colocação em bloco dos requerimentos, moções e 
projetos, com exceção do pedido de abertura de CPI, devido a um acordo entre os 
vereadores, permanecerá somente o pedido de informação e conforme acordo dos 
líderes de bancada, principalmente do Executivo Municipal, um prazo de dez dias, 
trazerem as informações necessárias conforme o pedido de informação. Então, o 
pedido de abertura de CPI fica suspensa até segundo momento. Coloco em votação 
o pedido verbal do Vereador Paulino de Moura. Vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, contrários se manifestem. Aprovado o requerimento verbal do Paulino 
de Moura para que coloque em votação em bloco requerimentos, moções e  
projetos. Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura do número e autor dos 
requerimentos e moções.  Secretário Vereador Elbio Esteve: Requerimento nº 01, 
Vereadora Sandra Citolin; Requerimento nº 02, Vereadora Sandra Citolin; 
Requerimento nº 03, Vereadora Sandra Citolin; Requerimento nº 05, Vereadora 
Sandra Citolin; Requerimento nº 06, Vereadores Paulino de Moura e Rudinei 
Brombilla; Requerimento nº 08, Vereador Felipe Sálvia; Requerimento nº 10, 
Vereador Marcos Soares; Requerimento nº 13, Vereador Gilnei Jarré, Sandra 
Citolin, Élbio, Eugenio, Erlei e Leandro; Requerimento nº 14, Vereador Gilnei Jarré. 
Moções: Moção nº 01, dos vereadores Paulino de Moura, Élbio Esteve, Erlei Vieira 
e Rudinei Brombilla; Moção nº 02, Vereadores Felipe Sálvia, Paulino de Moura, 
Rudinei Brombilla e Sandra Citolin; Moção nº 03, dos vereadores Estevão De 
Loreno, Rudinei Brombilla, Erlei Vieira, Sandra Citolin e Felipe Sálvia; Moção n° 04, 
dos vereadores Gilnei Jarré, Élbio Esteve, Erlei Vieira e Leandro Adams. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os requerimentos e moções.  
Vereador Paulino com a palavra. Vereador Paulino de Moura: Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, a imprensa, através da rádio Gazeta, através do jornal e 
rádio Diário da Manhã, a minha madrinha, a Marli, é uma satisfação, Marli, ter aqui, 
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porque aqui, a gente engrandece, aqui agente começa a saber lidar um com o 
outro. Então eu quero te dizer que estou muito feliz e no momento adequado eu vou 
falar sobre um projeto que está nessa casa e eu quero dar às pessoas que não 
conhecem o finado padrinho, ao Rodolfo Jarré, o que ele fez pelo bairro Sommer. O 
Bairro Sommer hoje é o que é, muito a família do Jarré, quando precisava alguma 
coisa para se fazer lá, lá estava a Marli dando um baldinho de areia, um saco de 
cimento, um tijolo, então isso é muito importante, mas no momento adequado eu 
vou falar. Senhor Presidente, Senhores Vereadores, comunidade, demais pessoas, 
a imprensa, eu quero dizer que graças a Deus, eu nunca fui roubador de sonhos, eu 
fui conquistador de espaço e muitos sonhos que eu tive eu realizei. E a minha vida 
nesse Poder, a minha vida nessa comunidade, foi sempre tentar ser solícito às 
demais pessoas, algumas vezes erroneamente, botando os pés pelas mãos, outras 
vezes, muitas vezes, tentando construir o que é bom para Carazinho, e eu quero 
dizer para a imprensa que ora está aqui, para as pessoas que ora estão a me 
escutar. Eu tenho neste mandato, neste mandato, buscado realizar sonhos de 
muitas pessoas, de muitas comunidades na minha sociedade, e quero botar aqui, e 
se vocês quiserem podem ir até a Caixa Econômica Federal, ver se esse recurso 
não esta lá empenhado. Eu tenho cento e cinquenta mil reais do senador Zambiazi, 
empenhado, liberado, cento e cinquenta mil reais do Luis Carlos Busato, 
empenhado e liberado. O Busato deu para as ruas Pedro Vial, Fernando Sudbrack 
e Uruguai, cento e cinquenta mil para calçar essas ruas, para fazer o calçamento 
nessas ruas e será feita a licitação. O senador César Zambiazi, deu cento e 
cinquenta mil através do turismo, para o cercamento, melhoramento do nosso 
parque da cidade, e lá está o recurso na Caixa Econômica Federal. Também, 
agora, o senador César Zambiazi, para as ruas Barão de Antonina, Visconde de 
Pelotas, Riachuelo, Belém, colocou um recurso na ordem de duzentos mil reais, 
empenhado, e se fazendo projeto para calçar essas ruas. O senador Zambiazi, deu 
mais cem mil, ao qual o prefeito fez o projeto, encaminhou o pedido e já está 
empenhado para outras ruas à escolha do prefeito. Através do Senador Zambiazi, 
tenho mais cem mil reais para o município de Carazinho. Agora, o deputado Luiz 
Carlos Busato coloca quatrocentos e setenta e seis mil reais, empenhado, liberado, 
para qualificarmos trezentos jovens, trezentos jovens, e eu peço permissão ao 
Senhor Presidente para me estender um pouquinho mais, trezentos jovens, quais 
esses jovens serão qualificados, cada um ganhará cem reais de bonificação, mais 
vale-transporte, mais vale-alimentação, e aí, quarenta por cento desses jovens 
estarão empregados no município de Carazinho, porque há um acordo entre a 
Secretaria de Desenvolvimento e a classe empresarial, para que esses jovens 
tenham a sua oportunidade de emprego. Então, eu estou fazendo, estou buscando 
mecanismo para que isso venha acontecer. Na tarde de sexta-feira tive a notícia 
que mais me alegrou, Marli, mais me alegrou, porque eu perdi um irmão 
assassinado e tu sabe disso, o deputado Luis Carlos Busato liberou oitocentos mil 
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reais para uma creche no município de Carazinho, que será confeccionada no 
bairro Cantares, ali, a FAE, a Santa Terezinha, a Bastico, está na conta da 
prefeitura daqui trinta dias o recurso, já foi liberado o projeto. Eu quero dizer isso 
por quê? Porque eu não sou de esconder as coisas, eu não sou de falar às 
escondidas, e eu li uma matéria onde eu estava roubando um sonho de um colega 
vereador, ao qual eu estava abraçando o projeto dele, mas o projeto era dele, e eu 
quero dizer que a pessoa que escreveu deveria ter me ouvido, ter me escutado, 
porque eu chamei o Vereador Eugenio Grandó, meu colega de partido, e disse, eu 
conheci uma situação em Itapema, aonde tem equipamentos, para ginástica nos 
bairros da cidade, e aí eu me lembrei, puxa, o meu colega de partido tem um projeto 
já feito, apenas esperando a execução, de duas praças, para se fazer essas 
academias ao ar livre. Chamei o Vereador Eugênio, expliquei para ele, convidei ele, 
convidei a Débora, para que nós fossemos juntos até Maringá, porque lá tinha uma 
empresa que construía essas academias. O Vereador Eugênio Grandó disse, 
Vereador Paulino, eu não posso ir, não consigo ir, não tenho possibilidade. Vai você 
lá e nos representa como PTB, que esse projeto vai ser do PTB, em prol da 
comunidade. Eu estou justificando isso porque eu não gosto, não gosto de ser 
taxado do que eu não sou. Pode me chamar de qualquer coisa, menos de 
aproveitador de projeto dos outros. Eu posso ser parceiro, e eu quero dizer que 
essa Casa, essa Casa está amadurecendo, porque essa Casa está crescendo, nós 
estamos buscando tudo que estão buscando e muito, Vereador Leandro, esses 
oitocentos mil é graças a ti e a tua esposa, que inicialmente fizeram o projeto de lei, 
foi encaminhado a Brasília, foi indeferido, mas em conjunto contigo, tu te recorda 
que antes de ir eu falei contigo, a primeira vez, eu disse que eu ia me empenhar, 
por que eu ia me empenhar?  Porque eu tenho uma vontade de expressar, como 
hoje vai ser feito, e depois eu vou falar no projeto, expressar, como a creche 
Joaquim José de Moura Filho, meu finado irmão. Eu quero deixar isso registrado, 
dentro da minha sociedade, dentro da minha comunidade, então eu quero dizer 
isso, estarei sim lutando pelos interesses da minha comunidade, para o interesse do 
povo. A pessoa que escreveu isso poderia ter me consultado, poderia ter me 
entrevistado, em todas essas questões que eu disse que trouxe para Carazinho, 
que eu estaria dizendo via ao órgão de comunicação que ela representa. Então, eu 
quero deixar bem claro que jamais farei isso, não vou usar o nome dessa pessoa 
porque eu tenho um apreço por ela, eu gosto dela, ela pode achar que não, quando 
ela veio se instalar em Carazinho eu fui uma das poucas pessoas que tive a 
conversa com ela, quando ela estava no município vizinho aqui, a gente sempre 
