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Ata Reunião Ordinária 02 de agosto de 2010.......Ata 34 

  
 
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 02 de agosto de 2010. Convido o Senhor Vereador 
Estevão De Loreno para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e que todos se 
posicionem em pé; (leitura da Bíblia). Presidente Vereador Gilnei Jarré: Coloco 
em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 26 de julho de 2010. Está em 
discussão a ata da reunião ordinária do dia 26 de julho de 2010. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos os 
presentes. Convido a senhora secretária para fazer a leitura do expediente da 
presente reunião. Secretária Vereadora Sandra Citolin: Expediente 02 de agosto 
de 2010. Telegrama do Ministério da Saúde, informando a liberação de recurso 
financeiro no valor de R$ 33.576,84; Comunicado do Ministério da Educação, 
informando a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 4.350,61; Ofício nº 
27/10, do Fundo Nacional de Assistência Social, informando a transferência de 
recurso destinado à manutenção dos Serviços de Ação Continuada no valor de R$ 
33.180,05; Ofício 0107 do Governo do Estado do RS, informando o não 
comparecimento na 16ª Recepção as Prenda Estaduais, realizada nesta Casa no 
dia 25 de julho; Ofício 169/10 do Executivo Municipal, em resposta a OP 143/10; 
Projeto de Lei nº 043/10 de autoria do Vereador Estevão de Loreno, o qual institui 
no calendário oficial do Município a Semana dos Motociclistas; Ofício 170/10 do 
Executivo Municipal, o qual encaminha Projeto de Lei n° 105/10, que altera a  
Emenda Modificativa de autoria dos Vereadores Gilnei Jarré e Eugenio Grandó, ao 
Projeto de Lei n° 102/10; Projeto de Lei do Vereador Felipe Sálvia, o qual dá nova 
redação ao artigo 24 da Lei Municipal n° 5.444/00 de 29/11/00, que dispõe sobre a 
política municipal dos Direitos da Criança e Adolescente; Ofício do Vereador 
Estevão de Loreno, solicitando a retirada do Projeto de Lei nº 043/10. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Convido a Senhora Secretária para fazer a leitura das 
indicações, requerimentos e moções. Secretária Vereadora Sandra Citolin: I - 
1498/910/2010 - Indicação nº 01, Vereador Marcos Soares, solicitando ao setor 
competente providências quanto à construção de meios fios na Rua Travessa 
Estrela, no Bairro Broecker, tendo em vista que no ano passado esta recebeu 
pavimentação asfáltica, necessitando tão somente a feitura de 8 metros de cordão 
para escoar as águas da chuva, o que ainda impede a corrosão do asfalto; I - 
1495/911/2010 - Indicação nº 02, Vereador Marcos Soares, solicitando ao Senhor 
Prefeito Municipal que seja realizado o recapeamento asfáltico na Rua Alberto 
Loeff, Bairro Ouro Preto, entre as Ruas Francisco de Assis e José Weisshimer 
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Sobrinho, tendo em vista o pedido dos moradores daquelas redondezas; I - 
1496/912/2010 - Indicação nº 03, Vereador Marcos Soares, solicitando ao Senhor 
Prefeito Municipal a realização de retirada dos galhos secos depositados na Rua 
Edi Marcondes, Bairro Ouro Preto, nas proximidades do Mercado Jost, pois os 
mesmos encontram-se alojados junto ao passeio, impedindo a passagem dos 
pedestres; I - 1497/913/2010 - Indicação nº 04, Vereador Marcos Soares, 
solicitando ao departamento responsável a retirada de terra depositada na Rua Rio 
Negro, Bairro Floresta, proximidades do número 80, uma vez que atrapalha o fluxo 
normal dos veículos, além de no turno da noite oferecer perigo aos motoristas; I - 
1498/914/2010 - Indicação nº 05, Vereador Marcos Soares, solicitando ao 
Departamento Municipal de Trânsito providências quanto ao conserto da placa de 
sinalização localizada na Rua Silva Jardim, esquina com a Avenida Antônio José 
Barlete, no centro da cidade, visto que a mesma sofreu vandalismo e precisa ser 
reposicionada; I - 1499/915/2010 - Indicação nº 06, Vereador Marcos Soares, 
solicitando ao setor competente realizada a obra de pavimentação asfáltica na Rua 
Travessa das Violetas, Residencial Cantares, uma vez que os moradores 
procuraram o Vereador solicitando tal bem feitoria, pois diversas quadras deste 
bairro já receberam pavimentação, o que propicia melhor infra-estrutura aos 
moradores e visitantes; I - 1500/916/2010 - Indicação nº 07, Vereador Marcos 
Soares, solicitando que o setor responsável providencie a colocação de cascalho 
junto ao CTG Unidos pela Tradição Riograndense, tendo em vista que há uma 
programação a ser desenvolvida no início do mês de agosto, e o acesso ao galpão 
necessita da colocação de pedras para solucionar o problema com barro em virtude 
dos dias chuvosos que estamos enfrentando. Sendo pois que fomos procurados 
pelos tradicionalistas que pediram tal melhoria; I - 1501/917/2010 - Indicação nº 08, 
Vereador Rudinei Brombilla, solicitando ao Executivo Municipal a realização de 
melhorias nas estradas do interior do Distrito de Pinheiro Marcado; I - 
1502/918/2010 - Indicação nº 09, Vereador Rudinei Brombilla, solicitando a 
realização de melhorias no calçamento da Rua Aristóteles Marques; I - 
1503/919/2010 - Indicação nº 10 Vereador Rudinei Brombilla, solicitando ao 
Executivo a operação tapa buracos nas ruas que servem de corredor de ônibus no 
Bairro Sommer; I - 1504/920/2010 - Indicação nº 11, Vereador Felipe Sálvia, 
Vereador Gilnei Jarré, Vereador Estevão De Loreno, Vereadora Sandra Citolin, 
Vereador Erlei Vieira, Vereador Eugenio Grandó, Vereador Rudinei Brombilla, 
Vereador Marcos Soares, solicitando ao Executivo Municipal que providencie 
estudos no sentido de viabilizar a destinação de recursos para o Grupo de Ciclistas 
Heróis do Asfalto; I - 1506/922/2010 - Indicação nº 12, Vereador Felipe Sálvia, 
encaminhando ao Executivo Municipal para que reveja a decisão de transferir a 
Secretaria Municipal de Saúde e o Centro de Especialidade Médicas para o prédio 
onde atualmente localiza-se o CMEP, antigo Hospital Operário; I - 1505/921/2010 - 
Indicação nº 13, Vereador Erlei Vieira, solicitando ao Executivo Municipal que 
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determine ao setor competente a execução de trabalho de limpeza na tubulação 
pública da Rua Fortunado Sandri, esquina com a Rua Martins Cassal de Brum e, 
além disso, que seja realizado um levantamento se os tubos existentes atendem a 
real demanda quanto ao escoamento da rua, pois é o entupimento dessa 
canalização reincidente e o acúmulo de água no local acontece mesmo com a 
tubulação toda desobstruída; I - 1507/923/2010 - Indicação nº 14, Vereador Erlei 
Vieira, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente a 
