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Ata Reunião Ordinária 21 de setembro de 2010.......Ata 41 

  
 
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 21 de 
setembro de 2010. Convido o Senhor Vereador Eugenio Grandó 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 13 de setembro de 2010. 
Está em discussão a ata da reunião ordinária do dia 13 de setembro 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 21 de setembro de 2010: Ofício 209/2010 do Executivo Municipal, em 
resposta OP 204/2010; Ofício 210/2010 do Executivo Municipal, em resposta OP 
194/2010; Ofício 211/2010 do Executivo Municipal, em resposta OP 190/2010; 
Ofício 212/2010 do Executivo Municipal, retirando o Projeto de Lei nº 189/2010; 
Ofício 213/2010 do Executivo Municipal, retirando o Projeto de Lei nº 119/2010; 
Emenda Modificativa n° 06 de autoria do Vereador Rudinei Brombilla; Ofício 
014/2010 da Contadora desta Casa, encaminhando o relatório contábil referente ao 
mês de agosto; Ofício 195/2010 da Eletrocar, em resposta OP 1.646/2010; Ofício 
196/2010 da Eletrocar, em resposta OP 1.833/2010; Ofício do CAPSEM, 
informando que o mesmo está repassando sem Restos a Pagar; Ofício da Câmara 
Municipal de Campinas, convidando para a FENALÉGIS, ocorrido nos dias 16 e 17 
de setembro; Ofício 126/2010 da 15º Zona Eleitoral de Carazinho, informando sobre 
os procedimentos desta Casa para as eleições; e-mail em resposta a OD 
1.443/2010; Emenda nº 07 a LDO de autoria do Vereador Marcos Soares; Emenda 
nº 08 a LDO de autoria do Vereador Leandro Adams; Projeto de Lei nº 122/2010 de 
autoria do Executivo Municipal, o qual Dá denominação às rotatórias de trânsito; 
Projeto de Lei Complementar nº 004/2010 de autoria do Executivo Municipal, o qual 
Altera a redação do artigo 36, da Lei Complementar n° 115/2007, que cria o 
Previcarazinho. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos agora para a leitura das indicações, requerimento e 
moções pelo senhor secretário. Secretário Vereador Élbio Esteve: I – 1784/201075/2010, Indicação Vereador Marcos 
Soares. Solicita a fixação de cones localizados na Avenida Mauá; I – 
1785/201076/2010, Indicação Vereador Marcos Soares. Restauração de placa de 
sinalização localizada à Rua José de Alencar, esquina com a Rua Hilário Ribeiro, no 
bairro Borghetti; I – 1786/201077/2010, Indicação Vereador Marcos Soares. 
Retirada dos entulhos verdes depositados na Rua Castro Alves, no bairro Santo 
Antônio; I – 1787/201078/2010, Indicação Vereador Marcos Soares. Colocação de 
lixeiras na Rua Jeferson Pacheco, no bairro Oriental; I – 1788/201079/2010, 
Indicação Vereador Marcos Soares. Retirada dos entulhos verdes depositados na 
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Rua 21 de Abril, no centro da cidade; I – 1789/201080/2010, Indicação Vereador 
Marcos Soares. Retirada dos entulhos verdes depositados na Rua Santa Terezinha 
esquina com a Rua Marcilio Dias, no bairro Santo Antônio; I – 1790/201081/2010, 
Indicação Vereador Marcos Soares. Retirada dos entulhos depositados na Rua 10 
de Novembro, no bairro Santo Antônio. I – 1791/201082/2010, Indicação Vereador 
Rudinei Brombilla. Solicitando ao Executivo que determine ao setor competente que 
faça o trabalho de capina e limpeza na passagem e nos trilhos próximo a CESA - 
Cotrijal; I – 1792/201083/2010, Indicação Vereador Rudinei Brombilla. Solicita ao 
Executivo que determine ao setor competente a viabilidade do recapeamento em 
toda a extensão da Rua Osilio Zolet no Bairro Princesa; I – 1793/201084/2010, 
Indicação Vereador Rudinei Brombilla. Solicitando ao Executivo que determine ao 
setor competente a viabilidade de canalização ou limpeza da sanga que corta a Rua 
Emilia Simon no Bairro Vargas. I – 1794/201085/2010, Indicação Vereador Rudinei 
Brombilla. Solicita ao Executivo para que determine ao setor competente serviços 
patrolamentos, cascalhamentos e limpeza de bueiros nas Ruas Mirin, Paz e Vera 
Cruz no Bairro Princesa; I – 1795/201086/2010, Indicação Vereador Rudinei 
Brombilla. Solicitando ao Executivo Municipal para que determine ao setor 
competente melhorias com urgência no calçamento da Rua São Vicente de Paulo, 
no Bairro Conceição; I – 1796/201087/2010, Indicação Vereadora Sandra Citolin. 
Solicita ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente a contratação 
imediata de Médicos para os ESF dos Bairros Floresta e Conceição; I – 
1797/201088/2010, Indicação Vereadora Sandra Citolin. Solicita ao Executivo 
Municipal para que determine ao setor competente com urgência, a notificação do 
proprietário de um terreno localizado na rua Itararé esquina com rua Farrapos, 
Bairro Centro, para que providencie a limpeza do passeio público do referido 
terreno, na parte que fica na rua Farrapos, pois está totalmente tomado por inços e 
matos, propiciando a proliferação de insetos. Solicitação dos moradores; I – 
1798/201089/2010, Indicação Vereador Estevão de Loreno. Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos na Rua São Sebastião; I 
– 1799/201090/2010, Indicação Vereador Estevão de Loreno. Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja refeito o calçamento da Rua Machado de Assis, em 
frente à residência de n° 226; I – 1800/201091/2010, Indicação Vereador Estevão 
de Loreno. Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa 
Buracos na Rua Gaviões, esquina Rua Minuanos; I – 1801/201092/2010, Indicação 
Vereador Estevão de Loreno. Para que determine ao setor competente, o 
Departamento Municipal de Trânsito que sejam devidamente sinalizadas as ruas 
alternativas para o tráfego de caminhões, as quais dão acesso a Avenida Flores da 
Cunha; I – 1802/201093/2010, Indicação Vereador Estevão de Loreno. Para que 
determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos na Rua 
Alberto G. de Souza; I – 1803/201094/2010, Indicação Vereador Leandro Adams. 
