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Ata Reunião Ordinária 30 de agosto de 2010.......Ata 38 

  
 

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 30 de agosto de 2010. Passamos agora a leitura de um trecho da Bíblia e 
que todos se posicionem em pé; (leitura da Bíblia Vereador Gilnei Jarré). Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente 
reunião. Secretário Vereador Élbio Esteve: Expediente 30 de agosto de 2010: Convite da ULBRA para participar da 
abertura oficial do Programa Gestão e Ação no dia 25 de Agosto; Of. 0422/10 da 
Câmara dos Deputados, em resposta a OD 1.535/10; Of. 486/10 Ministério Público 
de Não-Me-Toque, soilicitando o valor das diárias da Câmara de carazinho, para 
comparação; Of. 194/10 do Executivo Municipal, solicitando a destinação de 
superávit para a restauração e ampliação da rede câmaras de monitoramento; Of. 
191/10 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei 116/10, o qual autoriza 
abertura de Crédito Suplementar no Orçamento da FUNDETEC; Of. 192/10 do 
Executivo Municipal, em resposta a OP 172/10; Of. 193/10 do Executivo Municipal, 
em resposta a OP 173/10; Of. do Município de Carazinho, encaminhando o 
Demonstrativo do Impacto Orçamentário e Financeiro; Of. da SMEC, solicitando um 
espaço na tribuna do povo para o dia 27 de setembro; Projeto de Lei Complementar 
de autoria do Vereador Rudinei Brombilla, o qual inclui os artigos 51A, parágrafos 
1°, 2°, 3° e 4°, art. 51B e parágrafo único, art. 54C, inciso I, II, III, IV, art. 51D e 
inciso I, II, III, e parágrafos 1° e 2°, que estabelece normas especiais para 
funcionamento de bares e Similares, com referência e freqüência de menores e de 
outras providencias na Lei Complementar n° 03/85 – CÓDIGO DE POSTURA; 
Convite do Grupo Peregrinos da Fraternidade, convidando a presidência da casa, 
para participar da reunião solene, dia 30 de agosto; Projeto de Lei de autoria do 
Vereador Elbio Esteve, o qual institui a semana municipal de prevenção de acidente 
de trabalho; Projeto de Lei nº 117/10, de autoria do Executivo Municipal, o qual 
Autoriza o Poder Executivo conceder estímulos econômicos à empresa MDS 
Florestal Ltda; Projeto de Lei nº 118/10 de autoria do Executivo Municipal, o qual 
Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento do CAPSEM; Projeto de 
Lei nº 119/10, de autoria Executivo Municipal, o qual Altera a redação do artigo 36, 
da Lei Complementar n° 115, de 27 de dezembro de 2007, que cria o 
PREVICARAZINHO; Projeto de Lei nº 120/10, de autoria do Executivo Municipal, 
qual Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento da Câmara Municipal 
de Vereadores; Emenda Modificativa da Comissão de Justiça e Finanças ao PL 
047/10; Emenda Modificativa da Comissão de Justiça e Finanças ao PL 048/10. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Passamos agora para a leitura das indicações, requerimentos e moções pelo 
Senhor Secretário. Secretário Vereador Élbio Esteve: I – 1672/1.007/10 - Indicação Vereador Marcos Soares, 
solicitando a retirada dos entulhos diversos depositados na Rua José de Alencar, 
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no bairro Borghetti; I – 1673/1.008/10 Indicação Vereador Marcos Soares 
Restauração na pavimentação asfáltica na Rua Afonso Pena, no Bairro Broecker; 
I – 1674/1.009/10 -  Indicação Vereador Élbio, Solicitando que determine ao setor 
competente para que realize melhorias urgentes na rua Oriental ( Rua da 
Delegacia de Policia) , por tratar-se de uma via de grande circulação de veículos; 
I – 1675/1.010/10 - Indicação Vereador  Élbio, solicitando que determine ao setor 
competente para que realize melhorias no calçamento da rua Osvaldo Cruz, 
Bairro Oriental; I – 1676/1.011/10 Indicação Vereador Marcos Soares, conserto 
do calçamento da Rua Monte Alegre, no Bairro Floresta; I – 1677/1.012/10 - 
Indicação Vereador Marcos Soares, Operação de tapa buracos na Rua Ozilio 
Zolet, no Bairro Central; I – 1678/1.013/10 - Indicação Vereador Marcos Soares, 
Colocação de placas indicativas no centro da cidade, que sinalize o hospital, 
Secretaria da Saúde, Fórum e Prefeitura Municipal; I – 1679/1.014/10 - Indicação 
Vereador Marcos Soares, conserto do calçamento da Rua Coroados, no Bairro 
Princesa; I – 1680/1.015/10 - Indicação Vereador Marcos Soares, Solicita seja 
liberado pedágio em beneficio da Associação Protetora de Animais São 
Francisco de Assis; I – 1681/1.016/10 - Indicação Vereador Erlei Vieira 
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente que seja 
apresentado projeto para implantação de uma Unida e de Pronto Atendimento 
24h (UPA), atendendo as exigências da portaria N° 1.020, de 13 de Maio de 
2009 segundo o que normatiza essa o município pode receber uma UPA porte I, 
conforme sua faixa de habitantes, neste modelo o município irá receber um 
incentivo para implantação de R$1.400.00,00 e R$100.00,00 mês para custeio. 
Outro fator positivo ao município que aderindo a essa política de atendimento de 
urgência e emergência do Governo Federal o município irá resolver em definitivo 
a alta demanda de pacientes que procuram o hospital e irá dividir com o Governo 
Federal os custeios desse serviço. Cabe a administração municipal a busca pela 
melhoria do serviço, sendo a limitação orçamentária o fator que impede a 
continuidade e ampliação do serviço, que a equipe técnica responsável pela 
execução capitalize recursos oriundos de outras esferas, e não apenas lamentar 
a falta de recursos. Segundo o secretário, são aplicados R$80.000,00 mês de 
recursos próprios do município no ambulatório municipal, o que está 
inviabilizando as atividades desse estabelecimento. A população necessita de 
melhor atendimento pré-hospitalar e é papel do Gestor Público ofertar ao 
paciente um acolhimento eficiente com uma classificação de riscos em todas as 
unidades, em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências. 
Em paralelo a essas ações o município deve rever o convênio com o HCC, pois 
assumindo o serviço de urgência pode-se diminuir o repasse feito a entidade; I – 
1682/1.017/10 -  Indicação Vereador Erlei Vieira, solicita ao Executivo Municipal, 
que determine ao setor competente que amplie a cobertura de equipes de 
Estratégia de Saúde da Família no município. A portaria de n°648 do Ministério 
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da saúde normatiza que o número de equipes é de acordo com o número de 
habitantes. A cada 4.000 mil habitantes cabe uma equipe mínima de ESF. 
Temos atualmente 12 unidades, sendo possível a ampliação de mais três o que 
atingiria 100% de cobertura no município. O atual mapa de cobertura do 
município demonstra que á áreas descobertas pelo programa e não possuem 
referência de ESF, necessitando urgente deste atendimento preventivo, ofertado 
a um universo limitado de pessoas. Indico, portanto o remapeamento de todo 
município incluindo uma unidade de ESF no bairro São Pedro abrangendo os 
bairros, São Pedro, Boa Vista, parte do Centro e parte da Oriental que não 
possui cobertura, bairro Planalto abrangendo os bairros, Planalto, Santa 
Teresinha, parte do Cantares e parte da Conceição que está sobrecarregado e o 
Bairro Glória abrangendo os bairros, Glória, parte do centro descoberto e parte 
da Floreta que está sobrecarregada. Essa minha sugestão vai de encontro à 
necessidade da comunidade primando pelo atendimento preventivo, que em 
todas as esferas da saúde é menos oneroso aos cofres públicos; I – 
1683/1.018/10 - Indicação Vereador Rudinei Brombilla, solicita ao Executivo 
Municipal para que determine ao setor competente os trabalhos com máxima 
urgência da restauração da praça em frente a escola Eduardo Graeff, no Bairro 
Princesa; I – 1684/1.019/10 - Indicação Vereador Rudinei Brombilla, solicita ao 
Executivo Municipal, para que realize com a máxima urgência melhorias na Rua 
Vieira de Castro no bairro Laranjal; I – 1685/1.020/10 -  Indicação Vereador 
Rudinei Brombilla, solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor 
competente para que deixe junto ao plantão da ambulância, além do motorista, 
um técnico de enfermagem; I – 1686/1.021/10 - Indicação Vereador  Rudinei 
Brombilla, solicita ao Executivo Municipal, para determine ao setor competente o 
conserto do calçamento na Rua Gonçalves Ledo entre a Av. Flores da Cunha e 
Rua General Netto; I – 1687/1.022/10 - Indicação Vereadora Sandra Citlon, 
solicita ao Executivo apoio e incentivo para a vinda da Unidade Sesc de Saúde 
Preventiva para o Município de Carazinho; I – 1688/1.023/10 - Indicação 
Vereador Leandro, solicita ao Executivo Municipal que viabilize a criação de um 
espaço adequado, próximo ao palco, para o acesso gratuito na 16ª Seara da 
Canção Gaúcha à estudantes carentes das Escolas Públicas de Carazinho; I – 
1689/1.024/10 - Indicação Vereador Estevão De Loreno, para que determine a 
Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos na Rua Alberto 
Graeff; I – 1690/1.025/10 - Indicação Vereador Estevão De Loreno, para que 
determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos na Rua 
Francisco Barbosa; I – 1691/1.026/10 - Indicação Vereador Estevão De Loreno, 
para que determine a Secretaria de Obras que seja feita a repintura do ponto de 
referência quebra molas situado na Rua Guilherme Becon, em frente à escola 
Carlinda de Britto; I – 1692/1.027/10 - Indicação Vereador Estevão De Loreno, 
para que determine a Secretaria de Obras que seja feito o patrolamento e o 
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cascalhamento da Rua Siqueira Campos; I – 1693/1.028/10 - Indicação Vereador 
Felipe Sálvia, solicitamos ao Executivo Municipal que tome providencias urgentes 
quanto à falta de material para a realização de procedimentos nos Postos de 
Saúde, pois constatamos que em alguns ESFs, após reclamação de pessoas 
que nos procuraram relatando os fatos, não há material suficiente para atender a 
demanda e alguns pacientes acabam tendo que comprar material para realizar a 
troca de curativos; I – 1694/1.029/10 - Indicação Vereador Felipe Sálvia, 
Solicitando ao setor competente que realize imediatos trabalhos de recuperação 
do asfalto da Rua Silva Jardim, no Bairro Oriental, pois a referida via é um dos 
acessos secundários ao Campus da UPF Carazinho, e encontra-se em péssimo 
estado de conservação; I – 1695/1.030/10 - Indicação Vereador Gilnei Jarré, 
Solicitando ao Executivo Municipal para que estude a viabilidade de inclusão no 
cronograma de obras a continuação da pavimentação na Rua Barão de 
Antonina, no Bairro Sommer; R – 1696/274/10 - Requerimento Vereador Marcos 
Soares, o Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e 
apreciada na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Albano Kayser - 
Diretor Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho S.A, solicitando para que 
seja realizada a substituição da luminária localizada na Rua Vieira de Castro, no 
bairro Borghetti; R – 1697/275/10 - Requerimento  Pedido de Informação,Vereador 
Erlei Vieira, o Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, seja 
enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte Pedido de Informações: 
Enviar cópia do relatório com Demonstrativo da Despesa (Balancete da 
Despesa) detalhado, emitir o relatório mês a mês de janeiro a agosto de 2010, 
com as seguintes especificações. Rubricas por Projeto I Atividade de todas as 
contas propostas na LDO de 2010. Deverá conter os Deverá conter os seguintes 
campos, modelo do relatório, saldo inicial, suplementações, créditos especiais, 
reduções e total de créditos Justificativa: Acompanhar a execução do orçamento 
2010. R – 1698/276/10 - Requerimento Votos de Pesar Vereadora Sandra 
Citolin, A Vereadora abaixo subscrita requer que após lido em plenário, e 
deferida na forma regimental que seja enviado ofício com os mais sinceros votos 
de profundo pesar aos famiIiares da Sra. Gema zolet. "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 Sra. Gema 
Zolet, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido; R – 1699/277/10 -  
Requerimento Vereadora Sandra Citolin, a vereadora abaixo subscrita requer na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação. seja enviado 
ofício do Legislativo de Carazinho a Direção da Empresa Conesul Empresa 
Prestadora de Serviços do nosso município. Atendendo solicitação de moradores 
que procuraram esta vereadora, reiterando mais uma vez o pedido para que a 
Conesul recolha o lixo na rua General Portinho. De segunda-feira à sábado, 
como é feito na Avenida Pátria, visto que os moradores da referida rua pagam o 
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mesmo valor de taxa de recolhimento de lixo que os moradores da Avenida 
Pátria e no entanto o recolhimento do lixo na rua General Portinho é Jeito 
apenas três vezes por semana; R – 1700/278/10 - Requerimento Vereadora 
Sandra Citolin, a  Vereadora abaixo subscrita requer na forma regimental, que 
depois de ouvido o plenário e com a aprovação dos Senhores Edis, seja enviado 
ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Sistema Fecomércio SESC do Rio 
Grande do Sul, na pessoa do SR. Tadeu Piva - Gerente de Saúde, Esporte e 
Lazer do SESC/RS, e na pessoa do SR. Everton José Dalla Vecchia - Diretor 
Regional do SESC/RS, solicitando a Vossas Senhorias a vinda da Unidade 
SESC de Saúde Preventiva para Carazinho. Nosso município tem carências 
cruciais neste aspecto e por conhecer o programa, solicitamos incluí-los nas 
práticas que o SESC já aplica no município, com a sua equipe de trabalho. Esta 
unidade de saúde é para prestar atendimento Odontológico, realizar exames e 
diagnósticos de mamografia, eletrocardiografia e citopatologia de colo de útero, 
e, exames preventivos de triglicerídeos, colesterol, hemoglicoteste e triagem 
visual. Aos comerciários, seus dependentes e à comunidade de Carazinho. No 
aguardo de vosso atendimento desde já agradecemos a acolhida e renovamos 
votos de estima e consideração. R – 1701/279/10 - Requerimento Vereador 
Felipe Sálvia, Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois 
de lido e apreciado em Plenário, que a Mesa Diretora desta Casa estude a 
viabilidade de proporcionar a liberação de um recurso no valor de R$ 
3.000,00(três mil reais) para a Liga Carazinhense de Arbitragem possa 
desenvolver a fase municipal do Projeto Guri Bom de Bola 2010 que é 
desenvolvido junto às escolas do município (municipais, estaduais e 
particulares), como forma de incentivar a participação de nossas crianças e 
jovens objetivando despertar talentos, trabalho em equipe, valores de liberdade e 
responsabilidade, relacionamento e sociabilidade entre crianças, jovens e 
adultos, preparando-os para a vida e os desafios do presente e do futuro. 