teve um relacionamento de amizade, de sinceridade, e eu acho que antes de 
colocar isso, porque ela não usou meu nome, ela botou vereadores, mas eu estou 
assumindo, antes de ter colocado essa matéria,  tinha que ter vindo e dito ao 
Vereador Paulino, Paulino como que tu vai fazer essa situação com teu colega de 
partido? Tu está roubando o projeto dele e esse projeto ele tem que sair e vai sair, 
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porque agora eu vou ir até Maringá, disse ao Presidente desta casa hoje, eu vou ir, 
vou buscar subsídio, vou pedir ao prefeito Aylton que tenha sensibilidade, porque 
ele não esta prejudicando o projeto do Vereador Grandó, e sim a comunidade 
carente, e sim as pessoas da terceira idade que não têm essa creche, que ele ache 
o local para fazer essas duas creches. Depois, nós vamos trabalhar em outros 
bairros, porque eu vou buscar custo-benefício, se isso é bom, se isso é ruim, porque 
a nossa obrigação é estar aqui a representar o povo. Eu quero dizer a ti, Vereador 
Gilnei. Apesar de que nós teremos muitas divergências quem sabe para frente, já 
tivemos algumas, mas tu está conduzindo essa Casa muito bem. A noite de hoje 
provou mais uma vez que tu tem habilidade, que tu sabe fazer as coisas na hora 
certa e no momento certo, e quero te parabenizar, porque a pedido de alguns 
vereadores, foi retirada a CPI, mas ela não está morta, ela não esta enterrada, 
quero deixar expressado aqui nesse microfone, se o Executivo não mandar as 
respostas do prazo de que o vereador deu, e que essas respostas sejam 
convincentes, eu votarei o pedido de abertura de CPI na sua íntegra, sem a 
emenda que nós gostaríamos de fazer, que é desde 2005. Seria isso, Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, muito obrigado.  Presidente Vereador Gilnei 
Jarré:  Está em discussão os requerimentos e moções. Vereadora Sandra com a 
palavra. Vereadora Sandra Citolin: Senhor Presidente, colegas vereadores, 
público que esta nos assistindo, entrei com três requerimentos que considero 
importantes até pela pressão de conseguirmos a votação e certamente todo aquele 
documento que sai da Câmara com aprovação pelos dez vereadores é um 
documento que tem um peso político e um peso social muito grande e é através 
desse peso político, e é por ser representante da população que a gente encaminha 
as diversas solicitações e os três requerimentos começam com a defesa para que 
seja votado a questão da ficha limpa. Por quê? Porque esse projeto, certamente, 
ele traz à população um rigor maior com a classe política brasileira. A mim, 
entristece muito quando se referem aqueles políticos, entre aspas, esse tipo de 
político, entre aspas também, acredito que a grande maioria dos políticos que se 
colocam à disposição da comunidade, eles têm sim a ficha limpa, e eu não gostaria 
como cidadã, de que me representasse, de que fosse a minha voz, um político que 
já tem caso julgado, principalmente em questões de finanças públicas. Então eu sou 
uma batalhadora pela aprovação do projeto ficha limpa, que agora está na gaveta, 
sei lá eu por quanto tempo. Mas acho que a população tem que querer sim que os 
seus políticos lutem por suas causas, que sejam a sua voz, mas uma voz honesta, 
uma voz que tenha peso e rigor com qualidade do que a vida política pode trazer 
aos cidadãos brasileiros. Em segundo lugar, encaminhei um requerimento de apoio 
e pressão, aos, quero dar o nome correto, ao Presidente Michel Temer, ao 
presidente José Sarney, ao deputado federal Albano Franco, que é do PSDB, e é 
autor do projeto de lei 6.900, que desonera a questão da saúde, dos remédios, da 
medicação, para hipertensos e diabéticos. A gente sabe que o custo do 
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medicamento no Brasil é altíssimo. Qualquer medicamento, e principalmente esses 
medicamentos de uso mais regular, não diria nem de uso contínuo, mas de uso 
regular, e que isso onera por demais os cofres públicos, porque faz parte da 
farmácia básica, e porque onera o bolso de quem compra. Então, é um projeto que 
vem atender as necessidades da população. Não só da população carente, porque 
quando uma pessoa adoece de que tamanho tem que ser o bolso, então é um 
projeto que merece rigor e merece sim, ser discutido, debatido com a comunidade, 
e que seja aprovado. Outro requerimento é que se faça presente na alimentação 
escolar, o ovo, o ovo desidratado, porque se tem experiências cientificas de que o 
ovo, ele tem muitos nutrientes de altíssimo valor, a memória, a aprendizagem, e a 
um corpo saudável. Então, ele fazendo parte da alimentação, as escolas também 
poderão comprar com um preço menor e mais acessível a esse tipo, com essa 
qualidade de alimento. E para não deixarmos de falar em saúde, que é uma 
preocupação dos dez vereadores, certamente temos nossas experiências e nossas 
vivências, mas sempre precisando dessa área, na pessoa do senhor Nelson 
Marchezan também, que dispõe sobre a concessão de direito fiscal, para todos os 
projetos que fortaleçam a saúde pública. E aí sim, cria-se um espaço maior para 
que determinados projetos que não estão contemplados a nível federal ou a nível 
estadual, se comprovados, possam vir a fazer parte dessa isenção também. Então, 
a gente observa que na área da saúde muito tem que ser feito sim. Em relação à 
CPI, quero parabenizar o Presidente Vereador Gilnei Jarré, por entender que 
realmente entrou um pedido de informação, essas informações certamente virão em 
tempo hábil, o pedido de informação está bastante completo, com todas as 
informações que esta Casa deseja. E aí sim, se não tivermos a contento do que 
vem, abre-se uma CPI. Mas, com certeza, toda discussão engrandece também as 
questões não só praticas, mas as questões políticas no nosso município. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Erlei com a palavra. Vereador Erlei 
Vieira: Eu queria cumprimentar o Presidente dessa Casa, os Vereadores, o Tio 
Pisca, a imprensa escrita e falada, queria cumprimentar o ex-prefeito de Coqueiros, 
o Aldemiro Sefrin, que se encontra na Casa. Queria falar de uma indicação que eu e 
o Vereador Paulino de Moura pedimos para uma terraplanagem no Harmonia, que 
faz horas que nós pedimos, e não foi atendido até hoje. Quando foi feito indicação 
para o Clube Comercial e para a Unimed, que têm dinheiro, foi feito na outra 
semana. Para o Harmonia até hoje esta lá e não foi feito. Queria falar também, 
Vereador Paulino de Moura: me concede um aparte, vereador.  Vereador Erlei 
Vieira: Sim.  Vereador Paulino de Moura: Eu quero dizer a Vossa Excelência que 
as obras do Comercial terminaram domingo agora. Então, também não foi feito 
nada às pressas, lá fazem mais de seis meses que essa reivindicação foi feita, e 
também não foi feita, foi terminada agora, domingo passado. Eu quero ser parceiro 
da Vossa Excelência, de junto ao Executivo cobrar, porque tem uma lei aprovada. 
Mas eu não gostaria que o senhor cometesse a injustiça de dizer que no Comercial 
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foi feito às pressas, porque não foram feitas. Eu estarei junto com a Vossa 
Excelência no Gabinete do Prefeito cobrando dele por que ele não cumpre a lei. A 
lei foi feita para se cumprie e eu gostaria que fosse cumprida. Obrigado. Vereador 
Erlei Vieira: Vereador Paulino, o senhor entendeu mal, eu falei que foi rápido que 
eles começaram a fazer a obra, não que eles fizeram ligeiro. Também queria falar 
sobre as ambulâncias da PROMED, que hoje em Carazinho nós temos duas 
ambulâncias, que quando eu trabalhei lá, tem tudo na ambulância, tem tudo, duas 
ambulâncias, a PROMED ela faz cada pessoa que vai buscar em casa, ela cobra 
cento e oitenta reais. Oitenta para levar e oitenta para trazer. E nós com duas 
ambulâncias, e eles cobrando tudo esse dinheiro, cento e oitenta reais, que eu sei 
que em Palmeiras eles cobram um e vinte e cinco por quilômetro. Se fossem até 
buscar uma pessoa que foi acidentada, uma pessoa que estava enfartando, tudo 
bem, uma pessoa que está com dor de cabeça, dor de barriga. Outra coisa, nós 
temos ambulância Cancun, que tinha a Pampa lá na Secretaria de Saúde que fazia 
os serviços, os reparos nos postos, as coisas estragadas. Venderam a Pampa. 