execução de um estudo quanto à viabilidade da abertura de um acesso a veículos 
da Avenida Flores da Cunha ao Bairro Oriental, nas proximidades do Colégio 
Rodolfo Bolzani, lado oposto da avenida. Essa é uma reivindicação dos moradores 
das proximidades que coletaram aproximadamente 300 assinaturas, realizando este 
pedido. Em anexo abaixo assinado e localização da rua no mapa; I - 1508/924/2010 
- Indicação nº 15, Vereador Estevão De Loreno, para que determine à Secretaria de 
Obras que seja feita operação Tapa Buracos Rua Fioravante Barlese; I - 
1509/925/2010 - Indicação nº 16, Vereador Estevão De Loreno, para que determine 
à Secretaria de Obras seja feita operação tapa buracos Rua Carlos Gomes; I - 
1510/926/2010 - Indicação nº 17, Vereador Estevão De Loreno, para que seja feita 
Operação tapa buracos na Avenida Flores da Cunha, em frente à Revendedora Giro 
Automóveis; I - 1511/927/2010 - Indicação nº 18, Vereador Estevão De Loreno, para 
que determine à Secretaria de Obras que seja feita operação tapa buracos na Rua 
Castelo Branco; I - 1512/928/2010 - Indicação nº 19, Vereador Estevão De Loreno, 
para que seja feita operação tapa buracos na Rua Marechal Hermes, em frente à 
residência de nº 1365; I - 1513/929/2010 - Indicação nº 20, Vereador Leandro 
Adams, solicitando ao Executivo Municipal e Secretaria de Obras, realizar trabalhos 
de melhorias, ensaibramento, compactação e escoamento de água, na Rua Duque 
de Caxias, Bairro São Pedro, solicitação dos moradores, conforme fotos em anexo; 
I - 1514/930/2010 - Indicação nº 21, Vereador Eugenio Grandó, solicitando ao setor 
competente que seja efetuado serviços de coleta de entulhos verdes depositados 
na via da Rua Pedro Vargas, próximo à Rua Barão do Triunfo, no centro; I - 
1515/931/2010 - Indicação nº 22, Vereador Eugenio Grandó, solicitando ao 
Executivo Municipal que determine à Secretaria de Obras e ao Departamento do 
Meio Ambiente, que providencie um levantamento e a solução para o morador da 
Rua José de Alencar, número 282, que tem seu pátio alagado devido a um córrego 
existente e que vem causando sérios riscos a saúde, pois a água que fica 
empoçada resulta em proliferação de insetos e outros animais peçonhentos; I - 
1516/932/2010 - Indicação nº 23, Vereador Eugenio Grandó, reiterando solicitação 
ao setor competente que seja efetuado o recapeamento asfáltico do trecho que 
compreende a Av.Flores da Cunha, sentido sul, dos trilhos da viação férrea até a 
rótula de acesso à Rua Eurico Araújo; I - 1517/933/2010 - Indicação nº 24, Vereador 
Élbio Esteve, solicitando que seja efetuada operação tapa buraco no asfalto na Rua 
Diamantino Tombini, Bairro Oriental, por ser esta uma via de grande movimento e 
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encontra-se em péssimo estado de conservação; I - 1518/934/2010 - Indicação nº 
25, Vereador Élbio Esteve, solicitando que seja efetuada a confecção de um redutor 
de velocidade, quebra-mola, em frente à Lancheria do Gringo, na Avenida São 
Bento, conforme solicitação dos usuários, por ser esta uma via de intenso trânsito 
de veículos e pedestres; I - 1519/935/2010 - Indicação nº 26, Vereador Élbio 
Esteve, solicitando que seja efetuada a confecção de um banco e colocado na 
parada de ônibus localizada na Avenida Pátria, em frente ao Hospital de Caridade, 
conforme solicitação dos usuários; I - 1520/936/2010 - Indicação nº 27, Vereador 
Élbio Esteve, solicitando que seja efetuada a limpeza da boca de lobo da Rua Bispo 
Laranjeiras, esquina com a Avenida Flores da Cunha; I - 1521/937/2010 - Indicação 
nº 28, Vereador Élbio Esteve, solicitando ao Executivo que determine ao setor 
competente, com a maior brevidade possível, a compactação e nivelamento no final 
da Rua Duque de Caxias, Bairro São Pedro, pois na referida rua foram colocados 
cascalhos e não foi feito a compactação, o que gerou maior transtorno para os 
moradores, sendo que os mesmos estão em constante perigo, sendo que esta via 
oferece risco constantes para crianças, idosos e principalmente para quem circula 
nesta via de moto ou bicicleta; I - 1522/938/2010 - Indicação ao Executivo 
Municipal, nº 29, Vereador Gilnei Jarré, solicitando cumprir a regulamentação da Lei 
Federal 11.347/06, conforme Portaria 2.583, de 10 de outubro de 2007, que define 
elenco de medicamentos e insumos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, 
nos termos da Lei 11.347, de 27 de setembro 2006, aos usuários portadores de 
diabetes mellitus. Requerimentos. R - 1523/243/2010 - Requerimento à Mesa 
Diretora, nº 01, Vereador Marcos Soares: O Vereador abaixo assinado solicita, na 
forma regimental, que a Mesa Diretora desta Casa estude a possibilidade de 
realizar Reuniões Ordinárias no interior do nosso Município, ou seja, Pinheiro 
Marcado e São Bento, a exemplo de outras Legislaturas que realizaram Reuniões 
no interior, valorizando, desta forma, os munícipes destes rincões e ouvindo seus 
anseios; R - 1524/244/2010 - Requerimento nº 02, Vereador Marcos Soares, 
solicitando, na forma regimental, que depois de apreciado em Plenário, seja enviado 
ofício ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, Senador José 
Sarney e ao Excelentíssimo Senador Gerson Camata, manifestando em nome do 
Poder Legislativo de Carazinho o nosso apoio ao Projeto De Lei, PPS 552/2007, 
que tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, o 
qual trata sobre a castração química em pedófilos e estupradores já condenados 
pela justiça, por entendermos que necessitamos de penas mais rigorosas para tais 
crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes, inibindo, desta forma, 
que abusos sexuais aumentem a cada dia em nosso País, e também é uma forma 
de amedrontar a ação destes inescrupulosos que agem contra o direito e a 
dignidade da pessoa humana; R - 1525/245/2010 - Requerimento nº 03, Vereador 
Marcos Soares, solicitando, na forma regimental, que depois de apreciado em 
Plenário, seja enviado ofício ao Excelentíssimo Diretor Geral do DNIT, 
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Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes, Senhor Luiz Antônio 
Pagot, manifestando, em nome do Poder Legislativo de Carazinho, a preocupação 
tendo em vista que até o momento ainda não foram reinstaladas lombadas 
eletrônicas localizadas junto à Avenida Presidente Tancredo Neves, junto à 
Universidade Luterana do Brasil, ULBRA, eis que a todo o momento existe risco 
constante de acidentes, que ceifam vidas humanas, tendo em vista que, sem 
nenhum tipo de sinalização que os impeça, os motoristas empregam alta velocidade 
em seus carros, caminhões e carretas, expondo todos ao perigo de acidentes. 