Destaco como excelente a iniciativa do Poder Legislativo Municipal em 
proporcionar recursos para realização do campeonato municipal de futebol 
amador (várzea) 1° e 2° divisão, pois não podemos permitir que este esporte que 
sempre esteve presente em nossos bairros fazendo a alegria de desportistas e 
suas famílias, acabe no esquecimento e faça parte apenas de nossas 
lembranças. Acredito, que a Mesa Diretora, em conjunto com os demais 
vereadores não se oporão em dar apoio também ao Projeto Guri Bom De Bola, 
através da destinação de recursos desta Casa, pois é através da realização de 
projetos como este que temos a oportunidade de ver surgir novos talentos que 
estarão representando nosso município. Como pais e mães, sabemos do orgulho 
que sentimos quando nossos filhos conquistam suas primeiras vitórias, quando 
trazem no peito suas medalhas, o reconhecimento pelo esforço, pela força de 
vontade de vencer e de ser reconhecido. Cientes de que o executivo municipal 
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alertou através da imprensa que não há recursos para promover o campeonato 
de futebol amador deste ano, sugerindo que a Câmara Municipal usasse recurso 
próprio para promovê-lo já que é uma das câmaras mais enxutas do estado, 
esperamos então poder contar com o apoio de todos os colegas para o mais 
rápido possível podermos viabilizar também este recurso para a realização da 
fase municipal do Projeto Guri Bom de Bola 2010; R – 1702/280/10 - 
Requerimento 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 oficio do Poder Legislativo de Carazinho ao 
Ministério do Meio Ambiente e aos líderes no Congresso Nacional, solicitando 
que sejam providenciadas medidas visando à prevenção das queimadas que 
estão ocorrendo de  forma desordenada, seja propositalmente ou acidentalmente 
em razão dos períodos de seca. Sabemos que a queimada é uma antiga prática 
agropastoril ou florestal que utiliza o fogo de forma controlada para viabilizar a 
agricultura ou renovar as pastagens e que esta é feita sob determinadas 
condições ambientais que permitam que o fogo se mantenha confinado à área 
que será utilizada para a agricultura ou pecuária e nossa preocupação não se 
refere a esta prática, mas sim a ação desordenada provocada pelo homem que, 
ao promover o desmatamento e utilizar o fogo de maneira desordenada, cria 
condições favoráveis para a ocorrência de grandes incêndios que trazem 
conseqüências desastrosas também para a saúde das pessoas, como é o caso 
do que ocorreu recentemente, quando o Rio Grande do Sul foi tomado pela 
fuligem, efeitos da fumaceira que se espalhou vinda do centro-oeste provocando 
principalmente reações nas pessoas alérgicas que tiveram que procurar 
atendimento médico nas emergências dos hospitais, tendo como sintomas dores 
de cabeça e irritação em olhos, nariz, garganta ou pele, aumentando os riscos de 
transmissão de doenças respiratórias e de desidratação, entre outros sintomas, 
como voz rouca e rompimento de vasos do nariz. Ações criminosas que além de 
prejudicar o meio ambiente, prejudicam também a saúde do cidadão devem ser 
investigadas a fundo para que os responsáveis possam ser responsabilizados 
por suas ações recebendo a punição adequada ao crime que estão cometendo, 
por isso nossa preocupação com este assunto de relevante importância e que 
com certeza requer atenção especial das autoridades deste país; R – 
1703/281/10 - Requerimento de Pedido de Informação Vereador  Eugenio 
Grandó, os 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 a Secretaria Municipal de Educação, informar o 
que segue: 1° Qual o percentual do orçamento previsto na LDO e se estão sendo 
cumprido na Secretaria Municipal de Educação e enviar documentos 
comprobatórios e quadro comparativo dos anos 2008/2009/2010. 2° Qual o Valor 
de previsão do FUNDEB para 2010 e se a previsão vem se cumprindo. 3° Qual o 
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valor a ser gasto em pessoal nos mês, incluindo 13° e férias, no recurso do 
FUNDES em 2010? 4° Qual a previsão de MDE para 2010? 5° Qual o gasto com 
pessoal no mês, incluindo 13° e férias, do MDE? 6° Qual a previsão de Recursos 
Livres para o ano de 2010 e se está sendo cumprido e onde estão sendo 
utilizados os recursos? Especificar valores mês a mês. 7° Enviar quadro 
comparativo de todos os gastos efetuados na FUNDETEC, como: salários, 
manutenção, contratos, etc. e quadro comparativo do ano de 2008/2009/2010. 8 
Informar a composição da diretoria da FUNDETEC com nome, carga horária, 
salário e local onde desempenha a carga horária com quadro comparativo de 
2008/2009/2010. 9 Enviar o balanço do 2° Trimestre da Secretaria Municipal de 
Educação.10° Qual a previsão geral de custos da SMEC para o encerramento do 
ano de 2010, especificando: Salários, merenda, transporte, manutenção, 
Fundetec, Cultura. 11 Em recente declaração do Prefeito Municipal, que algumas 
medidas deveriam ser tomadas para redução de custos, pergunto: a) Quais 
atitudes foram tomadas até o momento para garantir o funcionamento da SMEC 
bem como pagamento dos salários e que valor tais atitudes representarão no 
orçamento? Justificativa: Averiguar a real situação financeira desta Secretaria, 
haja vista existirem informações que já no primeiro trimestre, conforme balanço 
averiguado em 31/03/2010, a mesma apresenta um déficit de mais de dois 
milhões de reais, somente, em relação as despesas com pessoal, fato que 
poderá inviabilizar o pagamento dos salários, do transporte escolar além da 
compra da merenda escolar, exercendo desta feita o dever constitucional de 
fiscalizador. R – 1704/282/10 - Requerimento Pedido de Informação Vereador 
Gilnei Jarré, o Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, seja 
enviado ofício a Centrais Elétricas de Carazinho S/A - ELETROCAR com o 
seguinte pedido de informações: 1° Qual o motivo da retirada das luminárias dos 
postes de iluminação pública junto a Empresa Comércio de Materiais de 
Construção Jarré, situada no prolongamento da Rua Raimundo Kloeckner, 250 
conforme matricula do Registro de Imóveis de Carazinho n ° 22909? 2° Quem 
expediu a ordem de serviço?(cópia da ordem de serviço) 3° O que motivou a 
expedição da ordem de serviço da referida retirada? Justificativa: Averiguar o 
motivo, pois quando da solicitação de extensão da rede de iluminação pública no 
referido local, o proprietário Sr. Rodolfo Pedro Jarré, forneceu os postes, bem 
como as luminárias entendendo que era possível fornecer iluminação pública 
junto à empresa. Salientamos que a empresa bem como a moradia do 
proprietário está rigorosamente em dia com o pagamento da iluminação pública 
prevista em Lei; M – 1705/227/10 - Moção o vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental que após lida e deliberada em plenário: seja enviado oficio em 
nome do Poder Legislativo de Carazinho manifestando nossos cumprimentos 
aos ginetes Arthur de Oliveira e Caetano de Quadros,categoria Infantil e Felipe 
Weber e Diogo Wohlmeister, categoria Juvenil, que estarão representando 
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Carazinho na EXPOINTER 2010, no Freio de Ouro, através do Núcleo de 
Criadores de Cavalos Crioulos de nosso Município. Assina os Vereadores 
Eugenio Grandó, Marcos Soares, Rudinei Brombilla e Felipe Sálvia; M – 
1706/228/10 - Moção a Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, 
que após  submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho, parabenizando todos os profissionais nutricionistas do 
nosso município pela passagem do Dia do Nutricionista comemorado em 31 de 
agosto de 2010. O Nutricionista exerce um papel fundamental na vida em 
sociedade. Ele utiliza a ciência da nutrição e interpreta fatores culturais, 
biológicos, sociais e políticos, com vistas a melhorar a alimentação, bem como a 
saúde e a qualidade de vida das pessoas, em todas as fases da vida. O 
profissional de Nutrição é responsável por planejar programas de alimentação, 
preparar dietas e cardápios, supervisionar a produção de alimentos em cozinhas 
dc indústrias e restaurantes, bem como acompanhar o regime alimentar de 
atletas. Profissional da Nutrição, com vocês aprendemos que não precisamos 
comer uma folha de alface por dia para emagrecer, mas ter uma alimentação 
equilibrada, correta e saudável. Nutricionista não se apaixona, alimenta 
sentimentos. Nutricionista não faz exercício, queima calorias. Nutricionista não 
lava louça, higieniza utensílios. Nutricionista não faz comida, ensina a comer. 