Sabe com o que estão carregando maquinas de cortar grama e coisa? A 
ambulância. O cara que usava a Pampa está usando a ambulância, e nós pagando 
cento e oitenta reais para buscar uma pessoa em casa. Era isso que eu queria falar, 
obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão, Vereador 
Leandro Adams, com a palavra.  Vereador Leandro Adams: Senhor Presidente, 
colegas Vereadores, Vereadora Sandra, a imprensa, cumprimentando o Sr. Silveira, 
o décimo primeiro vereador, eu cumprimento as demais pessoas que acompanham 
os trabalhos na noite de hoje. Eu quero me referir sobre um pedido de informação 
que eu entrei no dia 29, até por sinal, esse vereador fez dois pedidos de informação 
desde que assumi e os dois foi no mesmo assunto, sobre o transporte coletivo. A 
imprensa tem nos acusado que os vereadores fazem pedido de informação e 
depois não divulgam o resultado. Então eu estou disponibilizando para a imprensa a 
resposta do meu pedido de informação, para que seja divulgado para a comunidade 
quais é que são as entidades, quais foram as pessoas que aprovaram esse reajuste 
do vale transporte, que no meu entendimento ele está um pouco elevado, se nós ir 
comparar com a relação do trabalhador. O trabalhador não teve um reajuste perto 
de trinta por cento, o salário dos motoristas e cobradores dos ônibus não foi de 
trinta por cento, o aumento do óleo diesel não foi de trinta por cento, então eu 
continuo as pessoas me perguntando na rua o que os vereadores estão fazendo a 
respeito desse reajuste, e eu gostaria, Senhor Presidente, que vossa senhoria 
estudasse junto com a assessoria jurídica desta Casa, da possibilidade de nós 
fazermos com o orçamento da câmara um edital, uma contratação de uma empresa 
especializada, para fazer um estudo sobre o transporte coletivo de Carazinho e nos 
trazer uma planilha técnica para nós poder ter mais base, para falar a respeito do 
assunto. Então fica aqui o meu pedido, Senhor Presidente, de estudar junto ao 
departamento jurídico desta Casa, de com o orçamento da Câmara, a gente 



 

A.K. Página 19 6/5/2010  

considerando que o vale transporte vai ser licitado, e essa documentação só vem 
ajudar a melhorar a possibilidade de fazer essa nova licitação. Seria isso, Senhor 
Presidente, meu muito obrigado. Vereador Elbio Esteve: Poderia ler para nós as 
empresas? Vereador Leandro Adams: É, nós temos aqui, o presidente do 
Conselho, é o José Dias, o secretário do CMT, Gilson Schlichting, Sindicato dos 
Transportes Coletivos, Deolindo Capitânio, Sindicato dos Funcionários Públicos 
Municipais, Raul Garcia dos Santos, Clube de Serviços, Josino Xavier da Cruz, 
Secretaria de Obras, Miltra Pasqualotto, ACIC, Milton Schmidt, UAC, Adejarme 
Pereira e o outro, Moisés do Santos, que não aparece aqui qual é a entidade que 
ele representa. Obrigado, Senhor Presidente.  Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Está em discussão. Vereador Rudinei Brombilla. Vereador Rudinei Brombilla: 
Senhor Presidente, colegas vereadores, a imprensa, Ana Maria, Tio Pisca, Mara, do 
Diário da Manhã, minha saudação especial ao Dr. Cloir Papke, que se encontra 
aqui na Casa do Povo nesta noite de hoje, ao Sefrin, ex-prefeito de Coqueiros do 
Sul, meu correligionário do Partido Progressista, aos presentes aqui na Casa. Eu 
entrei com um requerimento quinze dias atrás, à empresa Real / Reunidas. E na 
manhã de hoje estive aqui na Câmara, juntamente com o Presidente do Poder 
Legislativo, Vereador Gilnei Jarré, numa reunião com o gerente geral da empresa, 
Senhor Deboni, juntamente com o Senhor André, gerente de tráfego do município 
da Empresa Real, aonde foi abordado nesse requerimento a inúmeras reclamações 
de pessoas que estavam se deslocando a Passo Fundo no horário das sete da 
manhã e das dezoito horas da tarde em pé. Foi comunicado pelo gerente da 
empresa que foi colocado ônibus extras para suprir essa necessidade. Também, 
aproveitando, o Vereador Erlei falou com muita propriedade sobre as ambulâncias e 
semana que vem estaremos agendando junto ao Prefeito Municipal uma visita do 
gerente da empresa para que, a exemplo como eles têm outros municípios, David 
Canabarro, Ibiraiaras, a empresa faça um convênio com o Município de Carazinho 
par que, quando tenha que levar algumas pessoas a Passo Fundo, o Município dê a 
passagem, através da Secretaria de Saúde, não precisando deslocar uma 
ambulância ou um automóvel muitas vezes que não é em caso urgente, mas às 
vezes alguma pessoa tem que fazer algum exame, ou buscar exames, alguma 
coisa nesse sentido, então, com isso, iria de ônibus, através da passagem paga 
pelo Município de Carazinho. Com isso, os veículos, as ambulâncias que iriam levar 
essas pessoas até Passo Fundo ficariam no município para poder fazer esse 
transporte a nossos usuários de Carazinho. Também, Vereador Paulino de Moura 
fala com muita propriedade e como o Vereador tem prestígio em Brasília, 
principalmente com o Deputado Luiz Carlos Busato, também com o senador 
Zambiasi, assim como o Vereador Felipe Sálvia, que já tivemos juntos em Brasília, 
junto ao Deputado Federal Pompeo de Mattos, Vereador colega meu de bancada, 
meu líder de governo, De Loreno, com Afonso Hamm, e está aqui de testemunha o 
Vereador Erlei, que foi na última viagem a Brasília e viu a diferença que quando um 



 

A.K. Página 20 6/5/2010  

vereador vai a Brasília buscar recurso, bater no gabinete, consegue. Um exemplo 
está aqui, Deputado Federal Cláudio Diaz, PSDB, não tinha incluído Carazinho 
numa emenda parlamentar. Através de uma visita feita por mim, Vereador De 
Loreno, mas principalmente pelo Vereador Erlei, ele está destinando uma emenda 
parlamentar no valor de cem mil reais para Carazinho. A exemplo disso também foi 
a Festança na Querência, que ocorreu nesse último final de semana, aonde através 
do Deputado Federal José Otávio Germano, destinou um recurso de cem mil reais 
para a realização da Festança na Querência, além de mais quatrocentos mil reais 
que está destinando ao município para infra-estrutura urbana. Então Vereador 
quando vai viajar, vai buscar recurso para o Município de Carazinho, é importante 
salientar que os resultados vêm, e a prova disso, que estarei também juntamente 
com o colega Paulino de Moura, assim se os colegas quiserem aprovar o 
requerimento nosso, em Curitiba, na empresa ALL, América Latina Logística, aonde 
foi elaborado um projeto, tem num CD, e também foi feito todo um levantamento 
fotográfico para que nós possamos ter uma convivência melhor ao longo dos trilhos 
que cortam nossa Avenida Flores da Cunha. Juntamente, também, estaremos no 
Centro de Desenvolvimento e Pesquisa em Ecoterapia José Cipriano Diniz, é um 
projeto que foi elaborado para que Carazinho tenha um Centro de Ecoterapia, é um 
método terapêutico que trabalha com pessoas com deficiência, trabalha em cima do 
cavalo, aonde a pessoa com deficiência trabalha o equilíbrio, a postura, e é 
inadmissível que Carazinho, uma cidade com setenta mil habitantes, tem que estar 
levando, transportando essas pessoas ao parque da EFRICA, no município ao lado, 
de Passo Fundo. Então Carazinho tem um local próprio para isso, no dia de ontem 
estava olhando no nosso Parque da Várzea ali nossas instalações, somente fazer 
as adequações necessárias para que nós instalamos esse projeto no município de 
Carazinho. E esse não é um projeto do Vereador Rudi, mas sim dos dez vereadores 
que estão tendo essa participação em autorizando a nossa viagem, já estou 
concluindo, Senhor Presidente, essa viagem até o Estado do Paraná, para buscar 
esse desenvolvimento e essa pesquisa para instalarmos esse projeto no município 
de Carazinho. Era isso, colegas Vereadores, Senhor Presidente, muito obrigado. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Convido a Senhora Vereadora Sandra Citolin 
para assumir os trabalhos da Mesa, enquanto nos pronunciamos. Vice-Presidente 
Vereadora Sandra Citolin: Com a palavra o Vereador Gilnei Jarré. Vereador 
Gilnei Jarré: Senhora Presidente, Senhores Vereadores, público presente, em 
especial a minha mãe, que se faz presente na noite de hoje. Queríamos deixar um 
registro também em função dessa viagem que o Paulino irá realizar juntamente com 
o Rudinei no dia de amanhã, que acompanhamos, juntamente com o Vereador 
Grandó, o trabalho dele junto à UNIMED, aonde a gente sabe que ele tem um 
acesso muito bom, e a UNIMED, através de alguns projetos já viabilizados para 
alguns municípios, disponibilizou para Carazinho equipamentos para utilização da 
terceira idade, enfim, de pessoas, para duas praças de nosso município. Esse 



 

A.K. Página 21 6/5/2010  

projeto do Vereador Grandó está tramitando desde o ano passado, solicitamos ao 
Executivo Municipal, e infelizmente até o momento não foi disponibilizada praça 
nenhuma. Então, esperamos que o Vereador Paulino nos auxilia, pois eu estive 
junto com o Grandó, tentando através até do Sindicato dos Comerciários e não 
tivemos êxito no nosso pedido. Então, solicito que, juntamente ao Executivo 
Municipal, que o senhor ajude a averbizar essas duas praças, através da UNIMED e 
que o senhor também tenha sucesso nas suas que o senhor irá buscar. Também 
não podemos deixar de registrar, o Paulino vem a essa tribuna, resumindo, espalha 
dinheiro, né Paulino, e realmente as batalhas do Paulino têm dado resultado e 
assim como o Vereador Felipe, Rudinei, agora uma viagem do Vereador Erlei 
também está trazendo recurso para Carazinho, Vereador Leandro, mas não 
podemos deixar de registrar a nossa viagem, né, Vereador Leandro, que estivemos 
em Bagé e vou falar somente de projetos. Lá sim o dinheiro é jogado no município. 
