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Ata Reunião Ordinária 08 de setembro 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 08 de 
setembro de 2010. Convido o Senhor Vereador Leandro Adams para proceder à 
leitura de um trecho da Bíblia e que todos se posicionem em pé; (leitura da Bíblia). Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 23 de agosto de 2010. Está 
em discussão a ata da reunião ordinária do dia 23 de oito de 2010. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Coloco 
em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 30 de agosto de 2010. Está em 
discussão a ata da reunião ordinária do dia 30 de agosto de 2010. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Convido 
o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião. Secretário Vereador Élbio Esteve: 
Expediente 08 de setembro de 2010: Ofício nº 202/2010 do Executivo Municipal, em 
resposta a OP nº 181/2010; Ofício 203/2010 do Executivo Municipal, em resposta 
OP 182/2010; Comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação de 
recurso financeiro no valor de R$ 73.238,48; Convite do CTG Tropeiros da Paz, 
para a ronda a realizar-se dia 10 de setembro de 2010; Edital n° 08/2010 da 
ASCAMAJA, convocando para Reunião ordinária a realizar-se dia 10 de agosto; 
Ofício nº 202/2010 do Executivo Municipal, em resposta OP nº 188/2010; Ofício 
154/2010 da Presidência da República em resposta OD; Ofício do Aeroclube 
solicitando a cedência do plenário para o dia 16 de setembro; Ofício nº 200/2010 do 
Executivo Municipal, em resposta OP 176/2010; Ofício nº 201/2010 do Executivo 
Municipal, em resposta OP 177/2010; Ofício 2627 da Assembléia Legislativa, 
convidando para Congresso Nacional de Combate a Corrupção Eleitoral, realizado 
de 1° a 03 de setembro; Ofício do Conselho Tutelar, solicitando a indicação de um 
nome para compor o colegiado que elegerá os Conselheiros Tutelares para o 
Município de Carazinho; Ofício 020/2010 da ACADEV solicitando a cedência do 
plenário para o dia 18 de setembro; Ofício n° 154/2010 do 38 Batalhão de Polícia, 
encaminhando o Projeto: “Policiamento Comunitário de Bicicleta”, o qual encontra-
se com assessoria da mesa; Ofício 199/2010 do Executivo Municipal, que 
encaminha Projeto de Lei nº 121/2010, o qual dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias – LDO - para o exercício 2011; Ofício n° 20/2010 da SMEC, 
convidando para a solenidade de entrega de recursos financeiros a empresa Nestlé, 
realizada dia 1° de setembro; Ofício informando recursos da União pagos ao 
Município de Carazinho no valor de R$ 15.343.919,49; Emenda Modificativa do 
Vereador Leandro Adams, ao Projeto de Lei nº 043/2010; Ofício enviando o 
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Relatório das atividades promovidas e organizadas pelo Departamento de esporte 
no ano de 2010; Emenda Modificativa nº 01, a LDO do Erlei Vieira; Emenda 
Modificativa n° 02, a LDO do Erlei Vieira; E-mail em resposta a OD 1.377/2010; 
Ofício 737/2010 do Ministério Público do RS, com recomendações.  Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos 
agora para a leitura das indicações, requerimentos e moções pelo Senhor Secretário. 
Secretário Vereador Élbio Esteve: I – 1.712/1.031/10, Indicação Vereador Marcos Soares. O Vereador Abaixo 
assinada solicita que após lido em plenário e deferido na forma regimental seja 
enviado ofício ao senhor Prefeito Municipal, solicitando que ao setor responsável 
realize com a máxima urgência a restauração na pavimentação asfáltica na Rua 21 
de Abril, no centro da cidade. I – 1.713/1.032/10, Indicação Vereador Marcos 
Soares. Restauração na pavimentação asfáltica na Rua Ipiranga, no Bairro Glória. I 
– 1.714/1.033/10, Indicação Vereador Marcos Soares. Colocação de cascalho no 
pátio do CTG Unidos pela Tradição Riograndense. I – 1.715/1.034/10. Indicação 
Vereador Rudinei Brombilla. Solicitando ao Executivo que determine ao setor 
competente para que faça o concerto de boca de lobo e reparo na tubulação na 15 
de novembro esquina Tamandaré. I – 1.716/1.035/10. Indicação Vereador Rudinei 
Brombilla. Solicita com urgência limpeza de valeta e colocação de tubos na Rua 
João Clemente Elsing a partir da Rua Francisco Rosa Marcondes no Bairro Ouro 
Preto. I – 1.717/1.036/10. Indicação Vereador Rudinei Brombilla. Solicita ao 
Executivo para que determine ao setor competente os trabalhos de poda das 
arvores entre o terminal Iron Albuquerque e a Rua Alexandre da Motta. I – 
1.718/1.037/10.  Indicação Vereador Rudinei Brombilla. Solicita ao Executivo para 
determine ao setor competente, melhorias no calçamento da Rua Espírito Santo. I – 
1.719/1.038/10. Indicação Vereadora Sandra Citolin. Solicita ao Executivo que 
determine ao setor competente, melhorias urgentes na Rua Arthur J. Arnold, Bairro 
Floresta. I – 1.720/1.039/10. Indicação Vereadora Sandra. Solicita ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente melhorias no calçamento na da Rua 
Itaqui, Bairro Floresta. I – 1.721/1.040/10. Indicação Vereadora Sandra Citolin. 
Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente a retirada de 
galhos verdes da Rua Rio Negro. Bairro Floresta. I – 1.722/1.041/10. Indicação 
Vereadora Sandra Citolin. Ementa: Solicita ao Executivo Municipal que determine 
ao setor competente a retirada de entulhos verdes da Rua Itaqui, Bairro Floresta. I – 
1.723/1.042/10. Indicação Vereador Elbio Esteve. Solicitando ao Executivo 
Municipal para que determine ao setor competente que coloque bancos nos pontos 
de ônibus do Bairro Oriental. I – 1.724/1.043/10. Indicação Vereador Elbio. O 
Vereador abaixo solicita na forma regimental que após aprovado em plenário seja 
enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente para 
viabilizar estudos sobre a possibilidade de que conforme da Lei. 6.401/2006 que 
Consolida o estacionamento rotativo pago em via públicas - no seu Art. 5° - para 
firmar convênios com as Casa Lotéricas para o recebimento e regularização das 
notificações recebidas. I – 1.725/1.044/10. Indicação Vereador Elbio. O Vereador 
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abaixo assinado solicita ao Executivo para que determine ao setor competente que 
realize o calçamento ou pavimentação na Rua Leão XIII, no Bairro Princesa. I – 
1.726/1.045/10. Indicação Vereador Estevão de Loreno. Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja feito o patrolamento e o cascalhamento da Rua 
Ramalho Antônio Piva, localizada na estrada que vai do Distrito de Xadrez, até a 
ponte próxima ao local. I – 1.727/1.046/10. Indicação Vereador Estevão de Loreno. 
Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos 
na parte asfaltada da Rua Monte Alegre. I – 1.728/1.047/10.  Indicação Vereador 
Estevão de Loreno. Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita 
Operação Tapa Buracos Rua Iracema. I – 1.729/1.048/10. Indicação Vereador 
Gilnei Jarré. Reiterando a solicitação do dia 28 de junho ao Executivo Municipal 
para que realize com urgência adesão ao Programa Professor Digital Municipal, 
proposto pela Secretaria de Educação do Governo do Estado e Banrisul, visando à 
capacitação e instrumentalização de professores e alunos para uma nova 
concepção pedagógica, tornando assim o ensino mais atrativo através da 
adequação dos conteúdos à realidade e necessidade dos alunos. I – 
1.730/1.049/10.  Indicação Vereadora Sandra Citolin. Solicita ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente a retirada de entulhos verdes na Rua 
Belém. Bairro Floresta. I – 1.731/1.050/10. Indicação Vereador Felipe Sálvia. 
Solicita ao Executivo, para que determine ao setor competente com a maior 
brevidade possível que sejam colocados mais bancos na parada de ônibus 
localizada nas proximidades do hospital. 
 
R – 1732/283/10. Requerimento ao Conselho Municipal de Transito Vereador 
Rudinei Brombilla. O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado ao Conselho 
Municipal de Transito para que estude a viabilidade de que seja feita alteração no 
semáforo que compreende entre as Rua Alexandre da Motta e Av. Marechal 
Floriano, para maior visibilidade de pedestres e motoristas que por esta via 
circulam, com grande fluxo principalmente nos horários escolares, sugerindo que as 
mesma sejam colocadas no sistema de semáforos da COOP. A Lei municipal nº. 