Nutricionista não é universitária, é profissional em treinamento. Nossos 
parabéns, nesta data cumprimento a todos os profissionais nutricionistas que 
exercem a profissão com ética, competência e respeito ao ser humano. Assina 
os Vereadores Estevão De Loreno, Erlei Vieira, Sandra Citolin e Felipe Salvia; M 
– 1707/229/10 -  Moção os Vereadores abaixo subscritos requer na forma 
regimental que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores 
Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Presidente da 
Republica Senhor Luis Inácio Lula da Silva parabenizando pela criação da lei 
que constitui o Fundo de Catástrofe, cujos recursos constituídos em parceria 
publico – privada irão dar cobertura suplementar ao seguro rural em casos de 
catástrofes provocadas por secas, geadas ou chuvas. Cerca de 300 mil 
produtores da agricultura e pecuária serão beneficiados com a criação deste 
Fundo. O fundo atende a uma antiga reivindicação dos setores agrícolas e 
também de seguros. Salientamos que o Governo Federal apóia a 
comercialização, o financiamento, mas o produtor ainda tem riscos grandes e o 
seguro agrícola é muito caro, em virtude dos riscos por isso é preciso que lhe 
seja respaldado por um fundo que dê tranquilidade ao produtor e também 
garantias a seguradoras e ressegurados. Assinam Vereadores Leandro Adams, 
Sandra Citolin, Erlei Vieira e Rudinei Bombilla; M – 1708/230/10 - o Vereador 
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e 
com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder legislativo de 
Carazinho ao casal João Antonio Alves e Iraídes Paludo Alves, pela 
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comemoração de suas Bodas de Ouro, comemorados em 04/06/20 10. Amigos, o 
amor permanece além do tempo, vocês são a melhor prova disso, pois foi 
através do amor que se uniram, constituíram uma família, formaram um lar 
abençoado, lutaram juntos em busca de melhores dias para todos, e agora é 
hora de comemorarmos suas bodas de ouro. Já disseram que tudo passa, mas o 
amor e a fé permanecem, e vocês, se alimentam dessas duas coisas, e contam 
com companheirismo um do outro. Que Deus continue abençoando-os e unindo-
os no amor e companheirismo. Assinam o Vereador Leandro Adams, Erlei Vieira, 
Rudinei Brombilla e Sandra Citolin; M – 1709/231/10 - Moção, a Vereadora 
abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário 
para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, 
parabenizando todos os profissionais Psicólogos do nosso município pela 
passagem do Dia do Psicólogo comemorado em 27 de agosto de 2010. 
Profissão a qual cabe ao psicólogo estudar os fenômenos da mente e do 
comportamento do homem com o objetivo de orientar os indivíduos a enfrentar 
as suas di dificuldades emocionais e ajudá-los a encontrar o equilíbrio entre a 
razão c a emoção. Como profissional, assim como em outras áreas da saúde, o 
psicólogo dispõe de um conhecimento teórico e técnico que lhe permite analisar 
e sugerir intervenções a respeito dos problemas daquele que busca seus 
serviços. Ao contrário do que se acredita o trabalho do psicólogo não se resume 
apenas a fazer perguntas e dar conselhos, mas entre outras coisas o psicólogo 
funciona também como um consultor: ele ajuda o paciente a reeducar-se, a 
eliminar maus hábitos e construir alguns novos e melhores, novas formas de ver 
o mundo e de Iidar com ele. Nossos parabéns, nesta data cumprimento a todos 
os profissionais da Psicologia que exercem a profissão com ética, competência e 
respeito ao ser humano. Assinam os Vereadores Sandra Citolin, Gilnei Jarré, 
Eugenio Grandó e Rudinei Brombilla; M – 1710/232/10 - O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após submetido em plenário para 
aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Venerável José Carlos 
Grando da Augusta e Respeitável Loja Simbólica Peregrinos da Fraternidade e a 
todos os obreiros desta valorosa oficina, parabenizando por data tão expressiva 
em comemoração ao 12° aniversário de fundação. Desejamos que a Loja 
Simbólica Peregrinos da Fraternidade continue o brilhante trabalho que 
desenvolve junto aos seus filhos, pregando e lutando pela fraternidade, 
cultivando com devotamento; praticando a tolerância; desejando a humanidade 
integrada em uma só família, cujos seres estejam unidos pelo amor, dominados 
pelo desejo de contribuir para o bem do próximo. Assinam o Vereador Gilnei 
Jarré, Sandra Citolin, Eugenio Grandó e Élbio Esteve; M – 1711/233/10 - o 
Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido em 
plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a Direção do 
Colégio Sinodal Rui Barbosa, na pessoa do Diretor Sr. Waldir Scheuermann, 
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parabenizando pela organização e realização do XXIX ENCORE - Encontro 
Nacional de Conjuntos Instrumentais da Rede Sinodal de Educação, extensivo 
ao professor de música e a comissão, realizado entre os dias 27 à 29, nas 
dependências do Centro de Eventos Bier Site. Manifestamos nosso 
reconhecimento pelo belíssimo evento realizado, bem como ao excelente 
trabalho desenvolvido junto a esta instituição de ensino. Assinam o Vereador 
Gilnei Jarré, Élbio Esteve, Sandra Citolin e Eugenio Grandó; Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos agora 
pra a Tribuna Livre, conforme Resolução n° 271/05, convido o Vereador Marcos 
para conduzir até a tribuna o Vice Presidente do Bairro Princesa, o Carlos, que 
externará os assuntos do bairro pelo prazo de cinco minutos (Carlos Tribuna Livre). Presidente Vereador Gilnei Jarré:Queremos 
agradecer a presença do Sr. Carlos e a Casa estará comprometida de fazer as 
solicitações devidas ao Executivo Municipal. Convido o Vereador De Loreno para 
conduzir o Diretor da Eletrocar, André Branda, o Diretor Comercial e Gerente 
Comercial André Branda e Fernando Vanin para fazer uso da tribuna, 
requerimento deste Vereador para explanação sobre o funcionamento dos 
serviços prestados via internet pela eletrocar de Carazinho, (André Branda e Fernando Vanin – Eletrocar – Tribuna Livre). Presidente Vereador Gilnei Jarré: Mais algum 
questionamento pessoal? Agradecemos então o Diretor Comercial, Gerente 
Comercial, Ronaldo, pela presença, acredito que nos já orientaram bastante e 
questões, é, só lidando mesmo  para você descobrir o que que o próprio site da 
Eletrocar está oportunizando, então fica para suas considerações finais e 
agradecemos mais uma vez a presença de vocês. (Considerações finais Eletrocar). Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos agora para o 
Grande Expediente, com a palavra Vereador Felipe Sálvia. Vereador Felipe Sálvia: Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, pessoas que assistem a reunião na noite de hoje, em 
especial a imprensa, pessoal da Eletrocar, direção da Eletrocar, que fizeram a 
explanação, excelente explanação do Fernando Vanin, dizer pra vocês que eu 
vendo a explanação do pessoal da Eletrocar, eu me recordava do tempo que 
queriam vender a Eletrocar, Senhores Vereadores e a minha ação foi que 
trancou a venda da Eletrocar porque senão esta empresa não existiria hoje, está 
empresa estaria vendida para RGE e nós não teríamos este serviço excelente 
que essa empresa presta e eu sempre digo, em todos os bairros que eu vou que 
essa empresa, e disse esses em uma reunião da direção, quando eu fui lá 
agradecer, e eu tenho que dizer gente, as vezes eu brigo aqui nesta Casa e 
critico as coisas que estão erradas e faz parte do papel do Vereador criticar, eu 
criticava a queda de tensão do Bairro esperança, no Bairro Vila Rica, no Bairro 
Nova Ouro Preto e esses dias em uma reunião fui chamado lá, pelo Albano, pela 
direção, diretores, onde eles me falavam que iam começar o serviço e foi feito o 
serviço e ficou muito bom, muito bom, então aqui de público Senhores 
Vereadores, eu quero agradecer ao Cecconelo Diretor Técnico da Empresa, ao 
Albano, enfim toda a diretoria, aos funcionários, pelo serviço feito naqueles 
bairros  que eu critiquei aqui há duas semanas atrás, o serviço está pronto e 
ficou muito bom o serviço, não existe mais queda de tensão naquele bairro, 
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então a gente tem que também elogiar e também criticar e vou começar 
criticando já a saúde. Nós não podemos gente agüentar mais do jeito que está à 
saúde, o rapaz que esteve aqui do Bairro Princesa, da direção do Bairro 
Princesa, criticou em alto e bom tom e falou a verdade, Vereador Leandro, hoje 
não existe, não existe aqueles remédios, existe um senhor, Senhor Círio na Rua 
Itaqui, 614, teu bairro Sandra e tu reclamava semana passada dos problemas 
que têm no teu bairro, no posto e eu recebi a filha do Senhor Círio que precisava 
de curativos e um remédio que é uma pomada, uma pomada pra scara, que são 
umas feridas que saem no corpo do pessoal que fica só na cama né, é um óleo, 
é um óleo que se usa muito, né uma pomada que se usa e não existe no posto, 
não tem, então a gente tem que falar, não da mais pra agüentar isso, saúde é 
uma obrigação do Município, obrigação do Estado, dar saúde para o nosso povo 
e eu aqui, não tem um Vereador que não critique quase toda a semana aqui, e 
eu quero dizer que quero, vou torcer para que melhore, vou torcer para que 
melhores, mas vou continuar cobrando, vou continuar cobrando, porque hoje nos 
postos de saúde, não existe mais os gases, não tem gase, a semana passada 
não tinha, pode ser que chegou agora né, porque eu liguei várias vezes, pedi, e 
eu liguei pro posto lá da Floresta Vereadora Sandra, se eu sair daqui estou 
sozinha, se eu sair daqui tenho que fechar as portas do posto para fazer curativo 
nesse senhor e mesmo que eu tenha que sair, não tem nem a pomada e nem o 
gase, vai chegar, tomara Deus que tenha chegado, porque senão chegar gente, 
se o povo continuar sofrendo por falta de saúde eu vou continuar brigando, 
porque não é justo, não é justo que o povo sofra, do jeito que está sofrendo, não 
existe, pra marcar exame é uma aberração, tem que marcar exame pra dois, três 
meses, a dificuldade é grande na área da saúde, Senhor Presidente posso ter 
um tempinho mais? E nós Vereadores, eu tenho visto todos os Vereadores aqui 
falarem sobre saúde, vamos torcer porque ninguém quer que as coisas vão mal, 
vamos torcer para que se acertem ali a área da saúde para que as coisas 
melhorem, Senhor Presidente, a semana passada eu vi com satisfação a Vossa 
Senhoria falar, quando o Prefeito falou que não tinha verba pra fazer o 
campeonato da 1ª e 2ª divisão, eu vi Vossa Senhoria falar que a Câmara iria 
bancar o campeonato da 1ª e 2ª divisão, não é justo gente que não se tenha 
mais isso também, mais uma coisa que não tem, o Vereador Eugenio falou 
também que não tinha, e não tem mesmo, o que o povo precisa hoje é o esporte 
gente pra poder brincar nos finais de semana, leva um chimarrão, leva o pai, leva 
a mãe, leva os filhos, joga a sua bola, mas não tem mais em Carazinho e 
também aproveitando o que o Presidente desta Casa disse que ia fazer o 
campeonato da 1ª divisão e 2ª divisão eu entrei com uma pedido na noite de 
hoje, o Presidente faz se quiser, mas é barato, o Guri Bom de Bola que envolve 
todas as escolas públicas, estaduais e particulares e até o dia 29 do mês que 
vem tem que sair o campão do Guri Bom de Bola das escolas e o tio Pisca sabe 
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disso, está aqui da imprensa que acompanha a Ana, sabe que dia 29 tem que 
apresentar um time do Guri Bom de Bola para disputar o Regional, então eu 
espero, né eu espero que o Senhor Presidente também, que essa casa é enxuta 
mesmo, essa casa sempre foi enxuta e se o Prefeito fala que não tem recurso 
para fazer vamos ver se a gente pode fazer Senhores Vereadores o Guri Bom de 
Bola é uma despesa pequena de arbitragem, essa gurizada que gosta de jogar e 
desvia a gurizada das drogas, enquanto estão num campo de futebol jogando, 
ele não está fazendo outras coisas ruins que o jovem gosta de fazer e faz, hoje 
nós estamos tomados por droga nessa cidade aí, e estamos lutando também 
para acabar com isso e também gostaria Senhor Presidente de falar de dois 
projetos meus que vão ser votados nessa noite, dois projetos, um que dispõe e 
obriga as agencias bancárias , e agencias lotéricas, localizadas no Município de 
Carazinho, a instalar câmeras de vídeo em suas áreas externas, hoje se a 
pessoa é assaltada lá fora do banco, não tem uma câmera lá fora para dizer, deu 
um tapão no velhinho, tomou o dinheiro do velhinho, não tem uma câmera, eu 
estou com esse projeto obrigando os bancos a colocarem câmeras fora, nós 
temos a agência da Caixa Federal, que fica num lugar, ficou bom, ficou bonita a 
agência, mas tem que ter câmera por tudo ali, lá fora, e se tu vai nove e meia, 
dez da noite, até as dez pode tirar dinheiro, tu vai lá é perigoso, também nas 
agências lotéricas e também um outro projeto que também é relacionado a 
banco, que eu quero que se ponha as divisórias, a exemplo de São Paulo, várias 
cidade de São Paulo, Minas, é Piauí que já tem os bancos com suas divisórias, 
tu entrou naquela divisória, ninguém pode olhar tua senha, é impossível de olhar 
tua senha, não é como hoje nos bancos de Carazinho o pessoal vai sacar o 
dinheiro ficam lá uns olhudos cuidando se vê a senha do freguês pra poder 
roubar depois, com isso, com esse projeto de lei, eu quero ajudar o povo de 
nossa cidade e eu espero senhores vereadores que esse projeto é bom não 
custa muito para os bancos botar divisória nos caixas e vai ser excelente e já é 
lei em outros estados, várias cidades desse país já é lei isso eu tirei na internet 
esse projeto e eu espero na noite de hoje que seja aprovado por todos os meus 
pares, muito obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos a palavra para o Vereador Leandro. Vereador Leandro Adams: Senhor 
Presidente, Vereadora Sandra, colegas vereadores, seu Silveira, 11° Vereador, 
está sempre presente, a imprensa e demais pessoas que nos prestigiam na noite 
de hoje, a direção da Eletrocar, levem os meus cumprimentos, principalmente 
aqueles funcionários, tive o prazer de muitas vezes, conversar com o Fernando, 
a respeito da Ghial, sempre atencioso, aquele pessoa concursado que tem feito 
esta empresa tão grande, quero usar o meu espaço Senhor Presidente para nós 