Lá existe uma central de projetos que trabalham exclusivamente para projetos com 
o município e governo federal. Nossa administração Alexandre e Sérgio não tiveram 
essa central. Tiveram algumas pessoas trabalhando, o Prefeito Aylton já deu um 
avanço, colocou uma pessoa específica para cuidar de projetos, não para fazer 
projetos, sugerimos que o Prefeito Aylton faça, porque o governo federal tem 
dinheiro e não é pouco, é bastante. Basta termos bons projetos. Vejo o Paulino 
anunciando algumas obras, é claro que é com a briga do Paulino com os deputados 
que ele conhece, mas alguns projetos específicos que estão sendo, estão sendo e 
serão desenvolvidos no município de Carazinho, são projetos que iniciaram na 
administração passada. Pavimentação daquelas estrada que liga a BR 285 com o 
aeroporto de Carazinho, é um projeto que foi desenvolvido no governo passado e 
com a pressão do nosso vereador e colega Paulino. Essa creche que também está 
sendo anunciada também foi encaminhada pelo Governo Alexandre. PROJOVEM 
também foi encaminhado pelo Governo Alexandre. Podia ser que se o Paulino não 
brigasse, não teria vindo. Então temos que reconhecer o trabalho do Paulino, as 
viagens do Paulino, que por muitos são criticadas, mas enfim, estão trazendo 
resultados para Carazinho. O Vereador Rudi comentou que o Deputado Cláudio 
Diaz não teria incluído Carazinho em emendas. A pedido do Vereador Erlei, ele está 
realizando uma emenda para Carazinho. O Deputado Diaz se decepcionou com a 
administração municipal, vinda da Administração Alexandre e seguindo a 
Administração Aylton Magalhães. Tivemos problemas de documentação, por falta 
de legalidade e tivemos duas emendas de quinhentos mil reais perdidas do 
Deputado Cláudio Diaz. Então, num momento desses, eu tenho certeza que um 
deputado pensa para onde vai mandar o dinheiro. Atendeu nossos pedidos no ano 
passado e infelizmente não tivemos esse recurso disponibilizado e utilizado em 
nossas vias públicas. Também queremos registrar um pedido que estamos fazendo, 
é um simples pedido mas estamos abrindo um expediente no Governo do Estado, o 
qual estamos solicitando ao Departamento de Comandos Mecanizados do Estado 
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do Rio Grande do Sul para com que eles viabilizem um maquinário para nós 
podermos fazer em Carazinho terraplanagem para instalação das empresas nessa 
nova área que estará sendo doada do Estado para a Município, junto ao Distrito 
Iron Albuquerque. Então, estamos abrindo, já concluímos, Senhora Presidente, 
estaremos abrindo um expediente para com que tão logo essa área seja doada, nós 
podemos estar aqui com maquinários ajudando o município, pois soubemos da 
deficiência que o município encontra na realização dita pelo próprio Paulino, não 
ajuda as empresas, enfim, aos clubes, e não conseguimos ter a rapidez. Também 
queremos, em função das nossas praças aí, quero registrar na nossa ouvidoria o 
Senhor Jandir Messa está fazendo uma reclamação à Casa Legislativa, não é ao 
Presidente, enfim, é à Casa, para com que nós, junto ao Executivo, pedimos uma 
atenção especial à praças. Ele entende, e eu acredito que nós também 
entendemos, que é lá que começa o convívio familiar, o convívio com as 
vizinhanças, enfim, pedimos uma atenção especial para com que os bairros sejam 
atendidos, tenham suas praças reformadas e lá possam ter as suas, o seu convívio 
familiar unidos com o seu bairro. Também fizemos uma moção à Empresa Telha 
Certa, empresa essa que há dez anos atrás veio para Carazinho, através de um 
telefonema de Cláudio Hoffmann, na época Secretário de Planejamento, Secretário 
do Prefeito Aylton, o qual tiveram interesse e essa empresa veio a Carazinho. 
Passados alguns anos, a Administração Alexandre e Sérgio, juntamente com esse 
vereador que vos fala, tivemos a ousadia de também retomar uma área dada para 
uma empresa junto à pedreira, a qual estava quase que desativada a empresa, e 
fizemos a doação para a empresa Telha Certa, que está lá administrada pelo Neri e 
pelo Nilton, e que temos a certeza de que vamos comemorar junto com eles e com 
muitas empresas de dez em dez anos pelo longo da nossa história. Muito obrigado 
vereadores e Senhora Presidente. Vice-Presidente Vereadora Sandra Citolin: 
Concedo os trabalhos ao Presidente Gilnei Jarré. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré: Não havendo mais vereador que queira discutir, coloco em votação os 
requerimentos e moções. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os 
contrários se manifestem. Aprovado por todos. Solicito ao Senhor Secretário que 
proceda à leitura dos projetos com os respectivos números e autores. Secretário 
Vereador Elbio Esteve: P - 0539/061/10 - Projeto de Lei nº 014/2010. Ementa: 
Denomina Praça Municipal Rodolfo Pedro Jarré a Praça do Bairro Sommer. Autor: 
Gilnei Jarré;  P - 0666/070/10 - Projeto de Lei nº 045, de 09 de abril de 2010. 