6.774 de 23 de Abril de 2008 – Art. 1º que criado o Conselho Municipal de Transito 
de Carazinho, órgão de assessoria técnica, de planejamento e estudos, que 
apresenta reivindicações e sugestões em caráter orientador referente ao trânsito 
municipal, cabendo sempre a decisão final ao chefe do Poder Executivo. Art. 3º - 
inciso IV – Emitir parecer quando solicitado sobre as políticas de transporte e 
circulação no município. R – 1733/284/10. Requerimento Vereador Estevão de 
Loreno. O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
aprovado em plenário, seja registrado em ata e oficiado, a CORSAN - Companhia 
Riograndense de Saneamento, solicitando que seja feita Operação Tapa Buracos 
na Rua Alfredo Scherer em frente à residência de nº 80, onde foi aberto uma vala 
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para um conserto e a mesma não foi fechada. Se tratando de uma solicitação de 
moradores da citada rua, é pedido encarecidamente que tal reparo seja feito para 
melhoria do tráfego de veículos desta área. R – 1734/285/10. Requerimento Pedido 
de Informação Vereador Erlei Vieira. O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte Pedido 
de Informações: Solicita a cópia do documento de convênio entre o município e o 
Ministério da Saúde referente ao SAMU. Justificativa: Verificar andamento da 
implantação do serviço e possíveis irregularidades nos quesitos prazos, na 
implantação do serviço do SAMU no município. R – 1735/286/10. Requerimento 
Pedido de Informação COMEN Vereador Erlei Vieira. O Vereador abaixo subscrito 
requer, na forma regimental, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o 
seguinte Pedido de Informações: 1º Onde foram usados os recursos retirados das 
contas do COMEN? a. O valor total suprimido soma a monta de R$10.567,45; b. 
Informar as datas da retirada; c. Enviar copia do decreto Legislativo que autorizou 
essa retirada; d. Descriminar destino dos valores com a respectiva rubrica; 2. Onde 
foi instalado o ar condicionado SPLIT de 9.000 btus, referente ao empenho de nº 
008870, comprado com o recurso de equipamentos permanente reservado no 
orçamento ao COMEN. Empenho em anexo. Justificativa: Verificar onde foi aplicado 
o dinheiro garantido no orçamento de 2010 ao COMEN que foi de R$11.500.00 
para custeio e R$900.00 + R$850.00 foi suplementado posteriormente para compra 
de materiais permanentes. Ressalto que após analise do pedido de informação que 
realizei solicitando, o balancete da despesa ao Executivo municipal, cheguei à soma 
de R$10.567,45 que foi suprimido do orçamento do COMEN. Fato que me causou 
grande estranheza foi à compra de um ar condicionado do tipo SPLIT para o 
Conselho, considerando que esse esteja sendo usado no COMEN seria essa a 
prioridade para aplicação do recurso público que é tão escasso na atualidade? 
Enfrentando a epidemia vivenciada pelo uso do CRACK não seria mais bem 
aplicado o recurso em campanhas de prevenção? Ressalto que na mesma análise 
do orçamento se constata que com material de distribuição gratuita não foi gasto um 
centavo. Esses são algumas questões que ficam e que me entristecem cada vez 
mais pelas prioridades adotadas por essa administração. R – 1736/287/10. 
Requerimento a Mesa Diretora com Apreciação do Plenário Vereador Gilnei Jarré e 
Vereadora Sandra Citolin. Os Vereadores abaixo-assinados solicitam na forma 
regimental, que a Presidência deste Poder Legislativo coloque para apreciação do 
Plenário o presente requerimento, o qual indica o Sr. Amélio Machado para a 
distinção "Tradicionalista Destaque", conforme Decreto Legislativo nº 03/06, de 04 
de abril de 2006. Caso haja o consenso dos demais colegas Vereadores, 
informamos que o previsto no Parágrafo Único do Art. 1° será apresentado na 
Reunião Ordinária do dia 13 de setembro do corrente. R – 1737/288/10. 
Requerimento Vereadora Sandra Citolin. A Vereadora abaixo subscrita solicita na 
forma regimental, que logo após submetido ao  plenário para aprovação, seja 
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enviado ofício as Centrais Elétricas de Carazinho – Eletrocar, na pessoa do Sr. 
Diretor-presidente, Albano Kayser, solicitando ao departamento técnico da empresa  
para que seja efetuado uma avaliação quanto a quantidade de postes de  
iluminação pública ao longo Rua Arthur J Arnold, Bairro Floresta, visto que a 
referida rua está parcialmente iluminada pois  possui poucos postes de iluminação. 
Com a colocação de mais postes e luminárias solucionará definitivamente o 
problema da escuridão desta rua, zelando pela segurança dos moradores, 
pedestres e motoristas que residem e trafegam por esta localidade. R – 
1738/289/10. Requerimento Pedido de Informação Vereador Eugenio Grandó. O 
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que logo após lido em 
plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte Pedido de 
Informações: Sobre o CAPSEM - Centro de Assistência e Prestação a Saúde dos 
Servidores Municipais, informar o que segue: 1º Relatório detalhado das Horas 
Extras pagas aos funcionários e diretores, do período de Janeiro a Agosto de 2010; 
2º Cópia da Ata que autoriza as Horas Extras a funcionários e diretores conforme o 
estatuto do Capsem; 3° Relatório detalhado das Viagens e Diárias dos Diretores e 
Funcionários, do período de Janeiro a Agosto de 2010; 4º Cópia da Ata que autoriza 
as Viagens e Diárias com a autorização do Conselho de Administração de cada 
viagem. Justificativa: Solicito as informações para averiguar e fiscalizar os recursos 
ora aplicados de pagamentos indevidos de horas extras e diárias. R – 1739/290/10. 