Solicita ao Executivo Municipal que viabilize a criação de parceria entre a 
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Universidade de Passo Fundo, Campus Carazinho - Curso de Ciências Biológicas, 
a fim de identificar os recursos hídricos no município de Carazinho, destacando as 
áreas poluídas e nascentes que precisam de cuidado e proteção; além de mapear 
as Áreas de Preservação Permanente existentes. I – 1804/201095/2010, Indicação 
Vereador Elbio. Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente que seja efetuado a reforma da ponte que liga o Bairro Medianeira ao 
Bairro Vila Rica, localizada no final da Rua Assis Chateubriand, com a maior 
brevidade possível; I – 1805/201096/2010, Indicação Vereador Elbio. Reiterando 
diversas solicitações ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
que seja efetuado o conserto da boca de lobo da Rua Paraná, Bairro Oriental; I – 
1806/201097/2010, Indicação Vereador Elbio. Solicita ao Executivo Municipal para 
que determine ao setor competente que seja providenciado com maior urgência o 
calçamento da Rua Nenê de Sassi, Bairro Oriental. R – 1807/294/2010, 
Requerimentos. Requerimento 01, Vereador Marcos Soares. O vereador abaixo 
assinado solicita que após lida em plenário, e apreciada na forma regimental, seja 
enviado ofício ao Deputado Giovani Cherini, Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado do Rio Grande do Sul, sugerindo que seja elaborado Projeto de Lei - 
Ficha Limpa, estendendo a presente lei para os cargos de confiança e 
comissionados em todo o Estado do Rio Grande do Sul; R – 1808/295/2010, 
Requerimento 02, Vereador Marcos Soares. O vereador abaixo assinado solicita 
que após lida em plenário e apreciada na forma regimental, seja enviado ofício ao 
Senhor Albano Kayser - Diretor Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho S.A, 
solicitando para que seja feita a substituição do poste de luz localizado junto a Rua 
Jeferson Pacheco, nº 1215, no bairro Oriental, eis que o mesmo poderá causar 
acidente, em virtude do estado precário que se encontra; R – 1809/296/2010, 
Requerimento 03, de Pesar Vereador Rudinei Brombilla. O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após lido em plenário e deferido pela 
Presidência, seja consignado em ata e oficiado aos familiares votos de profundo 
pesar em nome do Poder Legislativo de Carazinho, pelo falecimento do Senhor 
Albino Lemos da Silva. Todos os familiares do inesquecível Albino Lemos da Silva, 
os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido; R – 1810/297/2010, 
Requerimento 04, Vereadora Sandra Citolin. A Vereadora abaixo subscrita requer 
na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
oficio do Poder Legislativo de Carazinho, ao Secretario Municipal da Saúde, Sr. 
Nelson Loeff, solicitando com urgência Médico permanente nos ESF dos bairros 
Floresta e Conceição, visto a persistente carência no atendimentos destes bairros, 
sendo a demanda destes ESF superior a cinco mil pacientes, e, com o atendimento 
em dias alternativos dos Médicos tica prejudicado o vinculo médico paciente, 
dificultando a eficiência das consultas, gerando despesas desnecessárias, repetidas 
vezes. São constantes as reclamações dos usuários destes ESF, tais como: 
médicos em dias alternados, deslocamento em vão até a Unidade Básica, longas 
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filas quando o profissional chega, e também o escasso material para os 
procedimentos mínimos. Solicitamos também a intensificação da atuação das 
Agentes de Saúde destes bairros, fortalecendo assim a rede de atendimento na 
saúde, No aguardo de vosso atendimento desde já agradecemos a acolhida e 
renovamos votos de estima e consideração; R – 1811/298/2010, Requerimento 05, 
Vereadora Sandra Citolin. A Vereadora abaixo subscrita requer na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho, ao 38 Batalhão da Polícia Militar - Carazinho, na 
pessoa do Sr. Tenente Coronel Antônio Carlos da Cruz - Comandante, solicitando 
policiamento nas proximidades da Escola Estadual de Ensino Médio Érico 
Veríssimo, na entrada e saída dos alunos da noite, visto as constantes denúncias 
da comunidade sobre a permanência de elementos estranhos a escola, que 
freqüentemente estão na cerca, na tentativa de entrar na escola, e também para 
provocar os alunos que ali estão no intuito de estudar. Este policiamento ostensivo 
e preventivo servirá para reprimir crimes e proporcionar mais segurança aos alunos 
e professores, e também desestimulará a permanência de elementos estranhos a 
comunidade; R – 1812/299/2010, Requerimento 06, Pedido de Informação, 
Vereador Gilnei Jarré. O Vereador abaixo subscrito requer na forma regimental, que 
depois de lido em Plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o 
seguinte Pedido de Informações referente à FUNDETEC: 1° - Cópia dos contratos 
referentes às Leis Municipais número 6.914/2009, 6931/2009, 6941/2009, 
6950/2009, 7011/2009, 7134/2010 e 7222/2010. 2° - Relação de todos os 
contratados dos anos de 2009 e 2010, e com relação a esses contratados, os 
seguintes itens: a) Número de horas de contrato; b) Data de vigência dos contratos; 
c) Área de atuação dos contratados, comprovantes de formação específica da área 
em que atuam e comprovação de experiência na área de atuação, quando houver; 
d) Comprovantes de efetividade dos contratados; e) Comprovantes de 
cursos/turmas de desempenho das atividades; f) Comprovantes de pagamento aos 
contratados; g) Comprovantes de quitação de INSS; h) Comprovantes de 
pagamento de 13° salários ou outros; i) Cópias de contratos firmados para 
convênios com o Governo Federal ou Estadual, bem como planos de aplicação dos 
recursos dos referidos convênios; j) Controle de beneficio de vale-transporte aos 
contratados, com discriminação do endereço de cada um e quantidade de vales 
recebidos mensalmente; k) Cópias de contratos que efetuam/efetuaram atividades 
em programas ou convênios com o governo federal ou estadual, ou outros órgãos. 
3° - Discriminação dos cursos/turmas atendidas no CMEP dos anos citados. 4° - 
Discriminação pormenorizada das turmas/cursos em andamento no CMEP. 5° - 
Cópia dos empenhos realizados, liquidados ou não, no ano de 2009 e 2010 até 
apresente data. 6° - Cópias dos contratos dos diretores técnico e administrativo, 
com respectivos comprovantes de efetividade, de pagamento de salários, 
adicionais, horas extras. 7 - Cópia dos Projetos Pedagógicos dos anos de 2009 e 
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2010 e seus respectivos planos de aplicação. 8 - Cópia dos Projetos elaborados e 
enviados ao Ministério de Educação e Cultura ou outros órgãos. 9 - Relatório das 
atividades de manutenção e conservação efetiva do patrimônio das Escolas da 
Rede Municipal de Ensino dos anos de 2009 e 2010. 10 - Relação dos cursos e 
seus respectivos locais/endereços, onde foram/estão sendo realizados os cursos. 
Justificativa: Averiguar possíveis irregularidades na aplicação dos recursos públicos 
municipais conforme denúncias, as quais sugerem desmandos administrativos e 
que podem ser "a ponta do iceberg"; R – 1813/300/2010, Requerimento 07, Pedido 
de Informação, Vereador Gilnei Jarré. O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de lido em Plenário, seja enviado oficio ao Executivo 
Municipal com o seguinte Pedido de Informações: Cópia dos Decretos Executivos 
números 16, 28, 33, 34, 48, 58, 83, 84, 91 e demais decretos realizados até a 
presente data. Justificativa: Averiguar possíveis irregularidades devido ao descaso 
do Executivo Municipal ao ofício número 197/2010 da Câmara de Vereadores do dia 
08 de setembro de 2010; R – 1814/301/2010, Requerimento 08, Vereador Leandro 
Adams. O Vereador abaixo subscrito requer que após lido em plenário e deferido na 
forma regimental seja enviado ofício com votos de profundo pesar aos familiares do 
Sr. Osvaldo Gonçalves da Costa ocorrido dia 15/09/2010. '"Disse-lhes Jesus: Eu 
sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja mono viverá. E todo 
aquele que crê em mim nunca morrerá”. Aos familiares e amigos resta-nos algumas 
palavras de conforto em momento tão difícil, mas o tempo é remédio e nele 
conquistamos o consolo com ele pensamos nos bons momentos. E com um pouco 
mais de tempo, transformamos nossos entes queridos em eternos companheiros. 