Ainda como representantes da população carazinhense, precisamos buscar 
soluções para os anseios da comunidade, motivos pelo qual fomos eleitos seus 
representantes; R - 1526/246/2010 - Requerimento nº 04, Votos de Pesar, 
Vereadora Sandra Citolin. A Vereadora abaixo subscrita requer que, após lido em 
plenário e deferido na forma regimental, seja enviado ofício com os mais sinceros 
votos de profundo pesar aos familiares da Sra. Marili Pereira. À família enlutada da 
Sra. Marili Pereira, ao esposo, o Sr. Nelson Martins, aos filhos Natália e Guilherme, 
os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido; R - 1527/247/2010 - 
Requerimento nº 05, Vereador Marcos Soares, Solicitando que, após lido em 
plenário e apreciado na forma regimental, seja enviado ofício ao Senhor Albano 
Kayser, Diretor Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho, para que seja 
realizada a revisão das luminárias, globos, localizadas na Avenida Mauá, junto ao 
Terminal Iron Albuquerque, Gare, eis que inúmeras delas apresentam defeito e 
estão às escuras; R - 1528/248/2010 - Requerimento nº 06, Vereador Marcos 
Soares, solicitando, na forma regimental, que após lido em Plenário, seja autorizada  
viagem à Brasília, entre os dias 03 a 05 de agosto do corrente ano, tendo por 
objetivo audiências nos Gabinetes dos Deputados Luiz Carlos Busato, Onyx 
Lorenzoni e no DNIT, Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes, 
para tratar de assuntos de interesse do Município; R - 1529/249/2010 - 
Requerimento nº 07, Pedido de Informação, Vereador Eugenio Grandó e Vereador 
Gilnei Jarré. Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma regimental, que 
logo após lido em plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o 
seguinte pedido de informações. Sobre o 2° Seminário Nacional de Educação, 
informar o que segue: Se houve somente utilização de recursos municipais para a 
realização do evento. Caso afirmativo, informar o montante utilizado para realização 
do dito seminário, enviar cópia da documentação. Quais as rubricas utilizadas para 
o custeio do evento, enviar cópia da documentação. Se houve alguma licitação para 
aquisição de qualquer material, ou para o pagamento de despesas inerente à 
contratação de serviços, enviar cópia da documentação. Qual a participação em 
número de inscrições, destes, quantos foram pagantes, qual valor arrecadado com 
as inscrições. Informar a conta bancária utilizada para o pagamento de referidas 
inscrições, enviar extrato. Cópia de todos os recibos de quitação da taxa de 
inscrição. Justificativa: averiguar possíveis irregularidades de cunho financeiro, 
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ações que ferem os preceitos da administração pública e que tem sido teor de 
constantes apontamentos de verbas, exercendo desta feita o dever constitucional 
de fiscalizador; R - 1530/250/2010 - Requerimento nº 08, Pedido de Informação, 
Vereador Gilnei Jarré. O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, 
seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte pedido de informações: 
Sobre a Festança da Querência, evento realizado no mês de abril de 2010, informar 
o que segue: O montante de recursos municipais utilizado para realização do 
evento, Federal, Estadual e Municipal, enviar cópia da documentação. Quais as 
rubricas utilizadas para o custeio do evento, enviar cópia da documentação. Se 
houve alguma licitação para aquisição de qualquer material ou para o pagamento 
de despesas inerente a contratação de serviços, enviar cópia da documentação. 
Informar a conta bancária utilizada para o pagamento das despesas e enviar cópia 
do extrato. Cópia de todos os recibos e empenhos das despesas da realização do 
evento. Enviar cópia integral da prestação de contas apresentado pelo Centro de 
Tradições Gaúchas Vento Minuano, conforme projeto de Lei Municipal 7.142/2009 
que autorizou o Poder Executivo a firmar termo de parceria com o referido CTG. 
Justificar o pedido de suplementação de verba, conforme Projeto de Lei 098/10, 
enviado à Câmara Municipal em 26/07/2010. Informar onde foram gastos os valores 
ora suplementados, com os documentos referentes à prestação de contas, 
enviando empenhos, recibos e contratos. Informar o valor recebido através do 
Governo Federal, emenda parlamentar. Enviar cópia do plano de aplicação de 
referida verba, bem como enviar cópia da prestação de contas. Justificativa: 
Averiguar o custo do projeto e métodos utilizados, exercendo, desta feita, o dever 
constitucional de fiscalizador; R - 1531/251/2010 - Requerimento nº 09, à 
ELETROCAR. O Vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que logo 
após submetido ao plenário, seja enviado ofício ao Sr. Albano Kaiser, Diretor 
Presidente da ELETROCAR de nosso município, solicitando que seja feito um 
levantamento da iluminação pública da Praça do Bairro Sommer, bem como a 
possibilidade de disponibilizar a iluminação necessária para a referida praça. 
Justifica-se a necessidade, pois quanto melhor a iluminação pública, maior é a 
segurança dos moradores e usuários do bairro; R - 1532/252/2010 - Requerimento 
nº 10, Pedido de Informação. O vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que logo após lido em plenário, seja enviado ofício ao Executivo 
Municipal com o seguinte pedido de informações: Sobre as compras de 
medicamentos da Secretaria de Saúde, informar o que segue: Quantas compras de 
medicamento foram realizadas no período de 01 janeiro de 2009 até 02 de agosto 
de 2010. Enviar cópia de todas as dispensas de licitação e inexigibilidade do 
período solicitado, 2009/2010. Enviar cópia de todos os empenhos, referente à 
compra de medicamentos, notas fiscais de entrega, bem como o comprovante de 
quitação. Averiguar possíveis irregularidades de cunho financeiro, ações que ferem 
os preceitos da administração pública, e que têm sido teor de constantes 
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apontamentos verbais, exercendo, desta feita, o dever constitucional de fiscalizador. 
Moções. M - 1533/201/2010 - Moção nº 01, Vereadora Sandra Citolin, Vereador 
Erlei Vieira, Vereador Marcos Soares e Vereador Gilnei Jarré. Os vereadores abaixo 
subscritos solicitam, na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando o 
Colégio Notre Dame Aparecida, ACIC, Senhora Marinilce Schtmitz, Coordenadora, 
e demais colaboradores  do Programa Júnior Achievement e principalmente aos 
jovens empreendedores da Miniempresa Friarte, que neste ano alcançou o primeiro 
lugar na etapa regional. A miniempresa do Colégio Notre Dame Aparecida produziu 
o Ecofri, que é feito de madeira de eucalipto, encapado com jornal, e serve para 
guardar litros de refrigerantes. Os miniempresários, agora, preparam-se para um 
novo desafio, disputar a etapa estadual que premia o melhor produto. Certamente 
estão preparados, pois ao longo destes meses, foi despertado neles o espírito 
empreendedor, a prática em economia e negócios e a livre iniciativa. O programa 
estimula também o desenvolvimento pessoal, proporciona uma visão clara do 
mundo dos negócios, tomada de decisões, trabalho em equipe, desenvolvimento de 
estratégias vencedoras e facilita o acesso ao mercado de trabalho. Recebam as 
homenagens do Legislativo de Carazinho e o reconhecimento da Comunidade; M - 
1534/202/2010 - Moção nº 02, Vereador Marcos Soares, Vereador Erlei Vieira, 
Vereador Rudinei Brombilla, Vereador Felipe Sálvia. Os vereadores abaixo 
assinados solicitam que, após lida em plenário, e apreciada na forma regimental, 
seja enviado ofício ao Tenente Coronel Antonio Carlos da Cruz, Comandante da 
Brigada Militar em nosso Município, agradecendo, em nome do Poder Legislativo de 
Carazinho, o policiamento a pé que vem sendo feito no centro da cidade e nas 
principais ruas, atendendo pedido desta Casa Legislativa. Agradecemos a atenção 
dispensada à solicitação desta Casa, que representa os anseios da comunidade 
carazinhense; M - 1535/203/2010 - Moção nº 03, Vereador Marcos Soares, Sandra 
Citolin, Erlei Vieira e Eugenio Grandó, para que seja enviado ofício em nome do 
Poder Legislativo Municipal de Carazinho à Médica Leila Kohmann, 
cumprimentando-a pelo excelente trabalho que a mesma vem desempenhando 
junto ao PSF do Bairro Floresta, pois temos recebido inúmeros elogios pela forma 
que a mesma atende os moradores que necessitam de atendimento médico 
naquela unidade de saúde; M - 1536/204/2010 - Moção nº 04, Vereador Felipe 
Sálvia, Vereadora Sandra Vitolin, Vereador Eugenio Grandó, Vereador Marcos 
Soares. Os vereadores abaixo assinados solicitam que, depois de ouvido o Plenário 
e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício aos proprietários dos 
Supermercados Coqueiros, cumprimentando-lhes pelos dos 39 anos de fundação. 