Requerimento Pedido de Informações Vereador Eugenio Grandó. O Vereador 
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que logo após lido em plenário, seja 
enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte Pedido de Informações: 
Sobre o CMD - Conselho Municipal do Desporto, informar o que segue: Conforme 
Ofício 01/2010 da Secretaria do Gabinete do Prefeito/Departamento de Esportes, 
em atendimento ao pedido de informação anterior, solicito: O valor do orçamento do 
Conselho Municipal de Desporto para o exercício de 2010 é de R$ 189.600,00 e foi 
utilizado para reequipamento setor esportivo, ampliação e reforma do ginásio da 
acapesu, vencimento de funcionários e manutenção de campeonatos. Informar: 1° 
Cópia das licitações, empenhos efetuados no CMD; 2º Sobre aquisição de material 
esportivo, informar os clubes ou entidades que receberam este material; 3º Enviar 
relação dos clubes ou entidades amadores, com nome, endereço, presidente 
responsável, que estão cadastrados no CMD; 4º Qual o gasto de pessoal do CMD? 
Enviar relatório detalhado. Justificativa: Solicito as informações para averiguar e 
fiscalizar os recursos ora aplicados, em complemento ao pedido de informação 
efetuado em 09 de Agosto de 2010. 
 
 
 
M – 1740/234/10 – Vereadores Marcos Soares, subscrita pelos Vereadores Rudinei 
Brombilla e Erlei Vieira e Leandro Adams. Os Vereadores abaixo assinado solicitam 
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na forma regimental que após lida e deliberada em plenário: seja enviado oficio em 
nome do Poder Legislativo de Carazinho manifestando nossos cumprimentos aos 
representantes do CTG Unidos pela Tradição Riograndense que se classificaram 
para participarem do final da Macro do ENART, em Santa Cruz do Sul no próximo 
dia 20 de novembro, são eles: Guilherme Wandscheer e Camila Peroza, dança de 
salão; Diogenes Brum Schacht, gaita piano; Marilia Raber Wandscheer, interprete 
vocal. Parabéns e almejamos que obtenham sucesso nesta jornada. M – 
1741/235/10 – Moção Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores 
Eugenio Grandó, Gilnei Jarré e Rudinei Brombilla. A Vereadora abaixo subscrita 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, para as Casas Agropecuárias e 
Clínicas Veterinárias do nosso município parabenizando os Médicos Veterinários, 
pela passagem do Dia do Médico Veterinário, a ser comemorado em 09 de 
setembro de 2010. Uma profissão com uma função social importante, na prevenção, 
no diagnóstico e no tratamento de doenças de animais domésticos e o controle de 
distúrbios também em outros animais. Ser Veterinário é cuidar da saúde dos 
animais e, sobretudo, amá-los. Nesta data cumprimento a todos os profissionais 
veterinários que exercem a profissão com ética e competência. M – 1742/236/10 – 
Moção Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores Gilnei Jarré, Eugenio 
Grandó e Rudinei Brombilla. 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 de Educação 
Física do nosso município pela passagem do Dia do Profissional de Educação 
Física,  comemorado em 1 de setembro de 2010. O profissional de educação física 
é um abnegado, e tem como uma de suas características, o desprendimento e o 
comprometimento, muitas das vezes, trabalhando fora do horário de expediente 
sem qualquer tipo de remuneração complementar, mas apenas movido pelo desejo 
de cumprir determinada missão, principalmente na missão de conscientização da 
sociedade e do próprio poder público, que a Educação Física deve ser conduzida 
por profissionais de Educação Física habilitados e registrados. É você professor de 
Educação Física que interfere positivamente, no destino de tanta gente, ajudando-
as a ter mais disposição para o trabalho, transformando o dia de muitos em um dia 
especial, com mais saúde e alegria, só assim os resultados são obtidos de forma 
segura e com qualidade. Você não é só mais um, você é o número um. Nossos 
parabéns a todos os profissionais de Educação Física, nossa homenagem numa 
ação de reconhecimento da importância desta profissão, principalmente levando-se 
em consideração ser através das atividades esportivas ou desportivas que muitas 
crianças e jovens encontram o diferencial em suas vidas, e ao invés dos desvios de 
condutas, encontram a paz e um novo rumo que irá direcionar suas futuras 
escolhas. M – 1743/237/10 – Moção Vereadores Felipe Sálvia, subscrito pelos 
Vereadores Eugenio Grandó, Sandra Citolin e Marcos Soares. O Vereador abaixo 
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assinado solicitam que após ouvido o Plenário seja enviado ofício de 
congratulações ao jovem casal Júlia e Jordano Rodrigues da Silva, 
cumprimentando-os pela inauguração da Loja PLAY KIDS, localizada na  Av. Flores 