falarmos sobre dois assuntos: Saúde e Educação, nós começamos falando da 
saúde, eu estava saindo da empresa e escutei no rádio o Presidente do Hospital 
pedindo socorro, ajuda, a respeito do atendimento no Hospital e eu peguei, e 
digo, não, eu vou ver pessoalmente isso aí, porque de repente estão querendo 
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exagerar, eu fui pessoalmente lá olhar e realmente a questão da saúde em 
Carazinho é uma questão de humilhação, eu fui lá vi todos os corredores do 
Hospital, pessoas há três dias, conversei com as pessoas esperando lugar para 
serem internadas, pessoas tomando soro em cadeira e realmente a situação está 
difícil, a gente sabe que o Prefeito acabou de trocar o Secretário, que o 
Secretário Nelson Loeff está muito bem intencionado, mas nós precisamos uma 
solução imediata, nós precisamos que apresentem para Comissão de Saúde da 
Câmara, um plano de ação, porque as pessoas do jeito que estão, nós não 
podemos deixar, o pobre Senhor Presidente, a Unimed dele é o posto de saúde 
e a emergência do hospital se lá falhar, ele morre, as pessoas que tem condição 
pagam um médico, tem um convenio da Unimed, tem um convenio do IPE, mas 
têm muita gente na nossa cidade que não tem acesso a esses convênios, então 
eu pediria que a Comissão de Saúde, que o Secretário apresentasse um plano, 
um período para resolver ou para amenizar o problema da saúde. A respeito da 
educação Senhor Presidente, está circulando um documento nos bastidores da 
Câmara que no meu entendimento é muito sério, esse documento fala num 
déficit de 2 milhões de reais, na Secretaria de Educação, para as pessoas 
entenderem é um furo, falta no caixa 2 milhões e 600, isso em março, maio do 
ano passado, deste ano, e o documento é mais sério ainda, o documento diz que 
vai faltar merenda para as crianças e que vai faltar folha de pagamento para os 
funcionários, então Senhor Presidente, este documento aí que está circulando 
nos bastidores eu pediria que em nome dos dez Vereadores, nós fizéssemos 
uma convocação, fizesse com a assinatura dos dez vereadores na sessão de 
hoje, uma convocação para o departamento financeiro e contábil da Secretaria 
de Educação, vir a esta Casa na próxima sessão, fazer uma explicação a 
respeito desse documento, porque é uma coisa muito séria, nós estamos falando 
de atraso de pagamento dos funcionários, estamos falando em falta de, vai cortar 
merenda e transporte escolar, então a gente tem que saber se este documento 
realmente é verdadeiro, então eu pediria Senhor Presidente, que p Senhor 
fizesse um documento ainda na sessão de hoje em nome dos dez Vereadores, 
pedindo que o departamento financeiro e jurídico da Secretaria de Educação 
venha a esta Casa explicar sobre este documento. Vereador Estevão de Loreno: Me concede uma parte 
colega? Vereador Leandro Adams: Pois não colega. Vereador Estevão de Loreno: Nós, eu e a Vereadora Sandra e o Vereador Grandó, 
antes tentamos falar com as pessoas que estava nesse documento e eu sugiro 
que a Comissão de Educação, eu vou junto, amanhã se possível vamos até a 
Secretaria de Educação para nos informar, daí depois se for verdade isso, pra 
nós tomarmos as providências necessárias. Vereador Leandro Adams: Certo da boa vontade do líder do 
governo, eu acho muito importante e agradeço a sua colaboração, mas esse 
documento na sessão de hoje, em nome dos dez vereadores, convocando o 
departamento financeiro e o departamento contábil da educação, a nos 
esclarecer esses fatos, no mais tardar na próxima sessão, obrigado Senhor 
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Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Com a palavra a Vereadora Sandra. Vereador Sandra Citolin: Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, imprensa, o público que está nos assistindo, nós, este ano e mais 
especificamente nas últimas sessões, nós temos trabalhado em função de um 
orçamento, nós estamos para receber, já tinham informado que a LDO estava na 
Casa e nós temos uma curiosidade em saber no que foi contemplada a LDO, 
porque nós temos informações que várias rubricas que para o ano de 2010 
estavam contempladas com valores até fundamentais para o funcionamento do 
serviço, hoje está com três, quatro vezes a menos. Então há uma curiosidade 
muito grande, porque é o dinheiro público e todos nós sabemos que o dinheiro 
público é um centavo, é nossa responsabilidade, é responsabilidade de quem 
trabalha com o dinheiro público, então esta folha que está circulando e não está 
circulando somente aqui Vereador Leandro, está circulando na cidade, em 
relação a este alerta que o setor financeiro fez, realmente nos causa muita 
preocupação, porque fala em pagamento de funcionários e professores, 
merenda, transporte, manutenção das escolas, então quer dizer, tudo que 
envolve a educação está com eminência de estagnar e a gente sabe, que todo 
recurso público e o privado também é contado na sua aplicação, e se esse 
recurso não for cuidadosamente planejado, criteriosamente aplicado, é claro de 
dá furo, é claro que vai dar suplementação, vai dar problema de prestação de 
serviços, então realmente há bastante tempo a gente vem questionando, hoje, a 
sessão passada a gente trouxe um debate para o CMPP, que retirava recurso da 
saúde mental, o projeto foi aprovado, mesmo retirando recurso até do que não 
existe, porque o atendimento à saúde mental, é fundamental a legislação de 
proteção a prestação de serviços para a saúde mental é uma lei federal, não 
existe mais manicômios, mas existe uma estrutura que precisa funcionar pra não 
deixar a pessoa que necessita desse serviço desassistida, sem recurso, o que, 
que sobra, hoje nós vamos votar um projeto, e vamos votar e vai passar, acho da 
Fundetec, que estava com recurso no orçamento, na LDO de 2010 de 300 mil 
reais, o recurso que era pra ser gasto em um ano, foi gasto em 4 meses, porque 
o projeto foi aprovado em fevereiro e em julho já não tinha recurso para pagar, os 
alunos estão todos lá, tem uma média de 350, 400 alunos nas oficinas, as 
oficinas precisam funcionar, concordamos, os alunos estão lá, precisam ser 
assistidos e pessoas trabalhando sem receber e algumas nem trabalhando, e a 
própria escola, digamos assim e o próprio centro profissional, está fazendo o que 
pode pra manter essas oficinas, eu gostaria de uns minutinhos Senhor 
Presidente, então gente, é uma coisa muito séria, muito séria, e aí vem assim ó 
retirado um projeto com suplementação da Fundescar, do Departamento de 
Esportes e da própria manutenção ao esporte das escolas, olha, eu só queria 
entender o que, que nós estamos fazendo, nós todos, o que, que nós estamos 
fazendo? Porque se a gente vai aprovar um projeto que precisa continuar, 
porque tem alunos lá e que não foi planejado criteriosamente, não foi gasto com 
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rigor, dinheiro a gente gasta com rigor, se nós estamos aqui, auxiliando no 
esporte de primeira e segunda divisão e estamos tirando uma suplementação de 
um projeto que vai faltar lá na escola pro esporte, eu também não estou 
entendendo que a gente anda que nem uma barata tonta, tira daqui bota ali, rapa 
daqui, rapa dali, trezentos reais de uma coisa, duzentos reais de outra, pelo amor 
de Deus gente, dinheiro público é coisa séria, e certamente o Prefeito deve 
saber, agora, alguém está gastando e muito, porque já está extrapolando o 
orçamento, a questão da saúde nem se fala, nem se fala, é humanamente 
impossível, fazer uma visita num posto, fazer uma visita no hospital, no final de 
semana, quinta e sexta feira, tinha 35 pessoas sendo atendidas sentadas em 
uma cadeira, com soro, com medicação, aguardando uma vaga, 35 idosos, 
crianças, gestantes, sendo atendidos ali, sentados, numa emergência gente, de 
primeiro mundo, onde tem um trabalho de acolhimento segundo a legislação 
preconiza, recursos financeiros sendo disponibilizados, então assim ó, com toda 
sinceridade se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, a gente não sabe pra 
que lado vai então está na hora de nós, sim, como Câmara de Vereadores, ouvir 
nós ouvimos, nós ouvimos, nós pedimos, nós verificamos, nós somos xingados, 
quando a gente aparece, parece que vai resolver o problema, com toda a 
sinceridade gente e não acontece nada, não acontece, está me deixando muito 
mal e a nós todos com certeza, e olhem que nós temos percorrido, postos, 
hospital, reunião com a saúde, reunião com o hospital, reunião com as 
comunidades, mas a coisa está estagnada, então assim pessoa ó, o nosso 
compromisso, é um compromisso de representar o povo nas suas carências é 
ser a voz, é vereador, é vereador né Vereador Leandro, cadê ele, então acho 
que nós temos que fazer isso sim e se tiver que berrar, berramos, sapatear, 
sapateamos e se tiver que levar ao Ministério Público ou onde for para que as 
coisas funcionem, que se leve o que não dá realmente é que fiquemos aqui a 
mercê do nada, a mercê do nada porque nós até tentamos, mas não 
conseguimos, quero parabenizar a Eletrocar, tenho acompanhado há algum 
tempo o trabalho da Eletrocar, justamente pela qualidade do serviço que prestam 
e pelo controle dessa qualidade com a premiação, uma delas é a premiação né, 
mas o que o Vereador Felipe falou anteriormente duma reclamação que ele fez 
eu também tenho recebido, reclamação em relação a que os Vereadores parem 
de querer fazer política, solicitando melhorias da iluminação pública nos bairros, 
eu moro num bairro, meu bairro é perigoso e todas as noites quando chego da 
aula, chega comigo vários estudantes e a iluminação é precária e a medida que 
o bairro avança lá pro lado da São Bento, São Rigue, a iluminação piora e a 
gente sabe do serviço da Eletrocar, sabe que a equipe técnica é altamente 
qualificada e recebe uma correspondência há uma solicitação simples de uma 
troca de lâmpada miserável perto do um milhão e quinhentos que se ganha 
anualmente pela iluminação pública, pela cobrança da iluminação pública então 
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assim nos entristece ver que de repente um grupo da empresa caminha para um 
lado e talvez tenham pessoas que não saibam ter a responsabilidade e a 
grandeza de prestar o serviço que lhe compete, então eu parabenizo os 
senhores e realmente eu tenho acompanhado e tenho acompanhado também os 
dados porque quando a iluminação pública foi votada os vereadores que votaram 
a favor da iluminação pública vão ter que pagar um preço muito alto por terem 
votado esta prestação de serviço e da minha parte foi para que tivesse um 
serviço de qualidade e qualidade também se refere a troca e melhoria da 
iluminação então não precisa uma pessoa me dizer que tem rede e que eu 
politicamente estou querendo me valer da política para pedir uma solicitação de 
troca de lâmpada só queria deixar isso registrado aos senhores, então pessoal, 
Presidente, acho que tudo isso que a gente está fazendo, demonstra sim, uma 
grandeza por parte dos vereadores todos nós temos as nossas posições, até os 
Vereadores do Governo né De Loreno, também não vão permitir que coisas 
erradas aconteçam, obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço para a Vereadora Sandra, 1ª Vice 
Presidente que assuma os trabalhos da mesa para pronunciamento. Presidente Vereadora Sandra Citolin: Com a 
palavra o Vereador Gilnei Jarré. Vereador Gilnei Jarré: Senhora Presidente, Senhores Vereadores, 
imprensa, público presente, representantes da Eletrocar, felizmente nós 
gostaríamos de gabar este Governo, mas não tem jeito, gostaria que os ouvintes 
que estão atentos na rádio, principalmente os Presidentes de times de futebol de 
Carazinho, escutassem com bastante atenção, os números, números orçamento 
não mentem, nos deparamos com uma informação há algumas semanas que 
não teriam feitos campeonatos de 1ª divisão, 2ª divisão enfim, mas não foi 
somente este ano, o ano passado também ocorreu isso, mas devido de repente 
a muitas fiscalizações deixamos escapar, mas o que ficamos sabendo é que são 
apenas 20 mil reais para realizar dois campeonatos, Vereador Felipe faz uma 
solicitação de três mil reais para pagamento de uma arbitragem para o Guri Bom 
de Bola, atletas Carazinhenses, gurizada do Bom de Bola, o Senhor Prefeito 
Municipal, não quer realizar campeonato porque ele realmente entende que 
vocês não mereçam porque se vocês merecessem esses campeonatos 
oportunizados pelo Executivo Municipal, ele não estaria na noite de hoje, 
retirando quarenta mil reais e seiscentos duma dotação do Departamento de 
Esportes do Município de Carazinho, isso não é conversa desse Vereador, isso é 
lei que se encontra na Câmara, esse é o descaso com o esporte em Carazinho, 
isso é a falta de administração Municipal, e aí nos deparamos, eu quero que a 
comunidade escute mesmo isso, a ousadia desse Senhor Prefeito de mandar um 
documento para a Câmara de Vereadores, querendo sugerir o que a Câmara 
deve fazer com o seu recurso, um Prefeito que tem que administrar setenta 
milhões do Município, mais de setenta milhões do Município, querendo opinar em 
três milhões que são muito bem administrados por essa Câmara, não só pelo 
Presidente, mas sim pela Mesa Diretora e com os demais Vereadores que sabe 
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usar o recurso público com regras, mas eu tenho a certeza de que ele não falou 
isso, não botou no papel por idéia dele, porque se ele tivesse um pingo de 
comprometimento com a população Carazinhense no momento que ele sugere 
com que destinem o recurso para restauração e ampliação de redes de câmera 
de monitoramento, Vereador Felipe Sálvia, Presidente desta Casa no ano de 
2006, juntamente com os demais Vereadores, comprou o equipamento, 
disponibilizou recurso desta Casa, mas se o Senhor Prefeito tivesse um pingo de 
consideração com a nossa população, ele não teria destinado no orçamento de 
2010, vai consepro, apenas dezessete mil reais, então isso é o descaso tanto no 
esporte, tanto na segurança pública de nosso Município e a justificativa é muito 
simples né, embora tenha a intenção de contribuir para a solução, encontramos 
em fase de controle orçamentário que não permite tais investimentos, isso é 
priorizar, o Senhor Prefeito tem que priorizar as necessidades de Carazinho. 