Declara situação de emergência e contrata emergencialmente servidores. Artigo 1°: 
Fica declarada situação de emergência para atendimento da necessidade 
temporária de excepcional interesse publico, representado pela contratação em 
caráter emergencial de servidores. Artigo 2°: O Poder Executivo contrata 
emergencialmente quatro (04) motoristas, com jornada de quarenta (40) horas 
semanais, em caráter emergencial, pela período de dois (02) meses, podendo ser 
prorrogado por igual período ou ate mesmo a conclusão do concurso público nº 
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01/2010, com base na Lei Complementar nº 07/1990, artigo 250 e 251, com 
atribuições e remuneração equivalente ao Padrão 4, do Quadro de Servidores 
Efetivos, para prestarem serviços junto à Secretaria Municipal da Saúde. Artigo 3°: 
As despesas decorrentes da presente Lei serão suportadas por dotações 
orçamentárias do Orçamento de 2010. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. Gabinete do Prefeito, 09 de abril de 2010, assina Aylton Magalhães; P - 
0667/071/10 – Projeto de Lei nº 046, de 09 de abril de 2010, autoriza doação de 
área à Empresa Transportes Waldemar Ltda; P - 0665/069/10 - Projeto de Lei nº 
044, de 07 de abril de 2010. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Solicito ao Senhor 
Secretário que proceda à leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Finanças 
dos projetos. Secretário Vereador Elbio Esteve: Parecer do Projeto de Lei nº 
014/10. Autor: Vereador Gilnei Jarré. Ementa: Denomina Praça Municipal Rodolfo 
Pedro Jarré a Praça do Bairro Sommer. Relatório: O Vereador Gilnei Jarré propõe 
Projeto de Lei que denomina Praça Municipal Rodolfo Pedro Jarré a Praça do Bairro 
Sommer. Voto: O presente projeto de lei é viável, conforme pareceres do Instituto 
Sollo e do Jurídico da Casa, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e 
financeiro. E demais pareceres dos projetos de mesmo teor. Presidente Vereador 
Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças dos 
projetos. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores 
favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Peço ao Senhor Secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social dos projetos. Secretário Vereador Elbio Esteve: 
Parecer Projeto de Lei 014/10. Autor: Vereador Gilnei Jarré. Denomina Praça 
Municipal Rodolfo Pedro Jarré a Praça do Bairro Sommer. Relatório: O Vereador 
Gilnei Jarré propõe Projeto de Lei que denomina Praça Municipal Rodolfo Pedro 
Jarré a Praça do Bairro Sommer. Voto: O presente projeto de lei está apto a ser 
incluído na Ordem do Dia. E os demais pareceres também estão do mesmo teor, 
aprovados. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os pareceres da 
Comissão de Ordem Econômica e Social. Não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão e 
os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pareceres da Comissão de 
Ordem Econômica e Social. Está em discussão os projetos com os pareceres já 
aprovados. Vereador Paulino, se me permite, eu gostaria que a Vereadora Sandra 
assumisse uns segundinhos para que eu possa me pronunciar. Vice-Presidente 
Vereadora Sandra Citolin: Vereador Gilnei Jarré está com o uso da palavra. 
Vereador Gilnei Jarré: Senhora Presidente, Senhores Vereadores, público aqui 
presente, estamos aprovando um projeto hoje, que chegou às quatro horas da 
tarde, não só um, três projetos. Um que autoriza a contratação de quatro pessoas, 
motoristas para a saúde, entendemos que realmente é necessário, não pode parar 
a saúde, mais um, criando um cargo e autorizando a contratação para trabalhar 
junto a um projeto viabilizado por esta Casa, através do Vereador Leandro, o qual 
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disponibilizou um recurso ao CEMEP, para compra de tornos, enfim, equipamento 
para disponibilizar às empresas, às pessoas que trabalham nas empresas 
carazinhenses. Então, estamos tendo o nosso total apoio a esse projeto, essa 
vontade da Casa Legislativa, estamos hoje autorizando para com que esses cursos 
se tornem realidade e as empresas passem, a partir do momento, a ter suas 
pessoas qualificadas. Também estamos aprovando um projeto muito importante 
para Carazinho, o qual há mais de seis meses o município, a cidade de Carazinho 
tem lutado pelo pólo logístico de Carazinho. Infelizmente não tivemos a área 
desejada, e a empresa TW está, através dessa lei, na noite de hoje, recebendo uma 
área no distrito Carlos Alberto Fritz. Uma área bem central, aonde lá estará sendo 
instalada uma unidade da Syngenta. Há poucos dias, eu escutei de uma pessoa e 
levei por brincadeira, mas realmente através desse investimento da Transportes 
TW, nós temos que pensar o antes Carazinho e o depois. Não só pela Syngenta 
vindo, mas por essa área que o governo estadual, o governo Yeda está destinando 
para Carazinho, para mais empresas e todas essas empresas, são mais de cinco 
multinacionais que estarão instaladas dentro da Transportes Waldemar. Essas 
empresas não estão vindo a Carazinho porque acham que Carazinho é a cidade 
mais linda, é a cidade que oferece isso, aquilo, não. Nós temos que valorizar 
realmente quem merece ser valorizado. Carazinho tem seu reconhecimento, mas a 
empresa TW, através do grupo Waldemar, está conseguindo atender a toda a 
demanda, e vai atender a toda a demanda dessas empresas. A estrutura que a TW 
oferece para as empresas, esse é o fator fundamental de essas empresas estarem 
procurando Carazinho. Então, o nosso reconhecimento e os nossos parabéns ao 
grupo TW. Hoje, para mim, é uma noite muito importante, pois estou fazendo, de 
repente para vocês seja uma pequena homenagem, mas para mim é uma grande 
homenagem. Meu pai nasceu no dia 14 de maio de 1941. Faleceu dia 23 de março 
de 2008. Tive meus dias bem envolvidos com o pai. Partiu, com certeza, na hora 
certa. Estou fazendo uma simples homenagem de colocar o nome da praça aonde 
ele residiu desde o nascimento do meu irmão mais velho, desde 1964, em 65, 64, 
65, meu pai foi morador do bairro Sommer. E o Vereador Paulino, popular Alemão, 
né, Paulino, falou que o pai foi presidente daquele bairro. E não só presidente. O 
pai foi o primeiro presidente do bairro, primeiro presidente da Escola Rufino Leal, e 
lá ele desenvolveu, juntamente com a família dele, que na época a família dele era 
a mãe, os filhos eram muito pequenos. E lá ele consolidou sua família, seus filhos 
criou, juntamente com um depósito de materiais de construção, que está minha mãe 
até hoje trabalhando. Meu pai foi um caminhoneiro autônomo, os mais antigos eu 
tenho certeza que lembram de quando ele jogou, o Tio Pisca, acredito que deva 
saber, o Veiga também, um pouco da história que meu pai foi um jogador de 
futebol. Não foi profissional porque tinha que sustentar a família e trabalhar. Optou 
por trabalhar e não jogar futebol. Enfim, pedi exclusivamente, nem falei para meus 
irmãos, eu disse mãe, eu quero você junto comigo lá, porque eu até hoje estou junto 
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com ela. Acompanho o dia a dia dela, ajudo da forma que posso, e acho que é uma 
simples homenagem, e quero, não quero que vocês levem isso, eu mesmo vou 
levar. Eu vou sentar, vou conversar com o prefeito, e lá naquela praça eu quero eu 
fazer aquela homenagem que realmente meu pai merece. Tenho a certeza que o 
Prefeito Aylton não vai se opor a isso, nós na administração passada já fizemos isso 
com algumas praças, que nominamos com pessoas que também fizeram a 
diferença no seu bairro e vou citar a Miriam Petry, mulher do Doutor Petry, que lá 
fizemos a homenagem. Uma praça que ela viveu a vida dela, que cuidou, brigou, 
batalhou, e nós fizemos a nossa homenagem. Então eu acredito que não tenha 
nem o porquê de eu pedir nada para vocês, e quero mais uma vez dizer que é uma 
pequena homenagem para um pai, que foi um grande pai. Obrigado. Vice-
Presidente Vereadora Sandra Citolin: Com os trabalhos o Presidente Gilnei Jarré. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os projetos. Paulino de 
Moura com a palavra. Vereador Paulino de Moura: Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, que bom que a vida nos dá sentimento. Sentimento de amor, 
sentimento de fraternidade, sentimento de reconhecimento, e eu, Gilnei, quero aqui 
homenagear uma pessoa que está aqui, sei que é tua eleitora, foi meu eleitor quem 
sabe algumas vezes também, que é o Azulão. E o Azulão é um homem simples, é 
um homem humilde, é um homem lutador. E aí que vêm as nossas diferenças. Nós 
temos posições, nós discutimos muitas vezes, mas nós temos sentimento. E o 
sentimento que o vereador Gilnei expressou aqui nessa tribuna demonstra o quanto 
ele é leal, o quanto ele é ser humano, o quanto ele é reconhecido. Porque Marli, de 
todos aqui, só eu sei o quanto vocês lutaram, só eu sei o quanto vocês batalharam 
para estar onde estão, porque quando casei, não tinha casa para morar e fui morar 
junto, estou arrepiado, fui morar junto com a minha sogra para poder crescer na 
vida. E lá nós se criamos juntos. Gilnei, Simone, Gilberto, todos em conjunto, 
buscando cada um seu espaço. E eu sempre digo para o Gilnei. Eu gosto dele 
porque eu gosto de mim. Eu não dou homem de traição, eu não sou homem de falar 
pelas costas. Eu falo o que penso pela frente, e muitas vezes botei os pés pelas 
mãos, e hoje algumas pessoas estão se perguntando o que está acontecendo com 
o Alemão, ele não está mais aflito, ele não está mais afoito, ele não está mais 
fazendo as coisas que ele fazia erradamente. E hoje, graças a Deus, um Deus que 
eu sirvo, que me fez um renovo, e eu fico muito feliz, porque eu perdi a eleição para 
o Gilnei, e muitos diziam que nós iríamos nos degladiar, que nós iríamos nos matar. 