da Cunha, 1011, pois sem dúvida alguma é um investimento que vem contribuir 
para o desenvolvimento econômico de nosso Município, através da geração de 
impostos e empregos, e proporcionando aos carazinhenses um nova opção na área 
de brinquedos infantis. O investimento engrandece a nossa comunidade pela 
coragem em enfrentar desafios, superando dificuldades que possam vir a surgir 
para assim alcançar os objetivos de qualquer empresário, em qualquer ramo, o 
sucesso que vem através dos lucros de um investimento bem organizado com 
responsabilidade e competência. Júlia e Jordano, Jordano que é filho do nosso 
saudoso amigo e grande companheiro, ex Vereador desta Casa, João Domingos, 
recebam deste Poder Legislativo Municipal, o sincero desejo de muito sucesso 
neste novo empreendimento. M – 1744/238/10 – Moção Vereador Felipe Sálvia, 
subscrita pelos Vereadores Eugenio Grandó, Sandra Citolin e Marcos Soares. O 
Vereador abaixo assinado solicita que após, depois de ouvido o Plenário, seja 
enviado ofício do Poder Legislativo à diretoria e membros da Banda Musical Ex 
Alunos La Salle, na pessoa do Sr. Hermenegildo Linck da Cruz, cumprimentando-
lhes pelos 47 anos de fundação, completados ontem, dia 07 de setembro. São 47 
anos sempre levando o nome de Carazinho por onde passa em cada uma de suas 
belíssimas apresentações. A Banda Musical Ex-Alunos La Salle é uma das bandas 
mais tradicionais do município e da região, é composta por alunos dos colégios 
públicos municipais e estaduais e que tem como missão proporcionar 
entretenimento e aprendizado aos jovens que dela fazem parte. Somos todos 
conhecedores do trabalho, do esforço e da dedicação de nosso amigo "Gildo" frente 
a esta Banda que tanto orgulho proporciona aos carazinhenses, e especialmente a 
todos aqueles que nestes 47 anos fizeram parte desta história tocando algum 
instrumento ou desenvolvendo alguma atividade. Por todo o trabalho que vem 
sendo desenvolvido ao longo de anos, com a superação de dificuldades para 
manter-se, a Banda Musical Ex- Alunos La Salle merece o reconhecimento deste 
Poder Legislativo, pois não há, entre nós, quem não conheça sua história e luta. M 
– 1745/239/10, Moção Vereador Sandra Citolin subscrita pelos Vereadores Eugenio 
Grandó, Gilnei Jarré e Leandro Adams. A Vereadora abaixo subscrita solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a Diretoria do Fórum, ao Ministério Público 
– Promotoria, ao Ministério do Trabalho e a Justiça Federal do nosso município 
parabenizando os Oficiais de Justiça, pela passagem do Dia do Oficial de Justiça, 
comemorado em 05 de setembro de 2010. É uma profissão a qual é serventuário de 
Justiça, dotado de Fé Pública e Poder de Polícia no exercício da função, sendo o 
responsável direto pelo cumprimento das ordens judiciais. O oficial de justiça 
precisa de muita coragem. Na maioria das vezes, sai sozinho para cumprir seus 
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mandados, sem saber o que vai encontrar pela frente. Enfrenta o perigo e as 
adversidades do dia-a-dia com muita destreza e dedicação, sendo incansável no 
seu trabalho e é de tudo um pouco: amigo, conciliador, psicólogo e diplomata para 
contornar certas situações, é servidor público indispensável para bom andamento 
da justiça. Nossos parabéns, nesta data cumprimentamos a todos os Oficiais de 
Justiça que exercem a profissão com ética e respeito ao ser humano. M – 
1746/240/10, Moção Vereador Felipe Sálvia subscrita pelos Vereadores Marcos 
Soares, Elbio Esteve, Gilnei Jarré e Leandro Adams. O Vereador abaixo assinado 
solicita que depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício do Poder Legislativo ao 
amigo Alan Henrique, apresentador do Programa de rádio “Gazeta em sua Casa”, 
um programa de entretenimento, com abrangência local e regional e que traz 
diariamente quadros de interesse da comunidade e dos ouvintes, misturando 
alegria, música e informação. Parabenizamos em especial a oportunidade dada aos 
Vereadores desta Casa, representantes do povo, de poder mostrar através deste 
programa o trabalho desenvolvido ao longo deste mandato. São iniciativas como 
estas que proporcionam que o eleitor carazinhense possa acompanhar o trabalho 
de seus representantes e podem assim ter consciência do que vem sendo feito por 
aquele em quem depositou seu voto de confiança. Foram inúmeras as 
manifestações positivas que recebemos com relação ao programa Gazeta em sua 
Casa, prova de que este é realmente um programa popular que encontrou a 
aceitação do público e que já, sem dúvida alguma, supera as expectativas quanto à 
audiência, pois não há quem não goste de estar bem informado com relação às 
noticias de sua cidade. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Conforme acordo de bancadas, não haverá o intervalo 