Vereadora Sandra falou em FUNDETEC, tem mais de trezentos alunos 
esperando um curso que até 2008 os cursos eram do início do ano até o final do 
ano, sem interrupção, felizmente esse governo através dessa incapacidade 
administrativa dessa FUNDETEC que naquela administração, na administração 
passada, eram cedidos funcionários da Secretaria de Educação, a custo zero 
para FUNDETEC, hoje tem dois Diretores pagos, pagos inclusive para não 
trabalhar porque denuncias que nós temos que o próprio CMEP Vereadora 
Sandra, avalizava os dias de falta dessas pessoas, então isso é um descaso, 
isso é uma vergonha para Carazinho, nós temos um Projeto de Lei sendo 
aprovado, sem orçamento, porque não nos enviaram orçamento para com que 
os Projeto fosse aprovado, uma semana enviado um projeto sem orçamento e 
agora consta um orçamento que o Projeto não foi aprovado, esse Poder 
Executivo acha que a gente brinca aqui, que a gente não enxerga, não vê as 
falcatruas que fazem na documentação enviada a Câmara de Vereadores, isso é 
uma vergonha, vão gastar mais ou menos noventa mil, mas vão enfiar mais, 
vinte e cinco mil reais certamente é para pagar esses Diretores que não fazem 
um bom trabalho que não sabem administrar um recurso que era previsto para 
um ano inteiro e orçamento este que foi feito por esta administração, não foi 
deixado pela administração passada, que foi a justificativa do ano inteiro 
passado e aí o que nos causa também um pouquinho mais de estranheza é esse 
documento, que até há poucos minutos, o documento não era verdadeiro, com a 
assinatura da Senhora Elisete Luiza Rumes, setor financeiro da Secretaria de 
Educação, dizendo que foi constatado em 31 de março um déficit de dois 
milhões cento e sessenta e dois mil e que ela estaria comunicando, avisando a 
atitude irregular da Secretaria de Educação, tivemos inchaço e eles diziam que 
era necessidade de contratação de CIEEs, estagiários e nós Vereadores abrimos 
as porteiras através de uma lei, quem tem que controlar o recurso não somos 
nós, quem tem que saber o que faz com o dinheiro público o dinheiro da 



 

V.M.M. Página 18 14/9/2010  

população são os administradores. Convocações, inúmeras e não tínhamos 
problema de fechamento de escola, tivemos inclusive pressão porque tínhamos 
contratações que estávamos questionando e hoje eu não vejo escola fechar, 
será que os Diretores estão acobertando essa semvergonhisse da educação, 
que não temos convocações, não temos estagiários dentro das escolas e como é 
que escola não fecha nesse momento, como é que nesse momento estão desde 
março estão enxugando, enxugando pra que, há porque vai faltar merenda, essa 
Senhora emitiu esse documento em 20 de maio dizendo que ocorreu em março, 
acredito que deva de ter um equivoco, mas uma principal preocupação aqui ó, é 
onde ela relata aqui ó, que ocorre transposições de recursos, transferências de 
recursos de MDE para FUNDEB, isso são verbas vinculadas do Governo 
Federal, verbas vinculadas do Governo Estadual, isso o Senhor Prefeito já fez na 
administração passada e pra quem não recorda, era o hábito que ele tinha de 
pegar o dinheiro de verbas vinculadas que não existia Lei de Responsabilidade 
Fiscal e jogava pra dentro do caixa único da Prefeitura e fazia o que bem queria, 
tanto é que não pagava nada era uma administração sem lei e essa 
administração está voltando a ser uma administração sem lei, porque ele torna a 
fazer isso, eu não sei o que o controle interno esta fazendo que não dá um basta 
nessas irregularidades, nós presenciamos pela terceira vez nesse ano o Tribunal 
de Contas do Estado em nossa Prefeitura, isso é vergonhoso para Carazinho, 
isso não é um Município que nós queremos para nós. E nós temos ainda para 
encerrar esse documento, a previsão para esse ano é que falte dinheiro para a 
Folha de Pagamento, para a merenda escolar, mas foi suplementada há duas 
semanas, para cobrir esse rombo, para as crianças não ter a falta de sua 
merenda, que é garantido por lei, por verbas vinculadas que com certeza devem 
de ter sido, desviadas dessas dotações, para o transporte escolar que soubemos 
que é uma obrigação do Estado, mas tem o complemento do Município e que 
não seja possível realizar nenhuma benfeitoria nas escolas. Essas benfeitorias 
que foram feitas no ano passado e tenho como comprovar, foram apenas trocas 
de placas da administração passada, “Carazinho em ação” para “Carazinho para 
Todos”, troca de placa não é investimento e o que foi, que essa administração 
vem fazendo. Senhores Vereadores, pessoas que nos escutam e principalmente 
esses contratados da FUNDETEC, torçam para com quem vocês cheguem em 
dezembro e recebam os seus salários que vocês vão prestar como instrutores na 
FUNDETEC, porque eu não acredito que a Folha de Pagamento, será paga, 
tanto para o funcionalismo, como para esses contratados, muito obrigado 
Senhora Presidente, Senhores Vereadores. Presidente Vereadora Sandra Citolin: Devolvo a palavra ao Presidente 
Vereador Gilnei Jarré. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos a palavra para o Vereador Erlei. Vereador Erlei Vieira: Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que se encontram nessa Casa, em 
primeiro lugar eu queria agradecer a Eletrocar, os requerimentos que eu mando 
pra eles, eles fazem com urgência. Eu queria falar do hospital, eu tive terça feira 
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lá, me chamaram lá que estava um entroncamento aquilo lá, fiquei muito 
preocupado, eu nunca tinha visto, eu trabalho na saúde faz 11 anos, eu nunca 
tinha visto aquilo lá, até fui com o Tio Pisca, onde vi pessoas nos corredores, em 
tudo que é lugar, atirados lá, pessoas fazendo abaixo assinado, eu estou com 
abaixo assinado na minha sala ali, o que está acontecendo, pessoas me ligando, 
eles xingam, a pessoa me ligou me xingando, vocês não vão fazer nada 
Vereador, porque não sei o que lá, não é obrigação nossa, não porque no posto 
da Vila Rica não tinha médico, porque no posto da Floresta não tinha médico, 
porque no posto da Princesa não tinha médico, eu sei que quatro postos não 
tinham médico, agora até concordo com o Prefeito que ele vai terminar com as 
filas nos postos, vai mandar tudo pro hospital, a fila vai ser só no hospital, vocês 
não imaginam o que era aquilo lá, chegou uma pessoa pagando particular e não 
tinha vaga, particular e não tinha vaga, agora se eu chego com a minha mãe ali e 
tiver mal, eu posso fazer uma bobagem, como qualquer um lá estava afim de 
fazer. Falando em várzea, o Felipe Sálvia falou que foi campeão do 
Carazinhense, mas ele era marrecão, não ele jogava, eu desde os meus 14 anos 
jogo na várzea, eu ficava a semana inteira rezando para que chegasse no 
domingo pra mim jogar bola, pra comprar minha chuteira, se o jogo era domingo, 
chegava sábado e chovia, meu Deus do céu, chegava chorar de raiva, de tanta 
vontade que tinha de jogar bola, fui campeão várias vezes pela várzea também, 
jogo até hoje na várzea, só que antes eu era, agora já estou nos veteranos, mas 
eu acho um absurdo isso aí, a Câmara de Vereadores tem que dar dinheiro, 
acho que não tem obrigação a Câmara dar dinheiro, isso é obrigação do 
Município, isso é esporte, é lazer, é saúde, é prevenção contra as drogas, porque 
de prevenção contra as drogas eu não estou vendo nada, eu fui no campo do 
Glória ver a gurizada lá jogar bola, eu me apavorei com o campo, aquilo lá é um 
potreiro, olha fazer um rodeio e não arrumar aquele campo, coloca uns pau lá 
que cerquem o campo, não compraram de material, estão botando eucalipto, 
isso é uma vergonha, eu me senti mal, olha se eu tivesse dinheiro acho que eu 
comprava os paus que faltavam lá, pau de eucalipto, o campo foi jogado lá, meu 
Deus do céu, campo horrível, aquele dia que eu fui lá, tinha umas quarenta 
crianças jogando bola no campo, até o filho do Jarré estava lá, como é que é o 
apelido dele o Jarrezinho. O Comen, o Comen eu estou apavorado, vim aqui, 
bati, falei, fiz de tudo, prevenção, está lá com a sala fechada, não pegaram 
funcionário nenhum e estão aí, hoje assaltaram uma joalheria no centro, estão 
roubando, fazendo tudo, entende, prevenção nenhuma, mas o que ei fiquei mais 
revoltado, mas revoltado sabe, trabalhei 11 anos no CMPP, Caps e daí na 
segunda feira foi aprovado aqui, onde tiraram vinte e nove mil do caps e eu fui lá 
terça feira visitar aquilo lá, vocês não sabem de onde está saindo este dinheiro, 
no meu tempo tinha psicóloga, oficina, tinha tudo pra eles, sabe quando estava 
um dia ruim na minha vida, sabe o que, que eu fazia? Eu ia lá e olhava pra eles, 
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e eles lá se babando, batendo a cabeça na parede e eu não queria ser aquilo lá, 
era um exemplo pra mim, bah tem gente pior do que eu, não tinha ninguém lá, 
tinha um enfermeiro e duas técnicas de enfermagem cuidando eles, não tinha 
oficina, não tinha psicóloga, não tinha psiquiatra, não tinha terapeuta 
ocupacional, não tinha porcaria nenhuma e ainda tirar vinte e oito mil disso aí, 
mas vai contratar pessoa, vocês vêem uma pessoa doente mental na rua hoje?, 
não vêem, mas daqui alguns dias vão ver, depois não fiquem chorando, eles 
eram tão bem tratados lá, que um doente mental, tu não precisava nem levar, 
nove horas eles estava lá em ponto, iam embora tranqüilo, medicamento tudo, 
mas a pior cena que eu vi, foi a mulher pegar e sabe fazer o que? Não tinha 
tiner, a enfermeira tirou do bolso dez reais e deu pra ele comprar tiner pra eles 
fazerem alguma coisa dentro do CMPP, dentro do Caps, epidemia, Carazinho 
não tem epidemia porcaria nenhuma, eu queria relembrar o Secretário de 
Educação, que quando eu arrumei uma reforma lá na clínica, lá na São Lucas, 
que era trezentos mil, ele foi lá e me derrubou aquilo lá, que ia ser a menina dos 
olhos dele, que a creche estaria lá, que ia virar um posto de saúde, nem médico 
não tem lá, que dirá posto de saúde, que aquilo lá ia ser uma escola, que aquilo 
lá ia ser uma escola de até o primeiro grau, que não sei o que lá, mentiu pra todo 
aquele povo lá, mentiu, aquilo lá tá penhorado isso aí pra uma mulher que o 
hospital está devendo, já acabou, podia ter uma clínica lá, foi lá mentir, agora 
quando me chamaram lá, um povo me chamou na São Lucas com um monte de 
pessoas ali, que eu marquei a cara até hoje, porque que esse povo que quase 
me surrou lá, que me chamou lá, porque os drogados iam sair da clínica, iam 
matar, que não sei o que, não vão pra cima do Secretário de Educação agora, 
porque eles estariam bem, podiam estar com uma clinica, podiam estar, lá eles 
iam ganhar calçamento, iam ganhar um supermercado, porque a clínica ia trazer, 
imagina as pessoas vamos internar em Carazinho, as pessoas chegar em 
Carazinho, olhar pra São Lucas, não mas Carazinho é isso aqui, o Prefeito ia ter 
que ajeitar, eles enganaram aquele povo, porque que agora esse povo que me 
deu aquela pressão, vai dar uma pressão no Secretário de Educação, era isso o 
que eu tinha pra falar.Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos a palavra para o Vereador Élbio. Vereador Élbio Esteve: Boa Noite 