Nossos sonhos ganham aliados, nossa independência ganha acompanhantes, 
nossa vida conquista anjos. E no fim apenas a saudade e uma certeza: Não importa 
onde estejam, estarão sempre conosco. Mas o tempo é remédio e nele 
conquistamos o consolo que com ele pensamos nos bons momentos. E com um 
pouco mais de tempo, transformamos nossos entes queridos em eternos 
companheiros. E no fim apenas a saudade e uma certeza: Não importa onde 
estejam estarão sempre conosco. A família enlutada do Sr. Osvaldo Gonçalves da 
Costa nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido; R – 1815/302/2010, 
Requerimento 09, a CORSAN Vereador Gilnei Jarré. O Vereador abaixo assinado 
requer na forma regimental, para que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado oficio ao Sr. Ermógenes Bodanese, Diretor da CORSAN, solicitando 
com a maior brevidade possível que seja refeito a reposição do pavimento asfáltico 
na Rua Tupiniquins esquina com a Rua Nestor Sampaio de Quadros no Bairro 
Alvorada. Justificamos a necessidade, pois no referido local foram realizados 
serviços de reparos na rede, onde a concessionária realizou a reposição do 
pavimento asfáltico, mas devido ao tráfego constante do coletivo urbano, o 
pavimento cedeu e vem ocasionando algumas rachaduras nas moradias. 
Reivindicação dos moradores; R – 1816/303/2010, Requerimento 10, Vereador Erlei 
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Vieira. Requerimento, o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que 
após aprovado em plenário seja enviado ofício ao Presidente do HCC, senhor 
Azelar Kissmann; Promotora de Justiça Clarissa Amélia Simões Machado, 
Presidente do CETRAT, Luiz Godinho; Josélio Nissel Cunha, Presidente da ACIC, 
Comandante Antonio Carlos da Cruz, 38 BPM; Delegado de Policia Danilo Flores, 
solicitando apoio para que venhamos a viabilizar para o nosso município mais 
recursos para tratamento de dependentes químicos, através do intitulado “PAC DO 
CRACK” proposto pelo Governo Federal. Na segunda-feira 20 de setembro foi 
aberto edital para credenciamento, para que municípios de todo o Brasil se 
inscrevam para concorrer mais de seis mil leitos subsidiados pelo Governo Federal 
que fazem parte do plano proposto para enfrentamento ao Crack e outras Drogas. 
Atento a esse certame conclamo que a todos em conjunto venhamos a trabalhar em 
prol dessa conquista. A idéia principal do “PAC DO CRACK” é fortalecer e ampliar 
os serviços de atenção ambulatorial, oferecendo também qualificação diferenciada 
aos profissionais que atuaram nesse serviço. Essa é uma oportunidade única do 
nosso município conquistar um CAPS AD, que faz parte também das ações que 
serão desenvolvidas com a destinação exclusiva de R$ 30,4 milhões para viabilizar 
mais 600 vagas nos CAPS. No total serão aplicados R$ 133 milhões, por meio da 
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e do Ministério da Saúde. Em março 
de 2009 apresentei o projeto técnico para implantação do CAPS ALCOOL E 
DROGAS, ao Prefeito e o Vice o qual iriam estudar a possibilidade de encaminhar 
ao Governo Federal a proposta, fato que até hoje não obtive resposta alguma 
quanto a analise desse projeto tão trabalhoso desenvolvido por mim. Um dos 
motivos que apresento esse trabalho visa à busca do apoio de toda sociedade e de 
seus representantes para que juntos venhamos a conseguir viabilizar mais leitos 
para tratamento na nova ala psiquiátrica que será construída, custeio de alguns 
leitos no CETRAT e também mais dinheiro para atenção básica aos pacientes após 
o tratamento. Como Vereador venho atuando de forma enérgica em busca de mais 
estrutura para o tratamento, acompanhamento ambulatorial e na prevenção ao uso 
de drogas. Mas acredito que uma ação articulada entre toda a sociedade alcance 
maior sucesso. Destaco Governo do Estado vem fazendo sua parte no quesito 
tratamento, com o seu programa de enfrentamento ao CRACK, que fornece 
subsídios a hospitais gerais que mantém leitos para desintoxicação de dependentes 
químicos o HCC mantém 10 leitos nessa parceria. O Governo do Estado ainda está 
enviando R$ 300 mil para custeio de parte da nova ala Psiquiátrica. Oportuno que o 
Governo Federal venha a contribuir para manutenção de mais leitos nessa 
estrutura; 
 
R – 1817/304/2010, Requerimento 11, Vereador Gilnei Jarré e Assessor Jurídico 
Leonardo Vedana. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho à presença de 
Excelência, requerer nos termos da legislação vigente, que seja submetido ao 
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plenário, para que seja autorizado o Vereador-Presidente Gilnei Jarré, bem como o 
Assessor Jurídico, Leonardo Vedana, nos dias 05 a 07 de outubro/2010, a realizar 
viagem à Brasília,DF, em reunião com o Sr. Francisco Etelvino Biondo, Diretor da 
INTERLEGIS, e sua equipe. Como é de conhecimento dos nobres Vereadores, 
recentemente, a Câmara Municipal de Carazinho aderiu ao programa INTERLEGIS, 
órgão público vinculado diretamente no Senado Federal que visa modernizar as 
Casas Legislativas de todo o Pais, além de oferecer ações de fomento, 
informações, projetos vinculados ao Governo Federal e capacitação de servidores, 
totalmente de forma gratuita. Diante disso, primeiramente vamos buscar apoio da 
instituição para trazer aos nobres vereadores proposta de reformulação da nossa 
Lei Orgânica Municipal, bem como Regimento Interno da Câmara de Vereadores, 
devidamente atualizado com a Constituição Federal da República, totalmente de 
forma gratuita e devidamente vinculada ao Senado Federal. Esse é o primeiro 
passo que vamos dar para modernizar a Câmara Municipal de Vereadores com o 
apoio institucional da INTERLEGIS, dentro dos inúmeros projetos que vamos 
conhecer e poder buscar com o apoio da instituição; M – 1819/246/2010, Moção 01, 
Vereador Rudinei Brombilla, subscrita pelos Vereadores Felipe Sálvia, Marcos 
Soares e Erlei Vieira. O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
cumprimentos a Cooperativa Tritícola Auto Jacui Ltda  - COTRIJAL – em nome de 
seu presidente Nei Cesár Mânica e extensivo a toda sua diretoria e funcionários, 
pelos 53 anos de atividades completados  no dia 14 de setembro. Ao assumir os 
destinos da cooperativa a partir de 1995, quando foi eleito pela primeira vez pela 
primeira vez para o cargo de Presidente, Nei César Mânica passou a traçar novos 
rumos, destinados a permitir que a Cotrijal pudesse acompanhar as transformações 
impostas pela era da globalização e da supremacia dos mercados. Herdeira de uma 
tradição de solidez e segurança, construídos pelo trabalho de sucessivas 
administrações desde 1957, a Cooperativa parte agora para novos desafios. Com 
Nei César Mânica na presidência, a cooperativa incrementou também o aumento de 
sua estrutura física e de serviços à disposição dos produtores. A Cooperativa voltou 
a viver um “boom” de implantações de unidades de recebimento de cereais. Dentro 
do processo de modernização colocado em prática a partir de 1995, com o início da 
gestão de Nei César Mânica, a maneira de administrar a Cooperativa ganhou um 
novo formato. Foram criadas unidades de apoio, com o objetivo de melhorar e  