Só que não, ele sabe do espaço dele, eu sei do meu espaço, e nós dois vamos 
chegar aonde nós queremos chegar, porque respeitamos um ao outro. Por quê? 
Porque ele tem posição e ele tem posição, e nós vamos buscar, em conjunto, em 
harmonia, algo melhor para Carazinho. Dizer sobre transportes TW Waldemar,  
aonde por quinze anos eu dediquei a minha vida, a minha vida. Chegava dias que 
eu trabalhava até às três, quatro horas da manhã, na Waldemar em Porto Alegre, 
para que ela pudesse estar onde está. O meu irmão está lá há 35 anos até hoje, há 
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35 anos. O meu padrasto está lá há 28 anos, prestando serviço para essa empresa. 
Meu finado irmão Joaquim foi funcionário da TW Waldemar, então nada mais um 
dia após o outro, um dia em conseqüência do outro. Hoje eu estou aqui 
representando a TW Waldemar, como ex-funcionário, e hoje como legislador, 
buscando os interesses dessa empresa que tão bem serviu a todos os funcionários. 
Eu não tenho uma reclamação contra a Waldemar, na época que lá estive como 
funcionário e a minha família hoje lá. Então, nós temos evolução, nós temos 
crescimento, Azulão. A vida nos ensina que nós temos que primeiro perdoar, para 
não ser perdoado. A vida me ensinou assim. Então, eu quando vejo alguém que 
cometeu um equívoco, eu vou lá e perdôo essa pessoa, por quê? Porque aí ela não 
vai me perdoar. E aí ela vai saber o quanto eu sou grato por ela. E eu não estou 
discursando demagogicamente. Eu estou fazendo a diferença neste mandato como 
vereador. E dizer sobre o meu padrinho, Rodolfo Jarré, o qual fez muito por aquele 
bairro. Quando o Gilnei, eu vi esse projeto, eu disse para o Gilnei: bota em votação. 
Porque esse projeto é muito merecido. Ele deve ser reconhecido pelos trabalhos 
prestados tanto na área escolar, tanto na área de associação de bairro, como 
aquela praça, como aqueles equipamentos que ora estão lá hoje, muito a Marli, e 
eu me lembro quando casei, a Marli lá com a sua empresa cedia material para se 
fazer aquele trabalho, e aí você reconhecer no teu adversário, porque o Gilnei nada 
mais é meu como meu adversário, você reconhecer virtudes é uma coisa 
maravilhosa, o ser humano tem que aprender isso e nós aqui temos que aprender. 
Quando o Vereador Felipe estava ali fora, nós comentando, Felipe, nós chegamos a 
ir a vias de fato, de quase nos arrebentar literalmente, de tu pegar um revolver e 
dizer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, claro que é menos, mas você sabe que é 
verdadeiro o que eu estou dizendo. Nós tivemos divergências pesadas, e hoje nós 
estamos como? Estamos em harmonia, estamos vivendo bem, estamos 
trabalhando por Carazinho. Então, eu quero deixar claro aqui, que esse 
reconhecimento, ele vem na hora, quem sabe, tardia, porque tinha, na minha visão, 
tinha que ser em vida, mas como o destino nos prega peça, nos faz as coisas 
acontecerem, está acontecendo hoje a denominação Praça Rodolfo Pedro Jarré, 
que Deus abençoe a cada um de nós, dê sapiência para que nós possamos tocar 
as nossas vidas, como eu estou aqui e já disse ao Prefeito Aylton, eu gostaria muito 
que essa creche fosse denominada, Marli, Joaquim José de Moura Filho, porque eu 
acho também que dentro do seu espaço ele também fez muito por Carazinho. Hoje 
estou eu a representar como vereador, nunca a gente imaginaria, nem quando eu, 
nós temos a nossa amizade franca, nunca a gente imaginaria que eu e o Gilnei 
estaríamos aqui e fôssemos tão bipolares, tão diferentes, que na nossa amizade, na 
nossa infância, ela foi uma amizade assim, bem sincera, bem franca. Então, que 
Deus abençoe a cada um e uma boa noite a todos. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré: Está em discussão os projetos. Vereador Marcos Soares. Vereador Marcos 
Soares: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, demais pessoas que se fazem 
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presentes na Casa, também, ouvindo o Papai Noel falando aqui sobre seu pai, o 
Rodolfo Pedro Jarré, acho que Carazinho não tem quem não conheça ou conheceu 
o teu pai, Jarré. Um trabalhador, como um lutador do dia a dia, uma pessoa 
simples, que teve seu legado e fez por merecer. E nada mais gratificante, Jarré, que 
ver você homenageando teu pai hoje. Em 2008, eu fiz um projeto da praça Miriam 
Petry, do qual tu usou a tribuna e, com belas palavras, soube reconhecer o meu 
trabalho. Jarré, tu é um merecedor, tu pai foi um trabalhador. Quando construí a 
minha casa, isso faz uns 25 anos atrás, todo o material de construção foi comprado 
com ele. Então, uma pessoa correta, honesta, que realmente trabalhou pela 
comunidade, e que merece ser homenageada. Então nesse dia tu está de 
parabéns, Jarré, tu, a tua família, a tua mãe, teu irmãos, e teu pai é merecedor 
disso. Obrigado, Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereadora Sandra, 
com a palavra. Vereadora Sandra Citolin: Senhor presidente, vereadores, 
imprensa, público que ainda está aqui, hoje a noite foi mais comprida né, tinha mais 
coisas. Eu quero cumprimentar a tua iniciativa, Jarré, e quero cumprimentar a Dona 
Marli. Desde que eu me conheço por gente, faz tempinho, eu lembro realmente da 
tua família ali no Bairro Sommer. Na verdade, eu acho que nem tinha as casas 
ainda, mas tinha o beco lá. Então, lembro bem disso, e lembro também, não sei 
avaliar, porque não acompanhei, o quanto a tua família, o quanto o teu pai 
colaborou com a comunidade, mas com certeza isso tudo que vocês estão dizendo, 
mas eu lembro que muitas vezes na boléia do caminhão como se diz, né, Marli, a 
gente ia para Ernestina passar as férias e vocês três, piás pequenos, na boléia do 
caminhão era a casa, e lá ficavam. E de uma forma muito alegre, muito simples, 
muito bacana, de uma forma muito amiga. Então, eu acredito que é um 
reconhecimento que a gente possa fazer às pessoas que, da sua forma simples 
conseguiram contribuir com o seu espaço, com o espaço dos outros né, e que estão 
aí sendo homenageadas. Seja elas quem forem, a Miriam, tivemos o professor 
Rigo, né, a por aí afora vai, com nome de rua, nome de praça, acho que é uma 
homenagem singela e que é interessante valorizar esse tipo de atitude. Por quê? 
Porque de repente alguém passa e fez muito e nunca ninguém lembra do quanto 
fez. Então, acho que é importante, é importante sim, é importante valorizar aquilo 
que foi feito enquanto esteve aqui, né, e infelizmente a gente pode fazer isso depois 
que já se foi. Mas ainda há tempo. Então, parabenizo a tua família, parabenizo a 
Dona Marli, que em nenhum momento, para dizer bem a verdade, eu vi o Seu 
Rodolfo sem ela. Sempre vi os dois juntos. Seja na igreja, seja passeando, seja até 
no hospital né, Dona Marli. Então essa vida realmente ela tem que ser assim para 
ser vivida, com simplicidade, com emoção, né, e com reconhecimento. Em relação 
aos projetos, aos demais projetos, eu vou me deter mais na autorização para a TW. 