Senhor Presidente, colega Vereadora, colegas Vereadores, ao público aqui 
presente, aos ouvintes da rádio, é mais uma vez vamos ter que conversar um 
pouquinho sobre a saúde e sobre a educação. Sobre a saúde do nosso 
município, nós tivemos uma reunião, um breve relato então, rápido, em que foi o 
Presidente da Câmara, foi a Vereadora Sandra, o Vereador Erlei e eu, nos 
dirigimos ao hospital e fizemos uma reunião com a Secretaria Municipal, com o 
hospital, porque eles estavam muito preocupados, principalmente o hospital com 
o que o Prefeito havia declarado na rádio né e que isso ia levar um transtorno 
muito grande ao ambulatório, independente de ter ocorrido aquele 
pronunciamento do Prefeito, o ambulatório já havia sendo sobrecarregado há 
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bastante tempo, devido a falta de número de médicos que atuem nos Esfs, mas 
que piorou principalmente depois que ele anunciou, porque a população se 
apavora né, então não vai ter médicos nos postos eu vou procurar o hospital, 
esse problema assim de super lotação na emergência do hospital é uma coisa 
assim bastante antiga, não é de agora, agora é mais ainda, infelizmente a gente 
depende de leitos dentro do hospital para que isso possa ocorrer o paciente sai 
de dentro do hospital, de dentro do leito hospitalar e o que está na emergência 
deveria ocupar o lugar dele, mas infelizmente assim ó pessoal, algumas 
doenças, principalmente nessa época em que os idosos, que ocupam bastante 
os leitos hospitalares, eles prolongam o seu período de internação, isso acaba 
sobrecarregando a emergência que não da essa rotatividade, infelizmente, mas 
nos ficou colocado, segundo o secretário que o Prefeito voltou atrás, então ele 
vai contratar treze médicos, vai funcionar o ESF da vila Sassi, do bairro Sassi, 
vai ser assumido pelo bairro Glória, que vai trabalhar com duas unidades, então 
não vai fechar o ambulatório municipal e vão trabalhar com mais doze ESFS, 
mas eu ainda insisto e digo assim ó, que tem que ter comprometimento do 
profissional de vai atuar nos ESFS, não adianta nada você contratar profissional 
que não seja comprometido com seu bairro, que não seja comprometido com a 
sua população, infelizmente alguns colegas profissionais médicos, tem que ter 
esse comprometimento e pra isso existe uma formação especifica em medicina 
comunitária, em saúde de família, que eles precisam muito no momento, pelo 
menos dessa qualificação pra poder fazer parte, atender no ESF, a gente quer 
lembrar também que a atenção básica é prioritária, assim quem é responsável 
pela atenção básica, é dever do Município, nós temos e o modelo de gestão é 
plena e o Município que é responsável por isso, no hospital cabe um outro tipo 
de atendimento, não tem que dar atenção básica e a atenção básica se dá nos 
postos. Semana passada mudando um pouquinho, nós aprovamos, o próprio 
Vereador Gilnei falou, uma abertura de Crédito Suplementar, era o projeto de lei 
110/2010, para custear despesas de merenda e transporte escolar, como ele 
mesmo falou pessoal, 31 de março já estava sendo avisado, a previsão é que vai 
faltar dinheiro para a folha de pagamento e merenda escolar, não deu outra 
pessoal, a gente teve que suplementar dinheiro para merenda escolar e para 
custear despesas, então assim ó, a mesma situação, quem que está informando, 
quem que está orientando digamos assim o Prefeito da situação? Eu não sei, 
faltou dinheiro, está faltando dinheiro para merenda, está faltando médico, está 
faltando atenção e assim ó, ele vai ainda e me toma essa atitude e diz que ia 
fechar alguns postos, eu acho que não é má vontade, não é má fé, mas alguém 
tem que orientar melhor o prefeito. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Com a palavra Vereador Grandó. Vereador Eugenio Grandó: Senhores 
Vereadores, Senhora Vereadora, Senhores e Senhoras presentes na Casa do 
povo, muito se falou desse documento que está circulando hoje na câmara, mas 
ninguém leu na sua integra, peço veene aos colegas, mas pretendo ler o 
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documento: “Em função do corte orçamentário e do elevado valor da Folha de 
Pagamento, estamos utilizando a verba do Fundeb, somente para custear as 
despesas com pessoal e esse recurso, já não está sendo suficiente, para se ter 
uma idéia, tivemos que fazer transferência do MDE para o Fundeb, para 
completar o valor necessário, alguns cortes de convocação já foram feitos, com 
vista em diminuir o valor da folha, porém não foram suficientes, o valor ainda 
está muito alto e ainda o setor de contabilidade da Prefeitura, após ter feito um 
balanço do primeiro trimestre, averiguou que em 31/03/10, já havia um déficit de 
dois milhões, cento e sessenta e um mil reais, entre os recursos livres, MDE e 
Fundeb, somente com a folha de pessoal, se as despesas continuarem da 
mesma forma, no balanço do segundo trimestre o déficit poderá ser ainda maior, 
outro alerta que queremos fazer é de que se torna totalmente inviável a 
Secretaria de Educação trabalhar com menos de 30% do orçamento geral do 
município, no ano de 2009, o orçamento era de 29% o que permitiu realizar um 
bom trabalho junto as escolas do Município, a previsão para este ano é que falte 
dinheiro para a folha de pagamento, para merenda escolar, para o transporte 
escolar e que não seja possível realizar nenhuma benfeitoria nas escolas, sendo 
assim alertamos Vossa Senhoria de no caso de não sejam tomadas as devidas 
providências, não teremos como honrar nossos compromissos”. Quero alertar 
que aqui se fala em despesa de pessoal, vocês tem que ainda agregar isso as 
despesas com fornecedores, se não tem dinheiro para as despesas com 
pessoal, quem dirá dinheiro para as despesas com fornecedores, a situação é 
grave, a situação é crítica, eu venho denunciando há algum tempo, que a 
administração atual vem encolhendo serviços que prestavam a administração 
pública e aumentando o custo da máquina administrativa, eu venho alertando 
diariamente, toda a semana eu faço um alerta nesse sentido. Quero dizer que 
também entrei com um Pedido de Informação, justamente para clarear esta 
questão da educação, para vermos a quanto anda o débito hoje, se já passou 
dos dois milhões cento e sessenta mil reais. No que tange a saúde, eu quero 
frisar mais uma vez para a população que eu não consigo admitir que queira se 
dar trezentos mil reais para o hcc, investir em hotelaria, população, o que 
significa hotelaria, eles vão investir em TV de plasma, ar condicionado digital, 
frigobar e cama de luxo, pra quem? Pro conveniado do hcc e pro particular, 
esses trezentos mil reais deveriam estar sendo investidos no posto da Glória, 
ampliando o atendimento 24 horas da população, SUS que é 70% do usuário e 
não dar trezentos mil reais pra rico, pra rico que tem condições de pagar, o 
Município bancar a reforma de apartamentos pro rico se enternar e o caus que 
está no atendimento, para toda a população que tange ao SUS, 70% da 
população faz uso do SUS, então eu não tenho mais, eu não vou mais falar, eu 
não vou mais me manifestar, graças a Deus, começo a ver que a Câmara 
começou a enxergar a questão, graças a Deus começo a ver que os colegas 
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vereadores não vão deixar para o ultimo ano, pra dizer há foi, não, já estão se 
alertando, já estão abrindo os olhos, estão fazendo a cobrança, nós temos que 
evitar que Carazinho volte para traz, nós temos que evitar que o próximo Prefeito 
assuma a prefeitura e passe quatro anos pagando conta de novo, nós temos que 
evitar isso, cada vez que isso acontece, Carazinho retroage de 10 a 20 anos, nos 
temos que pensar num Carazinho grande, num Carazinho próspero, mas para 
isso nós temos que ajustar as contas públicas, quando foi aprovada a questão de 
contratação do CIEE, peguem as atas colegas, vim pra tribuna e disse: nós 
estamos aprovando uma carta em branco, nós estamos liberando a Secretaria da 
Educação a contratar o numero que quiser de CIEE, foi aprovado, foi aprovado, 
tá aí o resultado, todo gasto, todo déficit que hoje apresentado na secretaria de 
educação, quissa nas outras secretarias da pelo gasto de pessoal, existe um 
exagero de contratação, o Vereador Leandro Adams tem anotado o numero de 
contratações, ele fala toda semana, o furo da prefeitura são os compromissos de 
campanha do Senhor Prefeito, onde prometeu três empregos, quatro por família 
e agora inchou a máquina, não tem como sustentar a contratação de tanta gente 
através de CIEE, convocação, CC, nós tínhamos sessenta CCs, pulamos para 
cem CCS se eu não me engano, 90 CCs, então 30 CCs à mais, existe um 
exagero, os Secretários hoje ganham o dobro do que ganhavam na 
administração passada, na FUNDETEC eram graciosos serviços que as pessoas 
prestavam, lá hoje temos Diretores, inclusive ganhando horas extras, a situação 
hoje é um perigo, o que está para acontecer em Carazinho, chamo a atenção 
dos colegas para que continuem insistindo na cobrança de providências ao 
Executivo Municipal, esse Pedido de Informação, todos os Pedidos de 
Informação que eu tenho feito, tem vindo pela metade, não pense o Executivo 
que eu vou me calar, estou preparando para entrar ainda essa semana com 
vários mandatos de segurança no judiciário, exigindo respostas concretas dos 
Pedidos de Informação, e esse Pedido de Informação que faço na noite de hoje, 
com relação a educação no Município, será revelador, será revelador, a máscara 
vai cair gente, eu me comprometo com vocês e com a população de Carazinho 
que eu vou desmascarar o que está acontecendo na Secretaria de Educação, 
com esse Pedido de Informação e se não me responder o Pedido de Informação, 
eu tenho um documento que eu tenho certeza que quando chegar no judiciário, 
vai autorizar a quebra de todo o sigilo contábil da Secretaria de Educação, 
porque é inadmissível que uma Secretaria de Educação que nunca teve déficit 
em oito anos, em apenas vinte meses apresente um déficit superior a dois 
milhões de reais, é uma vergonha, quero agradecer os colegas por começarem a 
olhar Carazinho de um modo diferente, por começarem a ver que nós 
precisamos fiscalizar, que essa é a função e dever numero um do Vereador, a 
fiscalização, boa noite, obrigado. Presidente Vereador Gilnei jarré: Passamos agora para apreciação e votação 
dos requerimentos e moções. Vereador Leandro Adams: Questão de ordem Senhor Presidente. Presidente Vereador Gilnei jarré: Pois não 
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Vereador Leandro. Vereador Leandro Adams: Só fazer um requerimento verbal para que os requerimentos, 
moções e projetos sejam votados em bloco, com exceção os que têm emenda. Presidente Vereador Gilnei jarré: 
Está em votação o pedido verbal do Vereador Leandro para que sejam 
apreciados os requerimentos e moções em bloco, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão e contrários se manifestem, aprovado o pedido verbal do Vereador 
Leandro. Também quero aproveitar e colocar em votação a solicitação do 