qualificar as receitas e despesas próprias de cada segmento existente na 
cooperativa. A história da Cotrijal nos seus quase 53 anos de atuação é recheada 
de desafios e conquistas, fruto da união e visão de pessoas empreendedoras que 
souberam olhar além de seu tempo. Mas foi nos últimos anos que a Cooperativa 
passou a ser vista como uma potência no agronegócio brasileiro por promover, 
desde 2000, a Expodireto Cotrijal e a gigantesca Feira de agrodinâmica e de 
negócios todos os anos se renova como um ponto de encontro com o 
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conhecimento, a tecnologia e as novas oportunidades para o segmento 
agropecuário, auxiliando o produtor a vencer o desafio de produzir mais com 
menores custos. Em 2010 a Cotrijal comemora a décima primeira edição da 
Expodireto, que passa a ser uma feira internacional. Com o modelo voltado para a 
implantação dos princípios de qualidade total em todos os setores de atuação da 
cooperativa e uma administração focada na viabilidade técnica e econômica do 
produtor, no final de 1999, Nei César Mânica assumiu, talvez o maior desafio de sua 
trajetória como dirigente cooperativista: a realização da Expodireto, uma feira 
agrodinâmica visando aproximar o produtor dos mais modernos avanços 
tecnológicos do setor. Em menos de seis anos, com a ajuda se sua equipe de 
trabalho, planejou e executou o que se tornaria o mais destacado empreendimento 
da cooperativa em todos os tempos. Buscando elevar a Cotrijal à condição de 
referência em organização, uso de tecnologias e gestão no agronegócio brasileiro, 
Nei tem priorizado em sua administração instrumentos como: acesso a informações, 
inserção do produtor, da mulher e do jovem no processo cooperativo, 
disponibilização de alternativas capazes de melhorar o desempenho das 
propriedades, desenvolvimento de programas voltados à administração e 
gerenciamento na área de grãos e de produção animal, qualidade da produção 
armazenada, capacitação pessoal e profissional e sensibilização à questão 
ambiental. Receba o reconhecimento do Legislativo Municipal; M – 1820/247/2010, 
Moção 02, Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores Marcos Soares, 
Rudinei Brombilla e Erlei Vieira. A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho, ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e ou Superdotação / Altas Habilidades, e a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (APAE) Carazinho, parabenizando pela passagem do Dia 
Nacional de Luta dos Portadores de Deficiência comemorado em 21 de setembro 
de 2010. Milhares de brasileiros – homens, mulheres, negros, brancos, pardos, 
índios, jovens e adultos, tem algum tipo de deficiência física, mental, auditiva, 
cerebral,visual ou algum tipo de patologia, e são vítimas diárias do descaso, do 
preconceito e da discriminação. Os portadores de deficiência comemoram, desde 
1982, o Dia Nacional de Luta das Pessoas Portadoras de Deficiência. Este dia tem 
como um de seus principais objetivos mostrar a importância da luta de todos os 
portadores de deficiência seja física, mental ou sensorial, cegos e surdos-mudos. 
Os direitos reivindicados pelos portadores de deficiência não deixam de ser simples: 
ir e vir pelas ruas das cidades, freqüentar lugares públicos sem a obrigação de 
entrar pela porta dos fundos, ou assistir a espetáculos na última fileira, por não 
haver espaço acessível a uma cadeira de rodas. Quem discrimina se coloca, 
equivocadamente, em um plano superior às outras pessoas, desconhecendo, ou 
fingindo desconhecer, que todos somos mais ou menos aptos a exercer alguma 
função ou atividade. O preconceito e a discriminação devem ser combatidos 
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ininterruptamente, quem discrimina ignora que as deficiências apontadas nos 
demais são, em outra escala e em outra dimensão, as mesmas que carregamos 
conosco, se não possuímos alguma deficiência “física”, certamente temos outras 
deficiências – de caráter, moral, éticas ou semelhantes – que nos torna também 
deficientes; Hoje os portadores de deficiências estão tentando ocupar seus 
espaços, mostrando sua cara, pois em tempo não muito distante muitas pessoas 
mutiladas, deficientes, não saíam de casa, não passeavam nem viviam, eram 
condenados por portar uma deficiência, por ser diferente. O preconceito e a 
discriminação imperavam. Aos poucos vozes foram se levantando pacientes e 
persistentes mostrando o portador de deficiência como gente com direitos e deveres 
como as outras pessoas. Casa conquista é sempre uma vitória é imprescindível 
para a perspectiva de vida das pessoas com deficiência a esperança, a fé, a luta 
sem paternalismo, a busca pelos direitos a democracia e a oportunidade. Por toda 
essa luta e por todas as vitórias alcançadas recebam as homenagens desta Casa 
Legislativa. M – 1821/248/2010, Moção 03, Vereador Felipe Sálvia, subscrita pelos 
Vereadores Marcos Soares, Sandra Citolin e Rudinei Brombilla. O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que depois de ouvido o plenário, seja 
encaminhado ofício ao Patrão do CTG Pedro Vargas, Sr. Reinaldo Pizzamiglio da 
Silva, extensivo a toda patronagem e demais integrantes do quadro social, 
cumprimentando-lhes pelos 56 anos de atividades do CTG que é exemplo de força 
e perseverança, sempre respeitando e cultuando as nossas tradições. O CTG 
Pedro Vargas foi à primeira entidade tradicionalista fundada em Carazinho, em 19 
de setembro de 1954, e merece o nosso reconhecimento por tudo que vem fazendo 
ao longo destes 56 anos na divulgação e valorização da cultura e da tradição do 
nosso Rio Grande. Podemos dizer com certeza que todas as atividades que são 
desenvolvidas dentro dos Centros de Tradições Gaúchas desenvolvem desde cedo 
o gosto em cultuar e preservar nossas tradições, tradições de homens e mulheres 
de coragem, de personalidade, de força, que trazem correndo nas veias a herança 
farrapa, algo de valor inestimável e que nos faz sentir sempre o imenso orgulho de 
dizer de peito aberto o quanto sentimos orgulho em ser gaúchos. Recebam desta 
forma, os cumprimentos do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, que sente um 
orgulho imenso em poder homenageá-los por estes 56 anos de fundação; M – 
1822/249/2010, Moção 04, Vereador Felipe Sálvia, subscrita pelos Vereadores 
Marcos Soares, Sandra Citolin e Rudinei Brombilla. O Vereador abaixo assinado, 
solicita na forma regimental, que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado 
ofício aos Vencedores do Concurso de Vitrines em homenagem a Semana 
Farroupilha 2010, ao 1º Lugar que foi conquistado pelo Atacado Barbosa de 
propriedade do Sr. Paulo Barbosa, que possui um vasto círculo de amigos no meio 
tradicionalista e fora dele, um cidadão sempre muito ligado as tradições gaúchas, 
que possui inclusive um Galpão Crioulo nas dependências de sua empresa, 
demonstrando com isso o quanto valoriza a tradição do nosso Rio Grande, ao 2º 
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Lugar que ficou com a Loja Benoit, ao 3º lugar que ficou para a Loja Colombo, ao 4º 
lugar que ficou com a Loja Berlanda e ao 5º lugar que ficou com o Banco HSBC. 