Ao celebrar 39 anos, o Coqueiros Supermercados está no auge de um ciclo de 
crescimento. Força inovadora, foco no cliente, crescimento rentável, 
responsabilidade empresarial e excelência em pessoas são os fundamentos dessa 
trajetória de sucesso, os quais habilitam a empresa a alcançar seus principais 
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objetivos. Reafirmamos nosso orgulho em poder homenagear uma empresa que 
tem compromisso com seus clientes, parceiros, funcionários e colaboradores, pois 
é, para nós, uma satisfação estar em um estabelecimento comercial e ser sempre 
tão bem atendido. Parabéns a todos que fazem parte dos Supermercados 
Coqueiros, por fazerem com que esta empresa esteja onde está, em pleno 
crescimento. Tenham a certeza de que nosso maior desejo é de que continuem 
nesta evolução, inovando, com qualidade nos serviços oferecidos, visando sempre 
à satisfação de clientes e amigos. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos 
agora para o intervalo regimental pelo período de dez minutos; (Intervalo 
regimental); Passamos agora para o grande expediente. Conforme inscrição, o 
primeiro a falar é a Vereadora Sandra Citolin. Vereadora Sandra Citolin: Senhor 
Presidente, senhores vereadores, a imprensa, os ouvintes que estão nos assistindo, 
público que está aqui hoje também participando dos nossos trabalhos, eu quero 
fazer uma saudação a todos os alunos e professores que recomeçaram o período 
letivo no dia de hoje, escolas estaduais, escolas municipais e escolas privadas. 
Queremos fazer uma reflexão com pais, professores, alunos, porque temos três 
projetos, digamos assim, em andamento na comunidade de Carazinho, no que se 
refere à proteção à criança e ao adolescente uma lei antibullying de minha autoria, 
promulgada pela Câmara de Vereadores, que terá, no próximo dia 20, às 14h, uma 
audiência pública com supervisores, orientadores, diretores, CPMs, conselhos 
escolares, brigada militar, polícia civil, conselho tutelar, Executivo, Legislativo, todos 
os vereadores estão convidados a participar também desta audiência pública, onde 
debateremos a regulamentação da Lei Antibullying no nosso município. Junto a 
isso, está tramitando, tanto na rede municipal, quanto da rede estadual e também 
na rede privada, um termo integrado operacional, que visa contribuir, promovido 
pelo Ministério Público, constando nos regimentos escolares, que visa contribuir 
com a diminuição da violência, do assédio à violência, da intimidação que possa 
ocorrer ao nível do âmbito escolar. E também temos, teremos uma audiência 
pública sobre a discussão de um projeto de lei do Vereador Rudinei Brombilla, que 
é o toque de proteger. Então, temos três grandes projetos que visam debater junto 
com a comunidade uma problemática muito séria, muito grave, que temos no nosso 
município. Então, nós estamos conclamando a população, conclamando os 
educadores para que participem junto conosco, junto com todas essas entidades 
para que a gente possa rever os nossos índices e ter certamente o propósito de ter 
uma proteção maior para as nossas crianças, os nossos adolescentes, no âmbito 
escolar, no âmbito do lazer, no âmbito da sociedade civil. Então, eu gostaria de 
reafirmar o convite, para que dia 20, às 14h, aqui no plenário da Câmara de 
Vereadores, todos esses segmentos, a nossa sociedade em geral participe, para 
podermos então continuar e regulamentar esse debate. Obrigada. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Peço para a Vereadora Sandra, primeira vice-presidente, 
para assumir os trabalhos da Mesa para pronunciamento. Presidente Vereadora 
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Sandra Citolin: Concedo a palavra ao Vereador Gilnei Jarré. Vereador Gilnei 
Jarré: Senhora Presidente, senhores vereadores, imprensa, público presente, 
Vereador Paulino que se faz presente na sessão de hoje, ouvintes da rádio gazeta, 
entramos essa noite com uma solicitação voltada ao cumprimento de uma lei que 
regulamenta os medicamentos, insumos a serem disponibilizados na rede do 
Sistema Único de Saúde, para as pessoas portadoras de diabete. Eu tenho um 
casal vizinho de bairro, aonde procurou o ESF do Bairro Sommer, e lá na 
oportunidade disseram que não tinham como oferecer as seringas para aplicação 
da insulina. Senhores vereadores, senhores ouvintes, é lamentável realmente que 
isso ocorra em nosso município, acredito eu e tenho quase certeza que seringas 
são muito baratas, são muito, de valores muito irrisórios, enfim, mas que a 
população precisa. Essa portaria do Ministério da Saúde, ela, ela diz que a 
responsabilidade é da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
Então queremos nós realmente saber de quem é essa responsabilidade neste 
momento. Acreditamos e vemos acontecer diversas ações via saúde de compra de 
remédios, internações, enfim, internações compulsórias, e a justiça determina que o 
município cumpra. Então por se tratar de apenas, digo de apenas, de material, acho 
que não deveríamos deixar de o cidadão levar à justiça essa necessidade de 
material para aplicar insulina. Então, o que nós estamos pedindo, nós soubemos da 
dificuldade, conversamos com a diretora Anelise, a proposta deles eu tenho a 
certeza que é uma proposta muito boa para a saúde de Carazinho, mas não adianta 
nós termos uma proposta boa e não termos recurso, e hoje agente sabe que a 
saúde de Carazinho, não só a saúde, como mais alguns setores do Município, estão 
encontrando dificuldades com recursos. Falei isso, em dificuldade de recurso, é 
claro que pensando em dizer, em falar um pouquinho do pronunciamento do Senhor 
Prefeito no momento em que ele anuncia que Carazinho terá um túnel em 
Carazinho. Tamanha insanidade de um prefeito que pensa isso e não pensa na 
saúde. Me perdoem, senhores vereadores, pensar dessa forma, mas acredito que 
nós temos que pensar no bem da comunidade em primeiro lugar. Nós queremos 
uma saúde melhor para o município. É claro que nós queremos uma pavimentação 
boa, decente em nosso município, estamos nos propondo, a Câmara de Vereadores 
está se propondo a auxiliar e não tem quem diga que não, pois estamos aprovando 
semanalmente projetos voltados a nossa comunidade, voltados à necessidade do 
nosso município, estamos só hoje autorizando a contratação de cinco auxiliares 
dentários e mais sete técnicas em enfermagem. Mas no momento em que fizemos 
essa autorização, senhores vereadores, nos deparamos com a comunidade, e 
principalmente com as pessoas que lá trabalham nos ESFs, o que adianta contratar 
pessoas se nós não temos nem o material dentário para ser utilizado nas pessoas 
que nos procuram? Senhora Presidente, me perdoe, me permita usar um pouquinho 
mais do nosso tempo, mas é um assunto de grande relevância, saúde municipal, 
saúde pública. Então, nós enfrentamos isso no nosso dia a dia. Nós somos 
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abordados, Jarré, não tem nem esparadrapo para fazer um curativo, o prefeito 