Vereador Leandro para convocação. Vereador Leandro Adams: Questão de ordem Senhor Presidente, 
gostaria de acrescentar se for possível, nós convocarmos também o Secretario 
da Educação, o departamento financeiro e o ordenador de despesa, se for 
possível também. Presidente Vereador Gilnei jarré: Pois não, está em votação a solicitação verbal do Vereador 
Leandro para com que a Câmara de Vereadores convoque o Secretário de 
Educação Jairo, bem como a responsável pelo setor financeiro da Secretaria de 
Educação a Senhora Elisete Luiza Rumes, está em discussão o pedido verbal do 
Vereador Leandro. Vereador Leandro Adams: Senhor Presidente, o setor contábil também se possível. Presidente Vereador Gilnei jarré: Pois 
não, e um representante da fazenda do Município também, não havendo 
Vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e contrários se manifestem, aprovado então o pedido 
verbal do Vereador Leandro para com que façamos a convocação do Secretário 
de Educação, da Senhora Elisete e um representante da contabilidade do 
Município para prestação de contas referente a este documento que anda 
circulando em nosso Município. Convido o Senhor Secretário para fazer a leitura 
do numero e autor dos requerimentos e moções. Secretário Vereador Élbio Esteve: Requerimento nº 1, Vereador 
Marcos Soares, Requerimento nº 4, Vereadora Sandra Citolin, Requerimento 
nº5, Vereadora Sandra Citolin, Requerimento nº6, Vereador Felipe Sálvia, 
Requerimento nº7, Vereador Felipe Sálvia. Moções: Moção nº1 do Vereador 
Marcos Soares, subscrita pelos Vereadores Eugenio Grandó, Felipe Sálvia e 
Rudinei Brombilla, Moção nº2 da Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos 
Vereadores Estevão De Loreno, Erlei Vieira e Felipe Sálvia, Moção nº3, 
Vereador Leandro Adams, subscrita pelos Vereadores Sandra Citolin, Erlei Vieira 
e Rudinei Brombilla, Moção nº4, do Vereador Leandro Adams, subscrita pelos 
Vereadores Sandra Citolin, Erlei Vieira e Rudinei Brombilla, Moção nº5, da 
Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores Gilnei Jarré, Rudinei 
Bombilla e Eugenio Grandó, Moção nº6, do Vereador Gilnei Jarré, subscrita 
pelos Vereadores Eugenio Grandó, Élbio Esteve e Sandra Citolin, Moção nº7 do 
Vereador Gilnei Jarré, subscrita pelos Vereadores Eugenio Grandó, Élbio Esteve 
e Sandra Citolin. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os requerimentos e moções, Vereador 
Leandro. Vereador Leandro Adams: Senhor Presidente, colegas Vereadores, ouvintes da rádio gazeta, eu 
venho pedir o apoio dos meus colegas para aprovar uma moção que eu fiz ao 
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele acabou de criar um fundo, 
foi divulgado amplamente na imprensa nacional, um fundo catástrofe, esse 
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fundo, ele criou uma reserva de quatro bilhões de reais, que vai atender 65% das 
áreas produtivas de grãos em nosso país, então o agricultor, o Seu Silveira sabe 
bem disso, o agricultor terá um amparo com este fundo, que em caso de seca ou 
tempestade, ele será garantido por esse fundo, isso vem a contribuir muito para 
agricultura do Brasil, então eu peço aos meus colegas que nos ajude a aprovar 
essa moção, que nós encaminhe ao Presidente da República, também Senhor 
Presidente eu quero falar a respeito de uma indicação que eu fiz para o Prefeito 
Municipal, em especial para a Secretaria da Cultura, nós estamos realizando no 
Município de Carazinho a Seara da canção e eu solicitei ao Prefeito que 
disponibilize o espaço próximo ao palco, que seja destinado para as nossas 
crianças das escolas, as crianças principalmente as carentes que não tem 
possibilidade de assistir um schow de nível, como o que nós vamos ter na Seara, 
e que consiga um espaço em destaque, próximo ao palco para que as crianças 
de nossas escolas, juntamente com seus responsáveis, os pais, tenham 
possibilidade de assistir a Seara da canção de camarote porque isso vai evitar 
com que a criança siga outros rumos, vai evitar a vai ajudar no controle da droga 
que é um problema grave em nossa cidade e em todo Brasil, então nós 
queremos que a gaita e o violão vai incentivar essas crianças a terem um outro 
rumo na vida, então eu fiz essa indicação ao Senhor Prefeito e gostaria muito 
que a Secretaria da Cultura do Município fizesse isso em contrapartida porque 
afinal nós temos recursos públicos federais e estaduais na Seara da canção e 
nesse rodeio, então gostaria muito que a Secretaria de Educação, atendesse o 
pedido do Vereador e desse um destaque para nossas crianças e que a gaita e o 
violão venham estimular essas crianças a de repente ser um artista e sair fora do 
caminho errado, muito obrigado Senhor Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os 
requerimentos e moções, Vereadora Sandra, com a palavra. Vereadora Sandra Citolin: Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, eu só quero fazer uma referência especial a um 
requerimento que dei entrada hoje, solicitando, junto ao sistema Fecomércio –
SESC, que assim como a exemplo da Amostra Casa da Saúde que tanto 
beneficiou a comunidade de Carazinho, Carazinho também tem a sua disposição 
a unidade Sesc de saúde preventiva, porque? Porque também é nosso papel 
buscar prestadores de serviço, que interfiram de forma positiva nos serviços que 
vem sendo prestados a Carazinho, então nós temos problemas de saúde com 
exames, controle e exames preventivos, então a unidade Sesc de saúde 
preventiva, ela tem esse serviço disponível, mas terá que ter também o interesse 
do Município, então eu entrei com essa solicitação, eu entrei com essa 
solicitação, junto ao Prefeito também, para que tenha esse interesse 
demonstrado por parte do Executivo, não só por parte do Legislativo, a partir do 
momento que o Legislativo se manifesta é o povo que está se manifestando, 
essa unidade Sesc de saúde preventiva ela presta atendimento odontológico, 
realiza exames de diagnóstico de mamografia, pra vocês terem uma idéia, em 
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maio, os exames de mamografia estavam sendo agendados para dezembro, 
então é urgente que tenha esse serviço logo, eletrocardiografia, citopatologia de 
colo de útero e exames preventivos de triglicerídeos, colesterol, hemoglicoteste e 
triagem visual, aos comerciários, aos usuários e a população, então é um espaço 
específico para a saúde preventiva, então eu solicito ao Senhor Prefeito, que 
tenha um olhar diferenciado a esse projeto e também ao sistema fecomércio 
SESC do Rio Grande do Sul para que disponibilize essa unidade para 
Carazinho, obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço a Senhora Vereadora Sandra para assumir os 
trabalhos da mesa para pronunciamento. Presidente Vereadora Sandra Citolin: Com a palavra o Vereador Gilnei Jarré. 
Vereador Gilnei Jarré: Senhora Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, público, fizemos um 
requerimento, um pedido de informação para a Eletrocar, acredito que, acho que 
devo uma justificativa aos colegas aí porque, infelizmente dia 16 de agosto fiz 
uma solicitação pedindo uma explicação as Centrais Elétricas de Carazinho e até 
o momento não tive informação nenhuma, vocês acompanharam o documento 
lido na integra pra minha surpresa, eu sou filho da proprietária da Comércio de 
Materiais de Construção Jarré, e tenho que usar de um poder aqui que não 
deveria usar, mas para poder obter a resposta que não foi me dada, podem dizer 
que vão dar, mas eu não quero saber o ano que vem , porque a minha empresa, 
a empresa da Senhora minha mãe, encontra-se sem iluminação pública, mas 
pagando rigorosamente em dia a taxa de iluminação pública. Minha mãe mora ao 
lado dessa propriedade, sozinha e por diversas vezes já foi acionada a brigada 
para atender a escuridão que se encontra esse prolongamento da Rua 
Raimundo Gloekner, eu não sei o que foi que motivou a diretoria enfim, ao 
diretor, seja lá quem for, até imaginamos o que seja, mas queremos por escrito, 
o Vereador Felipe Sálvia sabe, foi um diretor técnico, que os funcionários só 
saem com ordem de serviço, então eu quero uma explicação, de o que motivou a 
retirada de duas luminárias, oportunizadas pela administração, uma pela 
passada a instalação, e a outra pela administração do próprio Prefeito Aylton, 
então na época o Senhor meu pai comprou os postes e também disponibilizou as 
luminárias para poder ter a iluminação pública no prolongamento duma rua e do 
nada foram retiradas, então eu só gostaria de comunicar e prestar uma 
informação a vocês que tenho a certeza de que não deveria estar fazendo isso, 
mas quando a informação não vem por bem ela deve vir por mal, muito obrigado. 
Presidente Vereadora Sandra Citolin: Devolvo a palavra ao Presidente Vereador Gilnei Jarré. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Felipe Sálvia. Vereador Felipe Sálvia: 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, gostaria de bater no requerimento que 
eu entrei na noite de hoje, direcionado ao Ministério do Meio Ambiente e aos 
Líderes do Congresso Nacional, solicitando medidas urgentes e sérias com 
relação as queimadas que vêem acontecendo na região centro oeste, essa 
semana que passou, nosso estado foi tomado, por uma foligem, que a gente 
saindo na rua, a gente via a foligem em cima dos carros, até na roupa, na pele e 
o doutor Élbio sabe disso, que o hospital lotou de gente com problema de nariz, 
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garganta, olhos, criança, isso é uma antiga prática que os agricultores usam de 
queimar para melhorar as pastagens, mas tem que haver um controle neste país, 
eu não tenho que ver com o que acontece lá em São Paulo, lá em Minas, lá no 
Mato Grosso, sei que o meu Estado e mais precisamente Ana, o meu Carazinho 
ficou tomado pela fumaça e eu tenho que fazer alguma coisa, mandar um 
requerimento Senhores Vereadores, para que os deputados que nos 
representam lá no Congresso e o Ministério do Meio Ambiente faça alguma 
coisa, o que não pode acontecer é isso que aconteceu há uma semana, quase 
dez dias  aí, essa foligem que tomou conta de nossa cidade, e fez um mal 
grande para o nosso povo na área da saúde, muito obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: não havendo mais 
Vereador que queira se manifestar, coloco em votação, Vereadores que 
concordam permaneçam como estão, e contrários se manifestem, aprovado por 
todos os requerimentos e moções, solicito ao Senhor Secretário que proceda a 
leitura do Projeto de Lei 116/2010. Secretário Vereador Élbio Esteve: Projeto de Lei n° 116 de 20 de agosto de 
2010, Autoriza abertura de Credito Suplementar no orçamento da FUNDETEC. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Peço ao Senhor Secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças. Secretário Vereador Élbio Esteve: O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que autoriza a 
abertura de crédito suplementar para a FUNDETEC, no orçamento da 
FUNDETEC.II – Voto O presente projeto de lei é viável, conforme parecer do 
Instituto Sollo, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. 