A TW também, desde pequena, a gente vem acompanhando o crescimento da 
empresa, porque a minha família era vizinha do Seu Waldemar. Nós morávamos na 
mesma quadra. E os filhos, nós crescemos juntos, posteriormente alguns formam 
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meus alunos, né, os mais novinhos, e a gente sempre viu que toda a família, 
irmãos, filhos, a esposa né, tiveram momentos de muita luta, momentos de muito 
esforço, momentos de altos e baixos, né Alemão, uma época a empresa estava 
assim comprometida né, e que somente a união de todos, juntamente com os 
funcionários, fez a empresa se erguer e tornar-se essa potência, esse exemplo que 
é hoje. E a TW, na verdade, se não se conseguisse essa união de esforços, a TW 
estava sujeita a ir embora daqui. Eles estão construindo um pólo grande, bonito em 
Montenegro e Passo Fundo também, disputando um distrito, um pólo estadual  
entra essas empresas na jogada. E entra a comunidade, e entra o Executivo, e a 
governadora, e um agradecimento muito especial ao esforço pessoal do então 
secretário Márcio Biolchi, Deputado Estadual que retornou à bancada, meu 
companheiro do PMDB. Então é isso que eu acredito que a política possa trazer a 
nós todos. A união de esforços, independente de partido, independente de que 
ponta cada um puxe, a gente puxa para tornar isso uma realidade. Então, hoje já é 
uma realidade, com o esforço de todos, e eu acredito que também será assim com 
outras empresas, com outras creches, cursos, e tudo aquilo que está por vir aí. Tem 
uma frase que eu sempre me digo, como é difícil engatinhar, quando a nossa 
vontade é voar. Na verdade, o que a gente quer é voar, e aí, Vereador Erlei, vem o 
tempo, vem a burocracia, e vêm as dificuldades para que a gente voe, né. Mas o 
importante nisso tudo é que a gente não canse e continue insistindo, e continue 
marcando, e continue buscando parcerias para que a nossa cidade realmente saiba 
a que vieram aqui dez vereadores, para cada um fazer melhor a cada dia. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: 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 à leitura do projeto de lei 044/10, do Executivo Municipal, com a sua 
emenda. Secretário Vereador Élbio Esteve: Projeto de Lei nº 044, de 07 de abril 
de 2010. Cria e autoriza a contratação emergencial de coordenador do curso de 
metal mecânico. Artigo 1º: Fica criado, em caráter emergencial, o cargo de 
coordenador do curso de metal mecânica. Artigo 2º: Autoriza o Poder Executivo a 
contratar coordenador para o curso de metal mecânica, com regime de 40 horas 
semanais, em caráter emergencial, por seis meses, prorrogável por mais seis 
meses. Remuneração no valor de dois mil reais, com base nos artigos 250, 251 e 
252 Da Lei Complementar nº 07, de 1990, do quadro de servidores efetivos, para 
trabalhar no Centro Municipal de Educação Profissional – CEMEP. Artigo 3º: As 
atribuições do cargo criado pelo artigo anterior são as seguintes: ministrar aulas 
teóricas com os alunos, envolvendo a área da mecânica. Avaliação individual, 
encaminhamento para o mercado de trabalho, pesquisa no mercado de trabalho, 
planejamento, coordenação, execução da parte teórica e prática do curso. 
Estruturação da operacionalização do curso, supervisão e orientação das aulas 
práticas com os alunos, referentes a torno, solda, fresa, funilaria, serra, 
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conhecimentos gerais da tecnologia mecânica, saúde e segurança do trabalho e 
manuseio adequado do maquinário. Artigo 4º: As despesas decorrentes desta lei 
correrão à conta do orçamento de 2010, da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, SMEC. Artigo 5º: Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito, 07 de abril de 2010. Assina Aylton Magalhães, Prefeito. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao senhor secretário que proceda à leitura 
do parecer da comissão de justiça e finanças, referente, opa, a emenda. Secretário 
Vereador Élbio Esteve: Emenda aditiva, Vereador Leandro Adams. Projeto de Lei 
nº 044/10, autor Executivo Municipal. Ementa: cria e autoriza a contratação 
emergencial de coordenador do curso de metal mecânica. Primeiro, relatório: O 
Vereador Leandro Adams propõe emenda ao projeto de lei do Executivo Municipal 
que cria cargo e autoriza a contratação emergencial de Coordenador de Metal 
Mecânica. Segundo, voto: A presente emenda aditiva é viável e nada a opor quanto 
aos aspectos orçamentário e financeiro. Vereador Élbio, relator e membro, Vereador 
Felipe Sálvia, Secretário. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o 
parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão e 
os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao Senhor Secretário que 
proceda à leitura da emenda. Secretário Vereador Élbio Esteve: Emenda aditiva. 
Ementa: Inclui o parágrafo único no artigo 3º do Projeto de Lei 044/10. Emenda. 
Artigo Primeiro: Fica incluído o parágrafo único do artigo 3º do projeto de lei nº 
044/10, que passa a viger com a seguinte redação: Artigo 3º: Parágrafo único: O 
profissional a ser contratado para ministrar o curso de metal mecânica deve ter 
formação técnica na área comprovada. Carazinho, 12 de abril de 2010, Vereador 
Leandro Adams. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão a emenda. 
Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores que 
concordam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Peço ao Senhor Secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças do Projeto. Secretário Vereador Élbio Esteve: Parecer Projeto 
de Lei nº 044/10. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Cria cargo e autoriza a 
contratação emergencial de Coordenador do Curso de Metal Mecânica. Relatório: O 
Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que cria cargo e autoriza a contratação 
emergencial de Coordenador de Metal Mecânica. Voto: O presente projeto de lei 
com emenda aditiva é viável e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e 
financeiro. Sala de reuniões, 12 de abril de 2010. Vereador Élbio Esteve, relator e 
membro, Vereador Felipe Sálvia, Secretário. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam 
permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço 
ao Senhor Secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Ordem 
Econômica e Social. Secretário Vereador Élbio Esteve: Parecer do Projeto de Lei 
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nº 044/10. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Cria cargo e autoriza a contratação 
emergencial de Coordenador do Curso de Metal Mecânica. Primeiro, relatório: O 
Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que cria cargo e autoriza a contratação 
emergencial de Coordenador de Metal Mecânica. Segundo, voto: O presente projeto 
de lei com emenda aditiva está apto a ser incluído na Ordem do Dia. Sala de 
reuniões, 12 de abril de 2010. Vereador Rudinei Brombilla, Relator e Secretário, 
Vereadora Sandra Citolin, Presidente e Vereador Erlei Vieira, membro. 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 e os contrários se 
manifestem. Aprovado por todos. Está em discussão o projeto com emenda e os 
pareceres já aprovados. Vereador Leandro Adams, com a palavra. Vereador 
Leandro Adams: Senhor Presidente, colegas vereadores, demais pessoas que nos 
prestigiam na noite de hoje. Eu entendo que esta Casa está de parabéns, durante o 
ano passado fez a economia para a aquisição dessas máquinas e com o apoio de 
todos os colegas, porque presidente não é ninguém sem o voto de todos, então foi 
uma economia de todos, foi a vontade de todos, foi adquirida essas máquinas, 
quero que o líder do governo leve à Administração Municipal, principalmente à 
comissão que fez a compra dessas máquinas, pela agilidade que isso foi decidido 
no início de dezembro e até o final do, até o dia 30 de dezembro, para aproveitar o 
mesmo orçamento, fizeram a aquisição, fizeram a licitação. Isso é muito importante, 
e na noite de hoje nós estamos aprovando este cargo e nós esperamos que muito 
em breve a gente comece a dar curso para a nossa juventude em Carazinho. Eu 
gostaria de dizer aos colegas que hoje o prefeito é o Aylton, amanhã não sei quem, 
daqui dez anos não sei quem, e seja ele quem for o prefeito, sempre vai faltar 
emprego. Não só em Carazinho, como no Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, 
no mundo, emprego é o problema da humanidade. E nós, políticos, infelizmente não 
vamos conseguir resolver todos os problemas de desemprego que têm no mundo. 
Mas nós temos obrigação, como políticos, de pelo menos dar um curso de 
qualificação para nossa juventude. Então, na noite de hoje, nós estamos dando um 
passo, primeiro passo, está de parabéns esta Casa, com essa iniciativa, de 
começar a dar qualificação para essa juventude. É pouco? É pouco. Mas mais vale 
uma grama de ação do que uma tonelada de discurso. Muito obrigado, Senhor 
Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o projeto. 