municipal anuncia uma obra, uma obra impensada. Eu acredito, eu tenho a certeza 
que o Prefeito tenha que fazer obras se realmente Carazinho merece ter uma 
ligação entre bairros através de um túnel, seja lá do que for, eu acredito que tenha 
que ser feito. Mas tenhamos a consciência de que devemos fazer isso na hora certa 
e na hora exata. Então, essa foi uma solicitação que nós fizemos, até um desabafo, 
em relação às inúmeras abordagens e reclamações que estamos tendo na área da 
saúde. Quero ressaltar que tivemos conversando com o Sr. Valdir e a Sra. Anelise, 
e que nos colocaram, a vontade é grande, mas o recurso é muito pequeno. Voltado 
também a recursos do município, entramos com um pedidinho de informação, até 
porque, desde o momento da realização da Festança na Querência, e ágoras temos 
próximos à Seara da Canção, e quero que a população entenda, senhores 
vereadores, que a população nossa merece, merece sim uma festa, merece sim um 
rodeio, merece uma festança na querência, merece o resgate da seara, tenham a 
certeza, mas tudo com o seu investimento, com o seu recurso bem utilizado. Nos 
chamou atenção, minha e do Vereador Eugenio, uma suplementação, a qual vai 
cobrir um gasto que era para a dotação de uma festa e foi utilizada na Festança na 
Querência. Então, nos causa uma estranheza que estava tudo pago, enfim, recurso 
do governo federal, projetos, e até hoje nem a imprensa se preocupou, muito menos 
a promotoria pública, em saber o tamanho do investimento que foi na Festança na 
Querência. Queremos que tenha sido feito dentro dos conformes, dentro da 
legalidade, porque senão estaremos juntamente com as entidades, com os CTGs, 
principalmente os piquetes carazinhenses, que nos cobraram aonde está o recurso 
que sobrou de um rodeio. Falo com propriedade que sobra recurso num rodeio, 
porque ajudei a realizar, dos 17 rodeios realizados pelo CTG Rincão Serrano, 10 eu 
ajudei a realizar e tive participação na hora da contagem do recurso que sobrou 
dentro de um rodeio. Então eu quero dizer às entidades tradicionalistas de 
Carazinho que estaremos apurando sim, todo o recurso investido para com que as 
entidades possam saber. Se deu lucro, queremos que o Prefeito Municipal utilize 
esse recurso, junto aos CTGs de Carazinho. Seria isso, Senhora Presidente, 
senhores vereadores, desculpem me alongar, mas tenho a certeza de que esse 
pronunciamento em relação à saúde, o recurso público é muito importante com que 
a comunidade tenha a certeza de que nós estamos fazendo o nosso papel e 
queremos sim um Carazinho melhor. Muito obrigado. Presidente Vereadora 
Sandra Citolin: Devolvo os trabalhos ao Presidente, Vereador Gilnei Jarré. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos a palavra para o Vereador Marcos 
Soares. Vereador Marcos Soares: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
Senhora Vereadora, a imprensa que se faz presente, a Ana Maria, o Tio Pisca, a 
Mara, do Diário da Manhã, demais pessoas que se fazem presentes. Eu gostaria de 
comentar hoje, Senhor Presidente, sobre o trabalho que venho desenvolvendo com 
o Vereador Paulino de Moura, junto à Secretaria de Obras, que hoje eu vejo o 
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Bairro Sommer, o Bairro Dileta, e começaram a partir de hoje o Bairro Floresta, a 
capina, a pintura, a pintura de meio-fio, a limpeza, retirada de entulho, então hoje 
estou vendo a cidade com outra cara, com a cara nova, e com o trabalho que vem 
desenvolvendo o Vereador Paulino. Então, quero te parabenizar, Paulino, pelo 
trabalho que tu está desenvolvendo junto à Secretaria. Também gostaria de falar, 
Senhor Presidente, um ofício que eu enviei ao Senador José Sarney, manifestando 
sobre o Projeto de Lei PPS 552/2007, que tramita na Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado Federal, que trata sobre a castração química de pedófilos. Isso, 
Senhor Presidente, é muito importante. Eu acho que está na hora de alguém fazer 
alguma coisa. Na forma que vêm esses vândalos, vagabundos, que são pessoas 
que não têm caráter, que abusam sexualmente de crianças, de 2, 3, 4 aninhos, e 
que não têm como se defender. Somente com a castração química será possível 
dar um jeito nesse tipo de pessoa. Então, como essa lei está tramitando no Senado, 
eu estarei em Brasília amanhã, até gostaria de entrar em contato com o Deputado 
Gelson Camata, para levar o nosso apoio da Câmara sobre essa lei, que eu acho 
que está na hora do Brasil ter leis mais rígidas, que está na hora de alguém fazer 
alguma coisa. Então, essa lei vem muito a calhar, porque da forma que está sendo 
tratado, todo o dia a gente vê na transmissão das TVs, rádios, direto, é criança, é 
menores de 2, 3 aninhos, sendo mal tratadas dessa forma. Então nada mais do que 
uma lei que venha a castrar essas pessoas. Aprontou para uma criança, fez com 
menor, acho que não importa filho de quem seja, se é do pobre ou é do rico. Mas 
essa lei é uma lei que tem que entrar em vigor logo. Também, Senhor Presidente, 
entrei em contato hoje com o Secretário da Saúde, para parabenizar ele pela 
médica que ele colocou no ESF do Bairro Floresta, que foi a Senhora Leila 
Kohmann. Só tive elogios dela. O pessoal me procurou, dizendo que é uma pessoa 
que tem feito um trabalho excelente lá, para as pessoas idosas, estão super 
faceiras com a forma que ela vem trabalhando no bairro. Então, por isso essa noite 
fiz uma moção, encaminhando a ela. E quero parabenizar pelo trabalho que ela vem 
fazendo junto ao Bairro Floresta. Também encaminhei um ofício ao Excelentíssimo 
Diretor Geral do DNIT, Departamento Nacional de Infra-Estrutura e Transportes. A 
pedido novamente, já essa Casa tem feito vários pedidos, sobre as lombadas 
eletrônicas da ULBRA. Eu acho que está na hora deles nos ouvirem e recolocarem 
as lombadas, antes que aconteça algum acidente e venha a vitimar algum aluno, 
alguma pessoa que usa a ULBRA né. Então, quem usa a ULBRA em horário de 
pico ali, seis horas, seis e meia, é um movimento intenso, e muito perigoso. Então, 
estamos pedindo para que seja devolvido a lombada eletrônica junto à ULBRA. E 
seria isso por hoje, Senhor Presidente. Obrigado. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré: Passamos a palavra para o Vereador Grandó. Vereador Eugenio Grandó: 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, meu colega de 
bancada, Paulino de Moura, que se faz presente na Casa hoje. Eu gostaria de dizer 
que anda bem o Vereador Jarré, quando faz um pedido de informação com relação 
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à Festança na Querência. Porque causa estranheza que uma festividade 
acontecida lá em abril, agora no mês de agosto o município busque suplementar 43 
mil reais para pagamento de despesas da realização da Festança na Querência. É 
no mínimo estranho que até a presente data as contas não tenham fechado do dito 
festival. Então, anda bem o vereador quando entra com o pedido de informação. 