regimental nem grande expediente. Queremos registrar a presença do Vice-prefeito 
Alexandre Capitânio, candidato a Deputado Estadual Ernani Pollo, Deputado 
Estadual Geovani Cherini, Goergen, perdão, perdão e convidamos para que faça 
uso de nossa tribuna. Deputado Estadual Geronimo Goergen:  Excelentíssimo Senhor Presidente, eu fico até feliz com 
esse pequeno erro porque a gente se sente mais a vontade de estar aqui nessa 
casa, tão importante na vida de Carazinho e a liderança que Carazinho tem na 
região com certeza é exercido por Vossas Excelências, quero agradecer essa 
oportunidade de estar aqui vereadores, vereadora, junto com nosso Vice Prefeito 
Alexandre Capitaneo, com o Ernani, com quem estamos nessa luta no momento em 
que se avizinha mais uma eleição uma eleição que tomei a decisão, meu caro 
Veredor Jarré, eu tenho esta condição, de buscar uma vaga na Câmara Federal e é 
um desafio sem dúvida enorme, mas pra mim meus caros Vereadores De Loreno e 
Rudi que integram a bancada do Partido Progressista, eu quero aqui até mesmo 
agradecer a confiança que Carazinho nos deu ao longo desse oito anos 
indistintamente de partidos nós temos uma relação que está a altura da política que 
a sociedade espera, precisa, e aqui nesta casa nós travamos debates importantes e 
que estamos prestes agora a votarmos na Assembléia Legislativa que é por 
exemplo o tema da ferrovia, onde Carazinho se movimentou, se envolveu, os outros 
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estados já votaram a implantação da ferrosul e nós vamos votar provavelmente até 
o dia 21, em função da eleição a gente tem um pouco de temor que percamos o 
prazo do mês de setembro, mas em outubro com certeza estaremos votando a 
criação legal da nova empresa pública que trará de volta para o Rio Grande do Sul, 
as ferrovias, e eu tenho certeza que a partir desta votação as mobilizações 
regionais, elas serão mais necessárias ainda e no relatório da comissão que presidi, 
está lá a inclusão de Carazinho como pretendente de sediar estas estruturas da 
ferrovia e eu quero aproveitar Gilnei, meu caro Vereador Presidente da Câmara, 
usando esta passagem e um pouco do trabalho que fizemos, eu quero poder 
cumprimentar, e se hoje temos uma obra acontecendo aqui no aeroporto que era 
um sonho antigo foi a movimentação dos senhores Vereadores ao reivindicar pra 
nós aquela conquista que buscamos juntos ao Governo do Estado, do qual eu 
integro a base de sustentação para que tivéssemos esta e outras tantas conquistas 
que a gente conseguiu trazer para Carazinho, mas reafirmar com a comunidade 
Carazinhense o meu compromisso de seguir trabalhando por vocês, que eu venha 
honrado os votos que eu venha a fazer, assim como procurei honrar aqueles que já 
fiz, como deputado estadual e pra mim foi uma bela experiência ter sido deputado 
aqui no Rio Grande do Sul, eu pretendo nessa nova tarefa fazer a minha parte, para 
que a política tão questionada, tão mal vista, muitas vezes pelos nossos próprios 
exemplos mau dados a gente possa fazer em Brasília aquilo que honre a história da 
política no Rio Grande do Sul e honre como disse os meus eleitores passados e 
futuros aqui dessa querida terra, contem sempre conosco, Carazinho para mim tem 
um lema acima de partido político, é uma terra que lidera a história do Rio Grande e 
o desenvolvimento regional e nesse sentido quero estar sempre inserido para fazer 
a minha parte para fazer bem feito, portanto muito obrigado pela confiança que tive, 
cumprimentos pelo trabalho do Legislativo Municipal e é um prazer muito grande 
estarmos aqui mais uma vez nesta noite e quase que em tom de despedida desse 
processo em que vivi ao longo dos oito anos como deputado estadual e espero 
recebê-los para todos os pleitos necessários e cabíveis lá na câmara federal, lá em 
Brasília onde pretendo estar a partir do ano que vem, contem sempre comigo e 
obrigado pela oportunidade dessa manifestação, muito obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Também 
queremos registrar a presença do Vereador licenciado Paulino de Moura que se faz 
presente, funcionários da Prefeitura, amigos, Presidente da Liga, professor Clóvis e 
sem sombra de dúvidas, Deputado Jerônimo, queremos também registrar a 
participação no processo da RS 130 que liga Carazinho a Chapada e temos a 
certeza que a sua contribuição foi muito importante no momento decisivo e com que 
nos possamos poder ainda esse ano ter essa obra iniciada e essa estação de 
passageiros também é uma briga muito antiga que vem da época do seu Romeu 
Barleze militante do PDT e hoje retornando as suas bases também que sempre 
batalhou e nunca teve êxito devido aos endividamentos do nosso governo, mas 300 