Certamente são atitudes como estas que estimulam e divulgam a cultura gaúcha, 
por isso todo o trabalho dos responsáveis e funcionários destas empresas merece o 
nosso reconhecimento, pois não mediram esforços no sentido de buscar peças 
históricas, indumentárias para abrilhantar e com isso chamar a atenção da 
população para suas vitrines, isso é valorizar o nosso tradicionalismo que é uma 
das principais marcas da nossa terra, da nossa gente. Recebam desta forma, os 
cumprimentos do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, que muito orgulha-se 
em poder homenagear estas empresas que tão bem divulgaram e valorizaram 
através de suas vitrines, nossos costumes e tradições; M – 1823/250/2010, Moção 
05, Vereador Felipe Sálvia, subscrita pelos Vereadores  Marcos Soares, Sandra 
Citolin e Rudinei Brombilla. O Vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ofício ao 
Coordenador do Conselho Municipal de Tradições Gaúchas – CMTG e a todas as 
Entidades Tradicionalistas de nosso município que participaram e colaboraram para 
a realização dos Eventos da Programação da Semana Farroupilha e em especial 
pela participação no maravilhoso e encantador Desfile que encerrou as atividades 
da Semana Farroupilha em Carazinho, realizado ontem dia 20 de setembro e 
prestigiado por um excelente público que apesar do mau tempo nas primeiras horas 
da manhã não teve receio em sair para a avenida para acompanhar o desfile,  
valorizando ainda mais o tradicionalismo gaúcho, que é uma das principais marcas 
da nossa terra, da nossa gente. Recebam desta forma, os cumprimentos do Poder 
Legislativo Municipal de Carazinho, que sente um orgulho imenso em poder 
homenagear entidades que tão bem divulgam e valorizam nossos costumes e 
tradições, que são passados de geração em geração, demonstrando ao Brasil todo 
nosso orgulho de ser gaúcho, de ser um povo que traz no sangue e na alma a 
coragem do homem farrapo; M – 1824/251/2010, Moção 06, Vereadora Sandra 
Citolin, subscrita pelos Vereadores Estevão de Loreno, Gilnei Jarré e Marcos 
Soares. A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Centro 
de Tradições Gaúchas Pedro Vargas, na pessoa do Sr. Patrão Reinaldo Pizzamiglio 
da Silva, pelas comemorações dos 56 anos de fundação do CTG no nosso 
município, comemoradas no dia 19 de setembro de 2010. A trajetória do CTG Pedro 
Vargas é regada de ternura e dedicação aos seus integrantes,  e  ao longo destes 
56 anos conquistou muitos troféus na parte campeira e artística com destaques em  
eventos a nível regional e estadual. O CTG Pedro Vargas foi à primeira entidade 
tradicionalista de Carazinho, e hoje conta com mais de 600 integrantes. O 
tradicionalismo está presente no nosso dia-a-dia e essa entidade faz parte da 
cultura dos carazinhenses. Nossa homenagem a todos aqueles que, ao longo 
desses cinqüenta e seis anos integraram as patronagens desta entidade, que 
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objetiva perpetuar as tradições gaúchas; M – 1825/252/2010, Moção 07, Vereador 
Rudinei Brombilla, subscrita pelos Vereadores Felipe Sálvia, Marcos Soares e Erlei 
Vieira. O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao 
Banco do Estado Rio Grande do Sul – BANRISUL – Agência Centro, em nome do 
gerente geral Luizmar Zanotto e extensivo a todos os funcionários, pela  
comemoração dos 76 anos de atividades no município. Ao completar 76 anos, o 
Banrisul credencia-se a fazer parte da história de Carazinho. Aqui registramos 
nosso profundo respeito e admiração a essa entidade que vem norteando pelo 
desenvolvimento da nossa Comunidade; M – 1826/253/2010, Moção 08, Vereador 
Marcos Soares, subscrita pelos Vereadores Eugenio Grandó, Estevão de Loreno e  
Sandra Citolin. 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 ao CTG Unidos pela Tradição Riograndense, na pessoa do Patrão 
Orlando Wandscheer, parabenizando pelo excelente trabalho que realizaram no 
Desfile de 20 de setembro, juntamente com todos os seus integrantes, que se 
dedicaram para mais este grande evento, levando à Avenida Flores da Cunha o 
verdadeiro amor ao tradicionalismo; M – 1827/254/2010, Moção 09, Vereador 
Rudinei Brombilla, subscrita pelos Vereadores Felipe Sálvia, Marcos Soares e Erlei 
Vieira. O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a 
senhorita Natalia Beneduzi pela conquista do titulo de 1º Princesa do Rio Grande do 
Sul Infantil 2010. Concurso realizado entre os dias 10 e 12 de setembro na cidade 
Torre/RS juntamente com 16 candidatas, esta conquista que nos enche de orgulho 
a toda comunidade de Carazinho; M – 1828/255/2010, Moção 10, Vereador Rudinei 
Brombilla, subscrita pelos Vereadores Felipe Sálvia, Marcos Soares e Erlei Vieira. O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido 
em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a Evidência 
Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda, nome de suas sócias proprietárias Tais 
Eitelwein, Ana Cristina da Silva e extensivo a todos os funcionários pela 
comemoração de dois anos de atividades em Carazinho. A Evidência RH é uma 
empresa de consultoria especializada na implantação de instrumentos de gestão 
empresarial estratégica adaptada e direcionada a atender as necessidades 
individuais e organizacionais de seus clientes e parceiros. O foco do trabalho está 
na arquitetura de processos de gestão e a prática de ações orientadas para o 
desenvolvimento estratégico das organizações. Oferecendo aos clientes 
abordagens específicas, customizadas e de alto impacto na maximização de seus 
resultados nos projetos de assessoria profissional visando também buscar nos 
mercados profissionais habilitados que correspondam às exigências atuais, 
elaborando projetos de orientação profissional e identificação de competências 
técnicas e comportamentais, com desenvolvimento de ações em assessoria 
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profissional e consultoria empresarial personalizadas e de alto impacto para as 
organizações. Hoje é a empresa mais lembrada da região norte do Rio Grande do 
Sul no mercado de assessoria profissional e consultoria empresarial através do seu 
profissionalismo, incentivo ao desenvolvimento do potencial das pessoas e 
superação das expectativas de seus clientes. Rogamos o reconhecimento do 
Legislativo Municipal; M – 1829/256/2010, Moção 11, Vereadora Sandra Citolin, 
subscrita pelos Vereadores Estevão de Loreno, Marcos Soares e Erlei Vieira. A 
Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo 
de Carazinho, ao Carazinhense Elcio Bolsan da Costa, filho dos empresários do 
ramo Moveleiro Celso da Costa e Ana Serenita Bolsan da Costa. Acadêmico de 