Também entrei com um pedido de informação na noite de hoje, referente à área da 
saúde, né, que existe uma denúncia de que logo que a atual administração 
assumiu, fez duas compras por inexigibilidade de licitação, ou dispensa de licitação, 
onde comprou medicamentos e a empresa que fornecia, iria fornecer os 
medicamentos, recebeu o valor cheio, depois a empresa teve problemas com a 
justiça, não entregou toda a quantidade de medicamentos e alguns medicamentos 
entregou de forma diferente, o que causou um prejuízo aos cofres públicos. Então, 
por isso o pedido de informação para investigar essa denúncia. Também gostaria 
de convidar, aproveitar que está sendo transmitido na Rádio Gazeta, e convidar a 
população que no dia 07 de agosto, sábado, em frente ao Supermercado Economia 
da Praça, a ACAPA vai realizar uma campanha de doação de ração e também de 
coleta de assinatura para um projeto de iniciativa popular, que é uma idéia do 
Vereador Jarré, do Vereador Grandó e do Vereador Leandro Adams, que trouxeram 
um projeto de lei para Carazinho e lançaram o desafio para a ACAPA, de nós 
termos o primeiro projeto de lei de iniciativa popular aprovado na atual legislatura. E 
a ACAPA topou, então eu convoco a população, os ouvintes, para que participem, 
ou para doar ração para a ACAPA, ou para a assinatura, de que o projeto de lei dê 
entrada na Casa, precisa de mais de mil assinaturas, para o projeto de lei de 
iniciativa popular começar a tramitar dentro da câmara legislativa. Então, peço à 
população que se não for para fazer a doação, que participe pelo menos da 
assinatura né, para que o projeto de lei saia do papel e entre na Câmara para 
tramitar. Também gostaria de falar com relação da Seara um pouquinho, sei que a 
Seara não se realizou, mas vai se realizar, gostaria de chamar atenção a toda a 
população, que você acompanhando o Jornal do Almoço, acompanhando as rádios, 
tem programa nas rádios, já está anunciando a Seara. Quero frisar bem, edeixar 
bem claro que em momento algum sou contra a Seara, sou totalmente a favor da 
Seara, só peço cuidado à população, que a cereja do bolo está sendo transformada 
no bolo. A atual administração tem muito compromisso assumido e não cumprido, 
na área de educação, na área de saúde, e principalmente na área de obras. Foi 
uma administração que prometeu vir para fazer muitas obras, e não consegue nem 
manter as obras que já existem. Não consegue nem manter a pavimentação, o 
asfalto e calçamento em dia. Então eu quero cuidar, pedir o cuidado da população, 
que eu sei que todo mundo gosta de uma festividade, da alegria, mas tenham a 
atenção, que a atual administração está fazendo muito pouco, fez muito pouco e 
quer transformar a cereja do bolo no bolo, quando na verdade a Seara devia ser a 
coroação de uma grande administração, ela não vai coroar uma administração, 
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querem transformar a Seara na maior obra da atual administração, pelo menos 
durante esse ano. Então, gostaria de chamar a atenção da população, para que 
preste atenção de que não se vive só de pão e circo. É necessário obras, é 
necessário melhorias nas infra-estruturas para o nosso município. Também não 
posso deixar de público dizer que o Alemão, com todas as diferenças que 
possuímos, eu e o Vereador Paulino de Moura, anda bem quando presta o serviço 
que vem prestando junto ao Executivo Municipal. É das pessoas que eu julgo mais 
inteligentes na atual administração, porque vem atendendo os pedidos dos colegas 
vereadores. Porque no momento que você atende os pedidos dos colegas 
vereadores, você está atendendo o pedido da população. Sempre digo, se o 
Executivo Municipal atendesse 30% dos pedidos de nós, vereadores, estaria 
fazendo uma grande administração. Porque o nosso pedido não é nosso, o nosso 
pedido é da população. Então, muito obrigado pelo espaço, desejo sucesso, 
Alemão, cada vez mais, continue o bom trabalho que vem fazendo junto à 
Secretaria de Obras. Obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos a 
palavra para o Vereador Felipe Sálvia. Vereador Felipe Sálvia: Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, imprensa, na pessoa da Ana, Rádio Gazeta, Tio Pisca, a 
Mara, do Diário da Manhã, Seu Silveira, enfim, as pessoas que assistem a reunião 
na Casa do Povo na noite de hoje, os ouvintes da Rádio Gazeta, ouvindo 
atentamente meus colegas falando em saúde, me preocupa uma notícia que saiu 
no jornal essa semana, que estaria sendo mudado o posto de saúde e o centro de 
especialidades médicas lá para o Hospital Operário, lá na Ouro Preto. Gente, vocês 
sabem da minha briga, que eu tive ao longo dos anos, para trazer um posto de 
passagem da empresa glória, que está aí hoje, ali na frente dos comerciários. 
Vocês sabem da minha briga que eu tive para trazer um postinho da ELETROCAR, 
um escritório da ELETROCAR para o centro, vai ser votado na noite de hoje, depois 
de muita luta, não só minha, mas dessa Casa, e eu me deparo essa semana com a 
notícia que a saúde vai se deslocar lá para o bairro Ouro Preto. Gente, querem que 
o povo gaste em passagem de ônibus, querem que o povo ande até aquele bairro, 
né, eu vou conversar com o Doutor Pedro, Secretário da Saúde, vou conversar com 
o prefeito, estou mandando ofício, porque não é justo, Vereadora Sandra, fazer o 
povo caminhar. A gente luta aqui, luta e eu sempre digo, que água mole em pedra 
dura, tanto bate até que fura. Nós conseguimos trazer o posto da Empresa Glória 
para o centro, conseguimos trazer um posto, o escritório da ELETROCAR para o 
centro, conseguimos também, com muita luta, a segurança dos policiais a pé, estão 
fazendo hoje, eu vi um vereador entrar com um requerimento né, a gente consegue 
muita coisa pedindo aqui. E nós vamos ter mais uma briga, que vai ter esse governo 
comigo, se tentar mudar o posto de saúde lá para o Ouro Preto. Não é justo, fazer o 
povo caminhar tanto para buscar saúde. E a saúde não está boa neste governo, 
mas também não teve boa no outro governo passado. Se falta seringa, hoje, para 
diabéticos, eu me recordo e eu dizia em alto e bom tom, eu dizia que faltava fontol, 
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faltava aspirina, faltava sulfa, faltava remédio para pressão, no governo passado. E 
eu sempre disse isso. Existem falhas neste governo? Claro que existem. Mas 
também já existiram no passado. O governo está tentando acertar a saúde, está 
demorando para acertar, está demorando. Nós temos dado condições, aqui, através 
de projetos, estamos votando um projeto na área da saúde na noite de hoje, nós 
queremos acertar. Agora, eu não estou aqui para agradar A e B. Eu estou aqui para 
agradar o meu eleitor. E o meu eleitor não vai caminhar até o Bairro Ouro Preto 
atrás de saúde não. Se eu tiver que brigar, vou brigar, porque não é justo, senhores 
vereadores e ouvintes, fazer o povo caminhar lá no Bairro Ouro Preto atrás de uma 
consulta, buscar um exame, né, para a sua saúde. Também entrei na noite de hoje, 
senhores vereadores, em 2000 foi criada uma lei que criava o Conselho Tutelar. Em 
2007, e o Conselho Tutelar era através do voto facultativo e direto do povo. O povo 
que escolhia os conselheiros tutelares. Depois, em 2007, houve uma mudança na 
lei, onde quem escolhia era um colegiado, e eu entendo que não tem que ser 
colegiado coisa nenhuma. Eu entendo que tem que ser o povo. O povo que tem que 
escolher os conselheiros tutelares. Então, eu estou revogando o artigo 4º dessa lei, 
e eu espero que seja aprovado pelos senhores vereadores, porque eu entendo, e 
eu não sou o dono da verdade, essa Casa que vai votar o projeto de minha autoria, 
que o povo que vai ter que escolher os conselheiros tutelares, através do voto 
secreto, facultativo. Que o povo, na hora de, e aqui no artigo 4º do ECA, que é o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Senhor Presidente, eu gostaria de ler, que é 
dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao 
respeito e a liberdade de convivência familiar e comunitária. Então, o estatuto do 
ECA é claro que tem que ser o povo que tem que escolher os conselheiros 
tutelares. Então espero, com isso, senhores vereadores, que o meu projeto nos 
próximos dias passe pelas comissões e seja votado por esta Casa, e eu sempre 
digo, os vereadores são livres para votarem do jeito que quiserem, mas eu entendo 
que quem tem que escolher os conselheiros tutelares de nossa cidade, a exemplo 
de Passo Fundo, Soledade, todas as cidades aqui da região, fiz uma pesquisa hoje 
à tarde, todas as cidades aqui da região, quem escolhe é o povo, e não um 
colegiado. Era isso, Senhor Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Passamos agora para a apreciação e votação dos requerimentos e moções. 