mil reais é um bom recurso para com que nós possamos realizar mais um dos 
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sonhos de Carazinho, então fica esse registro deputado Jerônimo e foi um prazer 
ter recepcionado o Senhor nesta Casa, passamos agora para apreciação e votação 
dos requerimentos e moções. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Também queremos registrar a presença do Vereador 
licenciado Paulino de Moura, que se faz presente, funcionários da prefeitura, 
amigos, presidente da liga professor Clóvis e sem sombra de dúvidas Deputado 
Geronimo, queremos também registrar a participação no processo da RS 330 que 
liga Carazinho a Chapada que temos a certeza que a sua contribuição foi muito, 
muito importante no momento decisivo com que nós passamos poder ainda esse 
ano ter essa obra iniciada e essa estação de passageiros também é uma briga 
muito antiga que vem da época do senhor Romeu Barleze, militante do PDT e hoje 
retornando a suas bases também, que sempre batalhou e nunca teve êxito devido 
aos endividamentos do nosso governo mas trezentos mil reais é um bom recurso 
para com que nós possamos realizar mais um dos sonhos de Carazinho. Então fica 
esse registro Deputado Geronimo e foi um prazer ter recepcionado o senhor nesta 
Casa. Passamos agora para a apreciação e votação dos requerimentos e moções. Vereador Leandro Adams: 
Questão de ordem Senhor Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Pois não Vereador Leandro. Vereador Leandro Adams: Seria possível 
consultar os colegas para a votação em bloco requerimentos e moções. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Coloco em 
apreciação dos colegas a solicitação verbal do Vereador Leandro, Vereador 
Leandro, para a apreciação em bloco dos requerimentos e moções. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado requerimento 
verbal do Vereador Leandro. Peço ao Senhor Secretário que proceda a leitura do 
número e autor dos requerimentos e moções. Secretário Vereador Élbio Esteve: Requerimento nº 01, Vereador 
Rudinei Brombilla; Requerimento nº 02, Vereador Estevão de Loreno; Requerimento 
nº 05, Vereadores Sandra Citolin e Gilnei Jarré; Requerimento nº 06, Vereadora 
Sandra Citolin; Moção. Moção n° 01 Vereador Marcos Soares, subscrita pelos 
Vereadores Rudinei Brombilla, Erlei Vieira e Leandro Adams; Moção n° 02 da 
Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores Eugenio Grandó, Gilnei Jarré 
e Rudinei Brombilla; Moção n° 03 da Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos 
Vereadores Eugenio Grandó, Gilnei Jarré e Rudinei Brombilla; Moção n° 04 do 
Vereador Felipe Sálvia subscrita pelos Vereadores Eugenio Grandó, Marcos Soares 
e Sandra Citolin; Moção n° 05 do Vereador Felipe Sálvia subscrita pelos 
Vereadores Sandra Citolin, Marcos Soares e Eugenio Grandó; Moção n° 06 da 
Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores Eugenio Grandó, Erlei Vieira, 
Gilnei Jarré e Leandro Adams; Moção n° 07 Vereadores Felipe Sálvia subscrita 
pelos Vereadores Marcos Soares, Elbio Esteve, Leandro Adams e Gilnei Jarré. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está 
em discussão os requerimentos e moções. Não havendo vereadores que queiram 
discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e 
contrários se manifestem. Aprovado por todos os requerimentos e moções. Convido 
o Senhor Secretário para proceder à leitura do Projeto com o respectivo número e 
autor. Projeto de Lei 118. Secretário Vereador Élbio Esteve: Projeto de Lei nº 118, de 27 de agosto de 2010. Autoriza 
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a abertura de crédito suplementar no orçamento do CAPSEM. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao Senhor 
Secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Secretário Vereador Élbio Esteve: 
Voto: O presente projeto de lei é viável, conforme pareceres do Instituto Sollo e do 
jurídico da Casa, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. 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 favoráveis 
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao 
senhor secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Ordem 
Econômica e Social. Secretário Vereador Élbio Esteve: O presente projeto de lei está apto a ser incluído na ordem do 
dia. Sala de reuniões, Vereador Erlei Vieira, Vereadora Sandra Citolin e Vereador 
Rudinei Brombilla. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica 
e Social. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores 
favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Está em discussão o projeto com pareceres já aprovados. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos o projeto 