Administração, Elcio Bolsan da Costa reside e trabalha em Porto Alegre, sua 
vocação pelas Artes manifestou-se ainda na infância, quando começou a apreciar e 
rabiscar alguns desenhos, logo o seu talento ficou evidente. O carazinhense já está 
sendo aplaudido e reconhecido a nível Estadual, quando foi convidado a expor suas 
pinturas em eventos importantes de Porto Alegre, onde foram expostas e leiloadas 
algumas de suas telas no La Salle Pão dos Pobres, que foi sua primeira grande 
exposição, e quando participou da exposição “História em Objetos”, no Tribunal 
Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. Nossos parabéns pelo talento, pela 
conquista, e por levar e divulgar o nome de Carazinho. Um abraço com 
reconhecimento; M – 1830/257/2010, Moção 12, Vereadora Sandra Citolin, 
subscrita pelos Vereadores Erlei Vieira, Eugenio Grandó 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, 
parabenizando  todas as rádios do nosso município, pela passagem do Dia do 
Rádio,  comemorado em 21 de setembro de 2010. O rádio está sempre levando 
alegria, entretenimento e informações para os ouvintes que fazem do rádio, seu 
grande companheiro. Nossos parabéns, nesta data cumprimento a todos os 
profissionais que exercem a profissão com ética, competência e respeito a todos os 
expectadores e ouvintes. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Conforme acordo das bancadas, não haverá intervalo 
regimental, nem o grande expediente, solicito ao Senhor Secretário que proceda a 
leitura da convocação das pessoas da Secretaria de Educação. Secretário Vereador Élbio Esteve: Em conformidade 
com o disposto no artigo 187 do regimento interno da Câmara Municipal de 
Carazinho, convocamos sua Senhoria para comparecer na reunião ordinária desta 
casa, no dia 21 de setembro do corrente, para prestar esclarecimento referente aos 
ofícios 178, de 2010 do gabinete da SMEC, o Senhor Jairo Martins, Secretário da 
Educação do Município, a Senhora Elisete Luiza Humes, setor financeiro da 
Secretaria Municipal e o Senhor Maurício Fragoso setor contábil do Município. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Solicito ao Senhor Secretário que proceda a leitura do artigo 189 do regimento 
interno, referente a convocação dos Secretários e Diretores equivalentes. Secretário Vereador Élbio: Artigo 
189: na reunião a que comparecerem o Secretário ou Diretor fará sem que possa 
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ser interrompido, sua exposição sobre as questões que lhe foram propostas. I – 
concluída a exposição, os vereadores que desejarem poderão interpelá-lo. II – A 
cada interpelação é reservado ao Secretário e ao Diretor, o direito de prestar 
esclarecimentos complementares se assim o entender. III – não é permitido aos 
Vereadores apartear, nem levantar questões estranhas ao assunto da convocação. 
IV – O Secretário ou Diretor, poderá fazer-se acompanhar de servidores, para 
assessorá-los nas informações, sempre sujeitos dirante a reunião, as normas desse 
regimento. V – O Secretário ou Diretor, terá lugar a direita do Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Convido o 
Vereador De Loreno, líder do governo, para conduzir o Senhor Jairo Martins, 
Secretário de Educação, Senhora Elisete Humes do setor financeiro da Secretaria 
de Educação e o Senhor Maurício Fragoso, contador do Município, até a mesa. 
Gostaria de comunicar aos Senhores Vereadores, que devido há um erro na 
convocação do Senhor Secretário, da Senhora Elisete Humes, o Senhor Secretário 
diz que quer se ater a um documento que não existe, enfim, nós vamos suspender, 
que nos dá o direito e o Secretário vai voltar na segunda feira que vem, conforme 
manda, o que que houve? Então damos por cancelada a apreciação de 
informações sobre o ofício, devido ao Senhor Jairo solicitar um prazo maior, 
inclusive para vir dia 21, Senhor Jairo, então nós temos lhe concedendo, o Senhor 
tenha a certeza de que o Senhor voltará, vocês dois estão dispensados. Vamos 
suspender um pouquinho a sessão pessoal. Dando continuidade a presente 
reunião, solicito ao Senhor Secretário que proceda a leitura de um requerimento 
para criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Secretário Vereador Élbio Esteve – Requerimento para 
criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, os Vereadores abaixo assinados, requerem na forma regimental que 
após aprovado em plenário, seja criado a Comissão Parlamentar de Inquérito, nos 
termos do artigo 61 do regimento interno e artigo 46, II da Lei Orgânica Municipal, 
em face do Secretário Municipal de Educação Jairo Martins e o Prefeito Municipal 
Aylton Magalhães, tendo em vista o ofício n° 278, do Gabinete da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, oriundo do Setor Financeiro da Secretaria 
Municipal da Educação , que informa ao Secretário de Educação, de que em 31 de 
março de 2010, já havia um déficit de 2 milhões cento e sessenta e um mil reais, 
entre os recursos livres, MDE e FUNDEB, somente com a folha de pessoal, sendo 
informado que vai faltar dinheiro para a Folha de Pagamento dos Servidores, 
Merenda Escolar, bem como transporte escolar das crianças, fora o fato de não ser 
possível realizar nenhuma benfeitoria nas escolas devido a irresponsabilidade do 
Secretário Municipal da Educação e Prefeito Municipal, com urgência, sala de 
reuniões 21 de setembro de 2010, assinam Vereador Gilnei Alberto Jarré, Eugenio 
Grandó, Erlei Vieira, Rudinei Brombilla, Sandra Citolin, Leandro Adams e Élbio 
Esteve. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos agora para apreciação e votação dos requerimentos e moções, 
inclusive o requerimento que deu entrada. Vereador Felipe Sálvia: Questão de ordem Senhor Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Pois não Vereador Felipe. Vereador Felipe Sálvia: A questão de ordem Senhor Presidente, eu gostaria de 
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fazer um pedido, para que não entrasse a CPI na noite de hoje, eu sou a favor de 
tudo que é CPI, nunca votei contra CPI nessa Casa, mas o Secretário veio até essa 
Casa, para falar, houve um erro, não culpo a Paula, porque errar é humano, mas 
veio até essa Casa o Secretário para falar sobre o assunto que mandaram o ofício 
pra ele lá, então eu gostaria que convocassem novamente o Secretário, que 
houvesse a convocação antes de votar essa CPI e nós podemos, nós temos esse 
direito, a Casa tem o direito de convocar novamente o Secretário, com todos os 
assuntos que Vossa Senhoria quiser colocar no ofício, mas não abrir uma CPI por 