Vereador Felipe Sálvia: Questão de ordem, senhor presidente. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Pois não, Vereador Felipe. Vereador Felipe Sálvia: Uma 
questão de ordem, Senhor Presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal 
para que fossem votados os requerimentos e as moções em bloco, como também 
os projetos que não tem emendas. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em 
discussão o requerimento verbal do Vereador Felipe Sálvia, para que seja colocado 
em votação os requerimentos, moções e projetos, exceto os que têm emendas, em 
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bloco. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores 
favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Convido o Senhor Secretário para fazer a leitura do número e autor dos 
requerimentos e moções. Secretário Vereador Élbio Esteve: Requerimento nº 02, 
Vereador Marcos Soares; Requerimento nº 03, Vereador Marcos Soares; 
Requerimento nº 05, Vereador Marcos Soares; Requerimento nº 06, Vereador 
Marcos Soares; Requerimento nº 09, Vereador Gilnei Jarré. Moções. Moção nº 01, 
Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores Marcos Soares, Erlei Vieira e 
Gilnei Jarré; Moção nº 02, do Vereador Marcos Soares, subscrita pelos Vereadores 
Rudinei Brombilla, Erlei Vieira e Felipe Sálvia; Moção nº 03, do Vereador Marcos 
Soares, subscrita pelos Vereadores Eugenio Grandó, Erlei Vieira e Sandra Citolin; 
Moção nº 04, do Vereador Felipe Sálvia, subscrita pelos Vereadores Marcos 
Soares, Eugenio Grandó e Sandra Citolin.  Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está 
em discussão os requerimentos e moções. Não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e 
contrários se manifestem. Aprovado por todos. Solicito ao Senhor Secretário que 
proceda à leitura do relatório de execução orçamentária nº 007/10. Secretário 
Vereador Élbio Esteve: Relatório: Excelentíssimo Senhor Presidente, pelo 
presente dirigimo-nos a Vossa Excelência com a finalidade de encaminhar os 
relatórios de execução orçamentária, balancete contábil e o balancete da despesa, 
bem como conciliação bancária relativa ao mês de junho de 2010, conforme 
estabelecido no Regimento Interno desta Casa, para encaminhamento à Comissão 
para parecer e votação. Sendo o que se apresenta, atenciosamente, Luciana Ines 
Lampert de Souza, Contadora. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao Senhor 
Secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças 
referente ao relatório. Secretário Vereador Élbio Esteve: Parecer: Relatório: O 
Legislativo Municipal encaminha Relatório de Execução Orçamentária referente ao 
mês de junho de 2010. Voto: Após análise do referido relatório, esta comissão 
conclui que o mesmo está em conformidade com as normas técnicas da 
contabilidade pública, solicitando ao plenário desta Casa a aprovação deste 
parecer. Assinam Vereador Felipe Sálvia, Relator e Secretário, Vereador Eugenio 
Grandó, Presidente e Vereador Élbio, Membro. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente ao 
relatório. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores 
favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Perdão, pessoal, acho que eu pulei uma etapa aqui. Está aprovado o parecer 
da Comissão de Justiça e Finanças referente ao relatório. Está em discussão o 
relatório. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores 
que concordam permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por 
todos o relatório. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao senhor secretário que 
proceda à leitura dos projetos, com o respectivo número e autores. Secretário 
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Vereador Élbio Esteve: P - 1436/154/10, Projeto de Lei de nº 098, de 23 de julho 
de 2010. Autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento de 2010. Artigo 
primeiro: autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito suplementar no orçamento 
do corrente exercício, no valor total de 43 mil reais. Essa lei entra em vigor na data 
de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 23 de julho de 2010. Assina Aylton 
Magalhães, Prefeito; P -1439/157/10, Projeto de Lei nº 101, de 23 de julho de 2010. 
Autoriza o Município a ceder sala a Centrais Elétricas de Carazinho S/A, 
ELETROCAR. Artigo primeiro: Autoriza o Município de Carazinho a ceder uma sala 
localizada no prédio da Prefeitura, a Centrais Elétricas de Carazinho S/A, 
ELETROCAR. Artigo segundo: O prazo da cessão de uso será de cinco anos, 
podendo ser renovado pelo mesmo período, desde que haja interesse público 
devidamente justificado, consoante previsto no termo que fará parte integrante 
desta lei. Artigo terceiro: a sala objeto da cessão de uso destina-se aos serviços de 
religações e ligações quando em corte, informações, reclamações, segunda via de 
faturas e demais serviços básicos. Artigo quarto: A cessão de uso prevista nesta lei 
é de caráter não onerosa, incumbindo a empresa cessionária a conservação do 
local e a responsabilidade pela segurança dos bens depositados na área objeto 
desta lei. Artigo quinto: Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete 
do Prefeito, 23 de julho de 2010. Assina Aylton Magalhães, Prefeito. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Peço ao senhor secretário que proceda à leitura dos 
pareceres da Comissão de Justiça e Finanças dos projetos. Secretário Vereador 
Élbio Esteve: Parecer. O Executivo Municipal propõe projeto de lei que autoriza 
abertura de crédito suplementar no orçamento de 2010. Voto: o presente projeto de 
lei é viável, conforme parecer do Instituto Sollo, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. E de mesmo teor do outro projeto. Assinam Vereador 
Felipe Sálvia, relator e secretário, Vereador Eugenio Grandó, Presidente e Vereador 
Élbio, como membro. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os 
pareceres da Comissão de Justiça e Finanças. Não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e 
contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao senhor secretário que 
proceda à leitura dos pareceres da Comissão de Ordem Econômica e Social dos 
projetos. Secretário Vereador Élbio Esteve: Relatório: O Executivo Municipal 
propõe projeto de lei que autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento de 
2010. Voto: O presente projeto de lei está apto a ser incluído da ordem do dia, como 
também do projeto 101/10. Assinam Vereador Rudinei Brombilla, relator e 
secretário, Vereadora Sandra Citolin, Presidente e Vereador Erlei, membro. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os pareceres da Comissão 
de Ordem Econômica e Social dos projetos. Não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e 
contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está em discussão os projetos com 
pareceres já aprovados. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
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votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se 
manifestem. Aprovado por todos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Lei 102/10. Secretário Vereador Élbio Esteve: P - 1440/158/10, 
Projeto de Lei nº 102, de 23 de julho de 2010. Declara situação de emergência e 
contrata emergencialmente servidores para trabalharem junto à Secretaria de 
Saúde. Artigo primeiro: Fica declarada situação de emergência para atendimento da 
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, 
parágrafo nono, da Constituição Federal. Artigo segundo: Poder Executivo contrata 
servidores, de acordo com a relação abaixo, em caráter emergencial, remuneração, 
atribuições e carga horária equivalente à legislação pertinente, com base no artigo 
250 e inciso III do artigo 251 da Lei Complementar nº 07/90, do Quadro dos 
Servidores efetivos, para trabalharem junto a Secretaria Municipal da Saúde. Três, 
Cargo Auxiliar de Consultório Dentário, padrão 5, e sete Técnicos de Enfermagem, 
padrão 7. Parágrafo Único. O contrato emergencial terá vigência pelo período de 
seis meses, prorrogável por igual período, a contar da data de publicação desta Lei. 