Vereador Felipe Sálvia com a palavra. Vereador Felipe Sálvia: Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, pessoas que assistem à reunião na Casa do Povo na noite 
de hoje, pessoal em especial o Veiga, por tabela cumprimento toda a platéia. Dizer, 
Senhor Presidente, que não iria vir até essa tribuna, porque a Salete e a Rita 
estavam dando risada, perdi um botão da camisa, quando eu levantava aparecia o 
umbigo, mas não tem problema não. Quero dizer para vossa senhoria, Senhor 
Presidente, que, fora de brincadeira, que eu conheci o teu pai. Conheci o teu pai no 
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Força e Luz. E admiro a tua coragem, Gilnei, de apresentar um projeto, tu mesmo 
apresentar o projeto, e isso é da tua estirpe. Quando tu assumiu esta Casa, e eu me 
recordo, uma pessoa me falou, olha, o Jarré vai fazer uma oposição de segurar 
projetos, de atrasar, e eu disse para ele, não, isso ele não tem. Que eu já disse 
nessa tribuna e vocês são testemunhas, vereadores, porque eu não sou de atirar 
florzinha, vocês sabem disso. Eu sou de falar, até de pelear, e o Alemão disse, no 
passado nós brigávamos, mas não é tanto, né Alemão, não é tanto, nós 
brigávamos, e era verdade, hoje a coisa está mais light né, a Câmara mais light, e é 
melhor assim gente. É melhor assim né, eu acho melhor assim, lógico que se pintar 
uma encrenca, a gente, faz parte da vida do político discutir. Isso é uma casa de 
discussão. Eu não gosto do vereador que senta ali e passa quatro anos sentado e 
não usa isso aqui, como eu disse para vocês. Várias vezes eu disse, a arma do 
vereador é o microfone. É isso que o povo nos dá, para usar a voz para ele né. 
Dizer que eu conheci o teu pai e torci muito pelo teu pai. Baita jogador do Força e 
Luz, e eu me recordo, Alemão, Alambique Afonsinho, Adélio, o Zenon, né, o cano 
de time que tinha o Força e Luz. O Gozo, deve se rocordar, e o meu pai, que hoje 
está acamado, mal, e a minha mãe também. Eu torcia, eu torcia, ia lá torcer, várias 
vezes torci, várzea não né, segura, porque eu torcia e gosto de esperte, gente. 
Gosto de esporte. E dizer para ti, Jarré. Que quando o Marcos apresentou um 
projeto da Miriam Petry, na Floresta, foi tu né Marcos, que apresentou, 
denominando aquela praça de Miriam Petry, eu fiquei contente também, vim a essa 
tribuna e disse que nós, se tem trabalho prestado para a comunidade, se tem 
trabalho, e o Alemão conheceu o teu pai mais que eu, mas eu conheci o teu pai no 
esporte né, tem trabalho, nada mais justo, gente, que, nós homenagear. Nós 
também podemos homenagear os nossos, como vereadores. Nós cansamos de 
homenagear gente de fora. Por que não homenagear os nossos, né? Eu não 
concorro mais a vereador. Mas se algum de vocês, e sei que algum de vocês vai 
estar aqui, se um dia o meu pai falecer, eu gostaria de ter pelo menos uma rua com 
o nome do meu pai, ó, aquele é o pai do Felipe, que faleceu, né. Vamos dar uma 
rua, ele teve vinte e poucos anos aqui dentro, o pai dele merece uma rua, né. Então 
eu gostaria, mas assim ó, estou muito contente, Jarré, e votei hoje com força né, eu 
gostaria que levantasse para votar hoje, para mim levantar com força da cadeira 
para mim votar. Porque realmente o teu pai mereceu e mais pela tua coragem de 
enfrentar as coisas de frente. Hoje, na tua habilidade, como o Alemão falou, no 
episódio da CPI, a tua habilidade não vem de hoje. Eu venho notando que você, 
apesar de ser um vereador novo, está com, eu não sei onde é que aprendeu, mas 
está muito bem, bem né, aprendeu bem, aprendeu com gente boa, sabe lidar. E 
essas coisas a gente pega com o tempo, gente, essa habilidade. E tem novos, hoje, 
não é só o Jarré aqui dentro, né, que estão com habilidade. Quero te parabenizar, 
Leandro, que eu me recordo, no final do teu mandato, que tu dizia, eu tenho que 
fazer alguma coisa, gente, para ajudar o meu setor metal mecânico. E nós naquela 
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salinha, lá nos fundos, nós discutimos, eu, tu e o Jarré, e acho que a Sandra, e nós 
tiramos do dinheiro da tua economia, que tu fez como presidente, e destinamos 
para o maquinário, e hoje está aí o projeto sendo aprovado, então está de parabéns 
você, né, o prefeito também, por ter feito isto. E isto que é importante. A Sandra 
dizia também muito bem. Nós temos que discutir, temos que brigar, mas também 
temos que fazer as coisas acontecerem. E as coisas estão acontecendo. O Alemão, 
com esse monte de dinheiro que está trazendo aí, né Alemão, a gente busca, a 
gente viaja, e eu pouco estou ligando quando falam assim olha, está viajando, está 
tirando diária. Se trazer recurso, e tu está de parabéns mais uma vez, né, até hoje 
eu não vi tu dizer não para uma pessoa que quer viajar e quer trazer recurso. Tu só 
diz o seguinte, traz o relatório bem feitinho né, é isso que tem que fazer, presidente, 
traz o relatório, onde é que tu foi, o que tu conseguiu, é isso que é importante e é 
isso que a comunidade tem que saber, a imprensa está aí e a imprensa é que tem 
que dizer. No mais, para encerrar, mais uma vez eu quero dizer para o líder do 
governo que nos traga essas informações, nos traga. Para na segunda-feira não ter 
aquele estresse de novo, que nós tivemos hoje né, nos traga porque eu não 
gostaria de novo de uma CPI, eu acabei de trabalhar em uma CPI e CPI não é fácil 
de trabalhar, é a função do vereador, não me fujo dela, mas eu gostaria que as tuas 
informações, as informações do governo fossem a contento da oposição e dessa 
Casa, para que não saísse essa CPI e para a comunidade também o seguinte, a 
comunidade gosta que se fiscalize, gosta que o vereador trabalhe, mas também o 
seguinte, se nós dar as informações certas para a imprensa e a imprensa repassar 
para a comunidade, está beleza. Era isto. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Não 
havendo mais vereador que queira discutir, coloco em votação o projeto com 
emenda. Vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários se 
manifestem. Aprovado por todos. Senhores vereadores, até por uma decisão desse 
presidente, optei, cada vez que entra uma denúncia, seja lá o que for, um pedido, 
pela ouvidoria, deixar registrado. Não tive o hábito de registrar todo ele na íntegra 
antes, mas o teor principal eu o fiz e também vou fazer deste aqui, que eu deixei 
para o último momento, e é para a Comissão de Educação da Câmara. Nós temos 
aqui alguns relatos, enfim, mas ele termina da seguinte forma, que as escolas não 
estão vendo os recursos realmente investidos, e isso é a voz de uma professora, 
ela se identificou como Vivaldina, mas tenho a certeza de que não existe, não 
existe, não lembro de conhecê-la, mas ela está pedindo para com que os 
vereadores acompanhem a falta de alimentação e a falta de material de limpeza nas 
escolas. Têm alguns professores que inclusive estão disponibilizando seus próprios 
recursos para comprar alimentos para darem para as crianças. Então, eu solicito 
mais uma vez para a Comissão, eu só não estou, acho que é o Vereador, é a 
mesma comissão, então que façam uma visita às escolas, registrem o que as 
diretoras vão falar, façam assinar, para não dizer que vai ficar o dito pelo não dito, 
para nós não termos que estar aqui debatendo em função de fiscalizar e quero 
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deixar registrado que não é informações para a oposição. Essas informações 
também vieram a pedido da ouvidoria da nossa Câmara e nós estamos apenas 
informando a população dos recursos investidos deles próprios, não do nosso, mas 
é de todos nós. Vereador Paulino de Moura: Questão de ordem, Senhor 
Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Pois não. Vereador Paulino de 
Moura: Só para deixar registrado aqui, quero fazer um agradecimento a Vossa 
Excelência e ao Vereador Eugenio Grandó, que na última sexta-feira estiveram num 
debate no Bairro Floresta, e lá a Vossa Excelência, juntamente com o Vereador 
Grandó, fizeram a defesa desse vereador num questionamento que houve referente 
a uma linha de ônibus, e aí eu quero pedir aos colegas vereadores isso, podemos 
ter diferenças, mas vamos defender o Poder, porque eu sou Poder, a Vossa 
Excelência é Poder e o Eugenio é Poder. Então, eu só queria deixar registrado esse 
agradecimento, porque seria bom eu sair por aí falando mal do senhor e não 
defender, então eu quero agradecer publicamente e deixar registrado nos anais da 
Casa. Obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Obrigado, Vereador Paulino. 
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 19 de abril, às 18 horas e 45 minutos. 
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