causa de um erro que não foi nosso, então eu deixo esse pedido, porque se por 
ventura for a votação eu terei que votar contra porque não acho justo, não acho 
certo, por um erro da Casa, abrir uma CPI, que é uma coisa séria, porque eu 
entendo também que houve uma retirada do orçamento da educação pelo Senhor 
Prefeito de dois milhões de reais é esse dinheiro que está fazendo falta lá na 
educação, então ele ia explicar isso aí, mas ele está no direito dele, ele poderia, eu 
acho que até ele poderia, falar sobre todos os assuntos por essa casa, mas não 
quis falar e é um direito, quando se convoca um deputado, um ministro no 
Congresso, o ministro vai falar sobre a pauta que lhe deram, então fica esse meu 
pedido. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Só para deixar claro Vereador Felipe a oportunidade foi dada, foi dado 
mais prazo para ele, que realmente esse secretário quis debochar do Poder 
Legislativo e com certeza ele deve ter conseguido isso, então eu quero também lhe 
dizer que conforme é de direito reconvocá-lo, é de direito abrir uma CPI. Passamos 
agora para apreciação e votação dos requerimentos e moções. Vereador Felipe Sálvia: Gostaria Senhor 
Presidente de que botasse a parte o requerimento da CPI. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Então coloco em 
votação o requerimento do Vereador Felipe para com que sejam apreciados os 
requerimentos e moções em bloco, com exceção ao requerimento de abertura de 
CPI. Está em discussão, não havendo Vereador que queira discutir, coloco em 
votação, Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se 
manifestem, aprovado a solicitação verbal do Vereador Felipe Sálvia, para 
apreciação em bloco dos requerimentos e moções, com exceção do requerimento 
de pedido de abertura de CPI. Peço ao Senhor Secretário para fazer a leitura do n° 
e autor dos requerimentos e moções. Secretário Vereador Élbio Esteve: Requerimento nº 01 do Vereador Marcos 
Soares; Requerimento nº 02, Vereador Marcos Soares; Requerimento nº 04, 
Vereadora Sandra Citolin; Requerimento nº 05, Vereadora Sandra Citolin; 
Requerimento nº 09, Vereador Gilnei Jarré; Requerimento nº 10, Vereador Erlei 
Vieira; Requerimento nº 11; Moções. Moção. Moção nº 01 do Vereador Rudinei 
Brombilla, subscrita pelos Vereadores Felipe Sálvia, Marcos Soares e Erlei Vieira; 
Moção nº 02 da Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores Marcos 
Soares, Rudinei Brombilla e Erlei Vieira; Moção nº 03 do Vereador Felipe Sálvia, 
subscrita pelos Vereadores Sandra Citolin, Marcos Soares e Rudinei Brombilla; 
Moção nº 04 do Vereador Felipe Sálvia, subscrita pelos Vereadores Sandra Citolin, 
Marcos Soares e Rudinei Brombilla; Moção nº 05, Vereador do Felipe Sálvia, 
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subscrita pelos Vereadores Sandra Citolin, Marcos Soares e Rudinei Brombilla; 
Moção 06 da Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores Estevão de 
Loreno, Gilnei Jarré e Marcos Soares; Moção 07 do Vereador Rudinei Brombilla, 
subscrita pelos Vereadores Felipe Sálvia, Marcos Soares e Erlei Vieira; Moção 08 
do Vereador Marcos Soares, subscrita pelos Vereadores Eugenio Grandó Estevão 
de Loreno e Sandra Citolin; Moção 09 do Vereador Rudinei Brombilla, subscrita 
pelos Vereadores Felipe Sálvia, Marcos Soares e Erlei Vieira; Moção 10 do 
Vereador Rudinei Brombilla, subscrita pelos Vereadores Felipe Sálvia, Marcos 
Soares e Erlei Vieira; Moção 11 da Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos 
Vereadores Estevão de Loreno, Marcos Soares e Erlei Vieira; Moção 12 da 
Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores Erlei Vieira, Leandro Adams e 
Eugenio Grandó. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Esta em discussão os requerimentos e moções. Não havendo 
Vereador que queira discutir coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovados por todos os 
requerimentos e moções. Esta em discussão o requerimento para a criação de 
Comissão Parlamentar e Inquérito. Vereador Eugenio. Vereador Eugenio Grandó: Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, público aqui presente, meu amigo 
Ernesto Dela Senta, minha amiga Denise Dela Senta, aqui presente, eu quero pedir 
aos colegas que se atenham ao que foi feito, não ao Vereador Jarré, não ao 
Vereador Grandó, mas o que foi feito a esta Casa na noite de hoje, eu já vi homem 
se esconder atrás de mulher, já vi homem se esconder atrás de muro, agora eu não 
tinha visto ainda homem se esconder atrás de n° de ofício, ainda mais quando esse 
mesmo homem já sabia do que esse ofício se tratava, tendo inclusive dado 
entrevistas nas duas rádiosdo município, tendo se pronunciado na imprensa, 
exclusivamente quanto ao teor do ofício que lhe foi convocado para dar explicações 
nessa Casa, então é profundamente estranho que um Secretário venha até a Casa 
e sente na mesa do Presidente e diga que simplesmente não vai falar a respeito do 
ofício que o trouxe até a essa Casa e sim vai se ater a um outro ofício, que por um 
erro de digitação, por um erro formal que foi encaminhado para ele, e eu não tinha 
visto ninguém se esconder atrás de ofício, mas dessa administração eu não duvido 
de nada, quero só dizer que concordo com algumas palavras do Vereador Felipe, 
mas sou obrigado a discordar, estava preparado, estava montado, estava pronto, 
nossa argumentação é feita em cima de números é feita em cima de balancetes do 
Município, não há retirada de mais de 2 milhões do Executivo, o que há é uma má 
gestão de recursos, um mal planejamento de como se vai conduzir a Educação do 
Município, vou citar para vocês, obrigações patronais, RPPS, quando você faz o 
orçamento, você sabe quanto vai gastar ao longo de 12 meses, é matemático, você 
sabe quanto vai gastar com o RPPS de cada funcionário, foi gasto até agora 1 
milhão quatrocentos e sessenta e cinco mil, isso até 31/08, setembro a dezembro, 
915 mil, saldo da dotação, 119 mil, só aqui tem um furo de 795 mil, no gasto com 
pessoal, você sabe quanto vai gastar com pessoal, houve um gasto até agora de 
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mais de 9 milhões até agosto, previsão de 4 milhões e oitocentos, saldo dotação 3 
milhões e alguma coisa, um déficit de 1 milhão e lá vai pedrada, isso já justifica a 
abertura de CPI, mas o pior de tudo, que alardeia mais é um Pedido de Informação 
que esse Vereador fez, em recente declaração do Prefeito Municipal, que algumas 
medidas deveriam ser tomadas para redução de gastos, pergunto: Quais atitudes 
foram tomadas até o momento para garantir o funcionamento da SMEC, bem como 
pagamento dos salários? Que valor tais atitudes representarão ao orçamento? 