Artigo terceiro: As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta do orçamento 
da Secretaria Municipal da Saúde, através de recursos próprios, repasses 
estaduais, da Fundação Estadual de Saúde e repasses federais, do Fundo Nacional 
de Saúde. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 
23 de julho 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 da emenda. Secretário Vereador Élbio Esteve: 
Os vereadores Eugenio Grandó e Gilnei Jarré propõem emenda modificativa ao 
Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal, que declara situação de 
emergência e contrata emergencialmente servidores para trabalharem junto à 
Secretaria de Saúde. Voto: A presente emenda modificativa é viável, conforme 
parecer do jurídico da Casa, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e 
financeiro. Sala de Reuniões, 02 de agosto de 2010, assinam Élbio Esteve, relator e 
membro, e Eugenio Grandó, Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está 
em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Vereador De Loreno. 
Vereador De Loreno: Senhor Presidente, senhores vereadores, pessoas que nos 
assistem na noite de hoje, venho até essa tribuna para dizer que o meu voto é 
contrário ao parecer e à emenda, porque tive reunião sexta-feira com o Doutor 
Pedro, por quase toda a manhã, hoje à tarde conversamos com ele por telefone, a 
Vereadora Sandra estava junto, e eu não acho certo diminuir o tempo do contrato 
dele, porque é uma questão que não alcançou a banca no concurso, e depois de 
todos os estudos que eles fizeram, eles chegaram à conclusão que se três meses 
mais três meses desse o tempo, teria vindo projeto por três mais três. Então, peço o 
voto a quem puder votar contrário ao parecer da emenda, votar pelo projeto original, 
porque senão daqui a pouco vai ter que vir outro projeto para dar mais um tempo 
para eles até se adequarem e fazer o concurso novamente para alcançar essas 
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vagas aí. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer. 
Vereador Eugenio. Vereador Eugenio Grandó: Como um dos autores da emenda, 
eu venho justificar a iniciativa da realização dessa emenda. No momento que você 
estabelece um critério da pessoa ingressar no serviço público, o critério tem que ser 
igual para todos. Ah, não atingiu o número suficiente de pessoas para ocupar 
aquele cargo, você só tem três formar de entrar no serviço público. Concurso 
público, cargo de confiança ou processo seletivo. São as três formas que pode. 
Você não pode mudar a regra do jogo conforme o jogo vai andando. Então você, os 
outros foram concursados, esses também tem que ser concursados. E o tempo, e a 
questão de tempo, é simples de se resolver. Se eu fosse um vereador de oposição, 
que quisesse só desgraça para o atual governo, eu nem ia dar essa dica. Mas é 
fácil, é só consultar o jurídico. Pode suplementar 25% do processo. Essa empresa 
que realizou o concurso público, você pode suplementar a contratação dela em até 
25%, você não vai precisar fazer um novo processo licitatório, contratar uma nova 
empresa para fazer um novo concurso público. Basta aditivar o contrato já existente 
e se faz um novo concurso público somente para estas pessoas que não, que estão 
faltando, as atendentes que estão faltando para trabalhar junto aos Postos de 
Saúde. Então, solução existe, e seis meses é um tempo razoável, é um tempo hábil 
para a solução do caso. Por isso, da iniciativa da emenda do Vereador Jarré e do 
Vereador Grandó. E eu peço ao contrário, peço que votem com responsabilidade, e 
acima de tudo que votem com a lei, com a legislação. O voto correto que a 
legislação determina é o voto apresentado na emenda. Muito obrigado. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, e contrários se 
manifestem. Aprovado por seis a três. Pois não, Vereador Felipe. Vereador Felipe 
Sálvia: Senhor Presidente, justificativa de voto. Eu gostaria só de justificar o meu 
voto, se nós formos olhar no passado, no governo passado, os contratos que 
vinham para essa Casa eram de seis meses mais seis meses. Todos. Eu 
conversando com o Doutor Mica, lá fora, ele me dizia, do problema da Constituição 
Federal, me falava, mas eu me recordo que os pareceres do IGAM, eles vinham 
favorável a contratos de seis mais seis. E eu entendo que, se o Executivo precisa, e 
está dizendo que precisa, por isso que eu votei favorável. Presidente Vereador 
Gilnei Jarré: Peço ao senhor secretário que proceda à leitura da emenda. 
Secretário Vereador Élbio Esteve: Emenda Modificativa: Artigo primeiro: Fica 
alterada a redação do parágrafo único do artigo segundo, que passará a viger com 
a seguinte redação: Artigo segundo, parágrafo único: O contrato emergencial terá 
vigência pelo período de três meses, prorrogável por igual período, a contar da data 
de publicação desta lei. Carazinho, 02 de agosto de 2010, Vereador Eugenio 
Grandó e Vereador Gilnei Jarré, assinam a emenda. Está em discussão a emenda 
com o parecer já aprovado. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se 
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manifestem. Aprovado por seis a três. Peço ao senhor secretário que proceda à 
leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças do projeto. Secretário 
Vereador Élbio Esteve: O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que declara 
situação de emergência e contrata emergencialmente servidores para trabalharem 
junto à Secretaria de Saúde. Voto: O presente projeto de lei com emenda 
modificativa é viável, conforme pareceres do Instituto Sollo e do Jurídico da Casa, e 
nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Sala de reuniões, 02 
de agosto de 2010, assinam Vereador Élbio, relator e membro, e Vereador Eugenio 
Grandó, Presidente. 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 
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: O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei 
que declara situação de emergência e contrata emergencialmente servidores para 
trabalharem junto à Secretaria de Saúde. Voto: O presente projeto de lei com 
emenda modificativa está apto a ser incluído da ordem do dia. Sala de reuniões, 02 
de agosto de 2010, assinam Vereador Erlei Vieira, relator e membro, Vereadora 
Sandra, Presidente e Vereador Rudinei Brombilla, Secretário. Presidente Vereador 
Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e 
Social. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores 
favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Está em discussão o projeto com emenda e pareceres já aprovados. Não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores que 
concordam permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a 
presente reunião, e convoco os Senhores Vereadores para a próxima Reunião 
Ordinária, a ser realizada no dia 09 de agosto, às 18h45min. 
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