de lei 118 de 2010. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura do Projeto de 
Lei 120, de 2010. Secretário Vereador Élbio Esteve: Projeto de Lei nº 120, de 27 de agosto de 2010. Autoriza a 
abertura de crédito suplementar no orçamento da Câmara Municipal de Vereadores. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao Senhor Secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças do projeto. Secretário Vereador Élbio Esteve: Parecer. Voto: O presente projeto de lei é viável, 
conforme pareceres do Instituto Sollo e do jurídico da Casa, e nada a opor quanto 
aos aspectos orçamentário e financeiro. Sala de Reuniões, 08 de setembro, 
assinam Vereador Felipe Sálvia, Vereador Eugenio Grandó e Vereador Élbio 
Esteve. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao 
senhor secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Ordem 
Econômica e Social. Secretário Vereador Élbio Esteve: Parecer. Voto: O presente projeto de lei está apto a ser 
incluído na ordem do dia. Sala de reuniões, 08 de setembro de 2010, assinam 
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 favoráveis 
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está em 
discussão o projeto com os pareceres já aprovados. Não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão 
e contrários se manifestem. Aprovado por todos o projeto de lei 120 de 2010. Peço 
ao senhor secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei Complementar 003 de 
2010. Secretário Vereador Élbio Esteve: Projeto de Lei Complementar nº 003, de 06 de agosto de 2010. Dá nova 
redação ao segundo artigo 20 da Lei Complementar de 03 de 85, do Código de 
Posturas. Artigo primeiro: O inciso 2° do artigo 20 da Lei Complementar nº 03/85, de 
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07 de janeiro de 1985, que institui o código de Posturas do Município passa a viger 
com a seguinte redação: Artigo primeiro, inciso 2º: Os passeios públicos e, nestes, 
os acessos para veículos, deverão ser construídos conforme regulamentação 
editada pela Secretaria Municipal do Planejamento e Urbanismo e aprovadas pelo 
Conselho Municipal do Plano Diretor, devendo ser executados em material 
uniforme, antiderrapante e de alta durabilidade, observando normas de 
acessibilidade e de segurança para pedestres e, à exceção das zonas comerciais, 
serem dotados de faixa de ajardinamento para facilitar infiltração de água de 
chuvas, podendo, ainda, abrigar redes de serviços de interesse público como 
telefonia, água, esgoto cloacal e pluvial, eletricidade, iluminação pública e outros. 
Parágrafo primeiro: O dispositivo contido no inciso 2° será regulamentado, em seus 
aspectos técnicos, por normas expedidas pela Secretaria do Planejamento e 
Urbanismo, no prazo de 60 dias da promulgação da Lei. Artigo segundo: Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 06 de agosto de 
2010. Assina Aylton Magalhães, Prefeito. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao Senhor Secretário que proceda à 
leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Secretário Vereador Élbio Esteve: Voto: O presente projeto de 
lei complementar é viável, conforme pareceres do Instituto Sollo e do jurídico da 
Casa, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Sala de 
Reuniões, 08 de setembro de 2010. Assinam Vereador Felipe Sálvia, Vereador 
Eugenio Grandó e Vereador Élbio Esteve. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças. Não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se 
manifestem. Aprovado por todos. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura 
do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social. Secretário Vereador Élbio Esteve: Parecer. Voto: O presente 
projeto de lei complementar está apto a ser incluído na ordem do dia. Sala de 
reuniões, 08 de setembro de 2010, assinam 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 favoráveis permaneçam como estão e contrários se 
manifestem. Aprovado por todos. Está em discussão o projeto com os pareceres já 
aprovados. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. 
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. 
Aprovado por todos. Gostaria de comunicar aos nobres colegas que na segunda-
feira estaremos concedendo uma distinção tradicionalista destaque, com certeza é 
com o consentimento dos demais colegas, e toda a Câmara de Vereadores, ao 
Senhor Amélio Machado. Então, gostaria também de lembrá-los do acordo que 
fizemos para a nossa foto oficial também na segunda-feira. Nada mais havendo a 
tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião, e convoco os 
Senhores Vereadores para a próxima Reunião Ordinária, a ser realizada no dia 13 
de setembro, às 18h45min. 
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