Assinam o Vereador Felipe Sálvia, Vereador Eugenio Grandó Vereador Élbio 
Esteve. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não 
havendo Vereadores 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 a leitura da Comissão de Ordem 
Econômica e Social. Secretário Vereador Élbio Esteve: Parecer, II – Voto: O presente projeto de lei está apto a ser 
incluído na ordem do dia. Assina o Vereador Rudinei Brombilla, Vereadora 
Sandra Citolin e Vereador Erlei. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social, não havendo Vereadores que queira discutir, coloco 
em votação, Vereadores que concordam permaneçam como estão e contrários 
se manifestem, aprovado por todos. Está em discussão o Projeto com os 
pareceres já aprovado, não havendo Vereador que queira discutir, coloco em 
votação, Vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se 
manifeste, aprovado por todos. Solicito ao Senhor Secretário que proceda a 
leitura do Projeto de Lei 047/10.Secretário Vereador Élbio Esteve: Projeto de Lei 047/10. Ementa: Dispõe sobre a 
obrigatoriedade das agencias bancárias, instituições financeiras e casas 
lotéricas, localizadas no Município de Carazinho, a instalar câmeras de vídeo em 
suas áreas externas. Autor: Vereador Felipe Sálvia. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao Senhor Secretário 
que proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças da Emenda. 
Secretário Vereador Élbio Esteve: A presente emenda modificativa é viável, conforme parecer do Instituto Sollo, e 
nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro, 30 de agosto de 
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2010. Assina o Vereador Élbio Esteve, Vereador Eugenio Grandó e Vereador 
Felipe Sálvia. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, 
não havendo Vereadores 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 a leitura da emenda. Secretário Vereador Élbio Esteve: 
Conforme sugestão do Instituto Sollo, apresentamos a presente Emenda 
Modificativa, que estingue os artigos 4°, 5° e 7°, passando o artigo 6° para o 4°, 
ficando o referido projeto de lei com a seguinte redação: Art. 1º - As agências bancárias, 
instituições financeiras e agencias lotéricas localizadas no Município de 
Carazinho deverão instalar e manter em funcionamento câmeras de vídeo 
colocadas no seu entorno, para fins de maximização da segurança de seus 
clientes e funcionários, de suas instalações e dos valores depositados. § 1º - Cada 
agência bancária ou instituição financeira de que trata o caput deste artigo 
deverá manter em funcionamento no mínimo três câmeras para cobertura 
externa em cada local de entrada e saída e/ou de passagem externa obrigatória. § 2º - 
O monitoramento feito pelas referidas câmeras será realizado por meio de 
gravação dos locais a serem protegidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sendo 
que as imagens gravadas deverão ser salvas em local seguro, preservadas pelo 
período mínimo de 06 (seis) meses e colocadas à disposição do Poder Público, 
especialmente das autoridades policiais, sempre que solicitado. Art. 2º - O não 
atendimento ao disposto na presente lei, no prazo máximo de 90 (noventa) dias 
contados da data de sua publicação, implicará a imposição de multa diária no 
valor de 100 (cem) UFIRs ao estabelecimento infrator. Art. 3º - Fica o PROCON 
Municipal de Carazinho responsável pela fiscalização do cumprimento desta Lei, 
sem prejuízo para a ação de outros órgãos de defesa do consumidor. Art. 4º - Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação. Sala de reuniões, assina o Vereador 
Eugenio, Vereador Felipe e Vereador Élbio. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão a emenda, não 
havendo Vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por 
todos. Peço ao Senhor Secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão 
de Justiça e Finanças do Projeto. Secretário Vereador Élbio Esteve: O projeto de lei com emenda modificativa é 
viável, conforme parecer do Instituto Sollo, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro, 30 de agosto, assinam Vereador Élbio, Vereador 
Eugenio e Vereador Felipe Sálvia. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças, não havendo Vereadores 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 a 
leitura do Parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social. Secretário Vereador Élbio Esteve: Voto: O presente 
projeto de lei com emenda modificativa está apto a ser incluído na Ordem do Dia, 
30 de agosto, assina o Vereador Erlei, Vereadora Sandra e Vereador Rudinei 
Brombilla. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e 
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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. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Solicito ao Senhor Secretário que proceda a leitura do Projeto de Lei 
048/10. Secretário Vereador Élbio Esteve: Projeto de Lei n° 48/10. Ementa:  Dispõe sobre a instalação de divisórias 
entre os caixas e o espaço reservado para os clientes que aguardam 
atendimento nos estabelecimentos bancários. Autor: Vereador Felipe Sálvia. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Peço ao Senhor Secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças, referente a Emenda. Secretário Vereador Élbio Esteve: Voto: A presente emenda modificativa é 
viável, conforme parecer do Instituto Sollo, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro, assinam o Vereador Élbio, Vereador Eugenio e 
Vereador Felipe Sálvia. 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 a 
leitura da emenda. Secretário Vereador Élbio Esteve: Conforme sugestão do Instituto Sollo, apresentamos a 
presente emenda modificativa que extingue o artigo 4°, renumerando os demais, 
ficando o referido projeto de lei, com a seguinte redação: Art. 1º - Ficam as Agências 
Bancárias e as Instituições Financeiras do Município de Carazinho obrigados a 
instalar divisórias entre os caixas e o espaço reservado para clientes que 
aguardam atendimento, proporcionando privacidade às operações financeiras. Parágrafo único - 
As divisórias a que se refere o caput deste artigo deverão ter a altura mínima 
1,80 m e serem confeccionadas em material opaco, que impeça a visibilidade. Art. 2º - 
Os estabelecimentos bancários deverão adaptar suas agências no prazo de 
sessenta dias, a partir da publicação desta Lei. Art. 3º - O descumprimento do disposto 
no art. 2º desta Lei proporcionará ao estabelecimento infrator multa diária de 100 
UFIR’s. Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, sala das reuniões, 
assina o Vereador Eugenio, Vereador Felipe e Vereador Élbio. 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 contrários se 
manifestem, aprovado por todos. Peço ao Senhor Secretário que proceda a 
leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças do Projeto. Secretário Vereador Élbio Esteve: Voto: O 
presente projeto de lei com emenda modificativa é viável, conforme parecer do 
Instituto Sollo, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro, 
assinam Vereador Élbio, Vereador Eugenio e Vereador Felipe Sálvia. 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 a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e 
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Social. Secretário Vereador Élbio Esteve: Voto: O presente projeto de lei com emenda modificativa está apto a ser 
incluído na ordem do dia, 30 de agosto, assinam Vereador Erlei, Vereadora 
Sandra e Vereador Rudinei Brombilla. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo vereadores que queiram 
discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como 
estão e contrários se manifestem, aprovado por todos. Está em discussão o 
projeto com a 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. Peço ao Senhor 
Secretário que proceda a leitura do projeto de lei 111/10. Secretário Vereador Élbio Esteve: Projeto de Lei n° 111 
de 13 de agosto de 2010, Autoriza contratação emergencial de instrutores para a 
Fundação Educacional e Tecnológica de Carazinho - FUNDETEC. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao 
Senhor Secretário que proceda a leitura do Parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças da Emenda. Secretário Vereador Élbio Esteve: A presente emenda supressiva é viável e nada a opor 
quanto aos aspectos orçamentário e financeiro, sala de reuniões 30 de agosto de 
2010, assinam o Vereador Élbio, Vereador Eugenio e Vereador Felipe Sálvia. 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 a leitura da emenda. Secretário Vereador Élbio Esteve: Emenda supressiva. 
Art. 1° - Fica suprimida a contratação e atribuições de instrutores de núcleo de 
história, educação ambiental, manutenção escolar e projeto Aristóteles, 
constantes no anexo primeiro e segundo do projeto de lei 111 de 13 de agosto 
de 2010, comissão de justiça de 30 de agosto de 2010, assina Eugenio Grandó, 
Vereador Élbio e Vereador Felipe Sálvia. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão a emenda, 
Vereador Grandó. Vereador Eugenio Grandó: Em nome da comissão, peço licença ao Vereador Élbio, 
Vereador Felipe Sálvia, pra fazer a justificativa da emenda e dizer que esses 
itens que foram retirados do Projeto, ou foram retirados porque nós entendemos 
que se trata de competência exclusiva da Secretaria da Educação e não de 
competência da FUNDETEC, um dos cargos que seria para trabalhar no museu, 
é um cargo necessário segundo a descrição que nos veio , é pra averiguar a 
necessidade novas peças, manutenção, enfim, então seria um serviço 
continuado, sendo um serviço continuado a contratação deve ser feita através de 
concurso público, porque o ano que vem vai precisar de novo, daqui seis meses 
vai precisar de novo, então não tem como ser feito via fundetec, além disso o 
estatuto da fundetec não se presta para contratação por exemplo de professores 
que iram laborar em sala de aula, isso aí seria uma questão inerente a Secretaria 
de Educação, por isso da educação ambiental e do projeto Aristóteles que é 
filosofia nas escolas. Então eu queria dizer que a comissão é favorável a ditas 
contratações, desde que elas sejam feitas de forma correta, respeitando o 
estatuto da fundetec, ou seja, que elas sejam feitas através da smec, então por 
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isso da emenda supressiva realizada pela comissão, obrigada. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Não havendo mais 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam 
permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. Peço 
ao Senhor Secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças do Projeto. Secretário Vereador Élbio Esteve: O presente projeto de lei com emenda supressiva é viável, 
conforme parecer do Instituto Sollo e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro, sala de reuniões, 30 de agosto de 2010, assina 
Vereador Élbio, Vereador Eugenio e Vereador Felipe Sálvia. 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 a leitura do parecer da comissão de ordem econômica e 
social. Secretário Vereador Élbio Esteve: Voto: O presente projeto de lei com emenda supressiva está apto a ser 
incluído na ordem do dia, sala de reuniões 30 de agosto, assina o Vereador 
Rudinei Brombilla, Vereadora Sandra Citolin e Vereador Erlei Vieira. 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 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. Peço 
ao Senhor Secretário que proceda a leitura do Projeto 108/10. Secretário Vereador Élbio Esteve: Projeto de Lei n° 
108 de 13 de agosto de 2010, autoriza o Poder Executivo a criar a Comissão de 
Fiscalização do Transporte Escolar na Rede Municipal de Ensino de Carazinho. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Peço ao Senhor Secretário que proceda a leitura do Parecer da comissão de 
justiça e finanças. Secretário Vereador Élbio Esteve: Voto: O presente projeto de lei é INVIÁVEL, conforme 
pareceres do Instituto Sollo e do jurídico da Casa, sala de reuniões 30 de agosto 
de 2010, assina o Vereador Élbio, Vereador Eugenio e Vereador Felipe Sálvia. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Vereador Eugenio Grandó: Peço licença 
novamente ao Vereador Élbio e pro Vereador Felipe Sálvia, para justificar o voto 
inviável, é baseado no parecer do Instituto Sollo, onde afirma que razão pela 
qual opina-se pela inviabilidade do Projeto 108/10, visto que a sua não 
aprovação, não retirada em nada a obrigação do Poder Executivo de manter e 
fiscalizar rigorosamente a prestação do serviço de transporte escolar, 
diretamente ou por comissão se assim entender melhor, o que deverá ser criada 
por decreto, trata-se de matéria inerente ao Executivo Municipal, devendo o 
Prefeito criar dita Comissão através de decreto executivo e não submeter a 
apreciação do poder legislativo, obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Não havendo mais vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam 
como estão e contrários se manifestem, rejeitado o projeto de lei 108/10, devido 
a rejeição o projeto está prejudicado. Queremos convidar e registrar o aniversário 
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do Vereador Leandro, que será comemorado na noite de hoje, ainda até a maia 
noite, não havendo mais nada 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 08 de setembro as 18:45, devido 
ao feriado do dia 07 de setembro. 
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