Primeiro aqui existe a confissão do Secretário que existe o déficit, porque ele 
respondeu as medidas que ele ia fazer para reduzir e para conseguir pagar as 
contas até o final do ano, o que me causa estranheza é que a maior redução, mais 
de 50% das medidas que ele tomou para sanar as finanças da Secretaria de 
Educação foi a redução de 278 mil reais da merenda escolar, enquanto ele reduziu 
5 mil de diárias, ele reduziu 278 mil em merenda escolar, ele está tirando da boca 
das crianças, o alimento que eles tinham, muitas delas a única refeição que elas 
tinham no dia, uma refeição equilibrada e saudável, a única refeição que muitas 
crianças de Carazinho tinham no dia, foi o maior corte que o Secretário fez, tirou 5 
mil de diárias, diminuiu de 106 estagiários para 41, constando com 65 atualmente, 
mas não 269 mil em merenda escolar, isso nenhum Vereador pode aceitar, nenhum 
político pode aceitar, independente da matiz partidária de cada um, tirar alimento de 
criança, isso só, justifica a abertura da CPI, peço ao colega de partido, sem 
qualquer compromisso, que me acompanhe nesse voto, seria importante, mostrar a 
comunidade que o PTB está unido na defesa da educação do Município de 
Carazinho, muito obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Marcos Soares. Vereador Marcos Soares: Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, demais pessoas que se fazem presentes nessa Casa, gostaria Senhor 
Presidente, como já falou o Felipe, que esse requerimento de pedido de CPI, não 
fosse aberta hoje, que nós fizéssemos uma reconvocação, até gostaria de falar com 
o Vereador Grandó do meu partido, para que nós pudéssemos reconvocá-lo 
Presidente, porque houve um erro, um erro sem culpa da nossa funcionária aqui, 
mas houve o erro, então para que nós reconvocásse o Secretário novamente, e 
gostaria de contar também com o apoio do Eugenio, acho que têm coisas graves, 
tem, mas vamos trazer ele aqui, se ele não quis responder, se ele for convocado ele 
vai ter que vir, é questão de dias, eu acho que está muito afoito, muito corrido, eu 
acho que nós temos que por os pés no chão, e traz o Secretário de novo, ele vai ter 
que voltar aqui, porque se nós convocar, ele vai ter que vir, então seria isso Senhor 
Presidente.  Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador De Loreno.  Vereador Estevão De Loreno: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
pessoas que nos assistem na noite de hoje, sinto muito por estar acontecendo isso, 
e também concordo com o Vereador Felipe, e o Vereador Marcos, que não seria 
motivo desse erro hoje de se abrir uma CPI, e sobre a questão de faltar merenda, 
eu pessoalmente investiguei várias escolas, fui, conversei com Diretores, conversei 
com professores, conversei com pais de alunos, inclusive alguns Vereadores foram 
pesquisar e até hoje eu não vi que está faltando merenda, porque se estivesse 
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faltando merenda, são 6 mil alunos, seriam 6 mil pais, reclamando, então o meu 
voto vai ser contrário a CPI, e eu acredito que teria outros motivos para não fazer 
isso, mas a gente não pode levar para o lado pessoal uma coisa tão séria como 
essa, isso aí é uma CPI, não é brincadeira e já como não vai ser feita hoje, se vocês 
concordarem, meu voto é contrário. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereadora Sandra. Vereadora Sandra Citolin: Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, público que continua nos prestigiando aqui hoje, acredito 
que a CPI seja o melhor canal para dar transparência aos atos de um gestor 
público, eu já fui gestora pública de 64 escolas, 21 municípios, e qualquer, qualquer 
denúncia, fofoca, dique disque, eu abria Sindicância sim, e tinha uma Comissão já, 
preparada para isso, porque? Porque é a melhor forma de dar resposta a qualquer 
dúvida que possa ocorrer, geralmente a palavra CPI, ela causa medo, porque pode 
ser que haja alguma rubrica, como houve no caso da Paula hoje, digitou um n° 
errado, que não correspondia, pode acontecer, não com a intenção, mas isso a CPI 
também apura, quanto a gastos que mudam de destino digamos assim, o gestor 
pela lei ele tem até certo ponto pra fazer isso, dentro do seu planejamento, dentro 
das suas ações, durante o ano, então a CPI, nós tivemos a CPI do Rudi, e a CPI do 
Rudi foi bem conduzida, foi bem investigada, pronto, acalmou, não foi algo 
inacabado, não foi um dique, disque, será que o Secretário poderia falar, mas ele 
não falou, ele poderia ter, estava preparado porque como gestor ele tem os 
argumentos a qualquer pergunta que fosse feita, a qualquer esclarecimento, então 
eu acredito que a CPI, ela simplesmente é o melhor instrumento para apurar de 
forma transparente o destino do recurso público e ponto, não tem haver com 
motivos pessoais, não tem haver com irregularidades que foram denunciadas, tem 
haver com o fator real da nossa função aqui como fiscalizadores, que é o real 
destino do recurso público, só para fazer um observação nos dados que nos foram 
apresentados pela nossa contadora, que apresenta sim um déficit de quase 3 
milhões, em nenhum momento aparece de alguma forma a melhoria salarial dos 
professores, não está previsto em nenhuma rubrica, em nenhum, de nenhuma 
forma a melhoria salarial dos professores, isso também me preocupa, a questão da 
manutenção das escolas onde foi retirado o recurso de manutenção de escola, o 
Vereador Grandó, colocou da merenda, eu fui fiscalizar a merenda sim, e as 
crianças das escolas que eu fui, como o relatório que eu apresentei aos Senhores, 
tinham merenda naquela época, e isso serviu de repreensão, serviu a mim como 
fiscalizadora, pelo voto popular, com um cargo que eu fui eleita para representar, fui 
repreendida, advertida por esse ato de fiscalização, então a CPI, ela é apartidária, 
ela é sem motivos aparentes que não sejam o de dar transparência ao recurso 
público que está sendo usado, e um recurso que está sendo usado no maior 
numero de pessoas, crianças e adolescentes que é a educação. Então a CPI, ela 
pode assustar, mas ela é necessária nesse momento, obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Rudi. Vereador Rudinei Brombilla: 
Senhor Presidente, colegas Vereadores, minha saudação a imprensa que aqui se 
encontra representada Rádio Gazeta, Ana Maria, Diário da Manhã, minha saudação 
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especial ao ex Vereador desse Poder Legislativo Adroaldo De Carli, público 
presente. Referente a este requerimento da CPI – Comissão Parlamentar de 
Inquérito, no primeiro momento, quando a gente fala em CPI, assusta e a 
Vereadora Sandra, falaste bem, eu, final do ano passado respondi uma CPI, 
referente ao rodeio que esteve César Paraná no Município de Carazinho, e foi com 
muita tranqüilidade, porque foram três placas minhas que foram colocadas no 
rodeio que eu pude esclarecer não só aos colegas vereadores, mas também a 
comunidade, sobre essa CPI a qual eu respondi, acredito que como Vereador do 
Partido Progressista e conhecendo o Prefeito Aylton Magalhães, essa CPI, ela vai 
servir para dar transparência a população, dos fatos que estarão sendo 
investigados, acredito que após a realização dessa CPI, os números, os fatos 
ocorridos na melhor maneira possível, a administração vai poder comprovar o que 
foi realizado na Secretaria de Educação, então eu como Vereador do Partido 
Progressista, assinei esse requerimento porque acredito que a transparência a 
comunidade de Carazinho ela é muito importante foi para isso que a gente foi eleito, 
e tenho certeza que o Poder Executivo, vai dar essa transparência e vai dar a 
divulgação necessária dos fatos da Secretaria de Educação, era isso Senhor 
Presidente, colegas Vereadores, muito obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Felipe Sálvia. Vereador Felipe Sálvia: Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que assistem a essa reunião na noite 
de hoje, especial a imprensa, pensando na minha cadeira sobre essa CPI, a vida 
inteira, eu tive 20 anos aqui dentro, eu nunca votei contra uma CPI, o meu partido, o 
partido democrático trabalhista, vai ficar sentido comigo se eu votar contra uma CPI, 
me perdoem os companheiros, mas eu gostaria de fazer uma emenda nessa CPI, 
porque a história passada, mostra, a imprensa está aí para dizer que eu tentei 
fiscalizar a educação, a FUNDETEC, no governo passado e não consegui, tentei, o 
Leandro não era Vereador, a Sandra não era Vereadora, o Eugenio não era 
Vereador, nem o Erlei, nem o Marcos, nem o De Loreno, nem o Rudi, acho que o 
Jarré estava aqui eu acho, não sei se o Jarré estava, na passada, acho que estava, 
mas o Élbio também não estava, então eu gostaria Senhores Vereadores, já que 
vocês gostam tanto de fiscalizar e falam tanto de transparência Vereadora Sandra, 
de fazer uma emenda que fosse também investigado os anos de 2005, 2006, 2007 
e 2008, nos mesmos moldes, porque eu tenho, está abarrotada a minha sala de 
pedido de informação e requerimentos, até convocações eu não consegui, certo, 
seria uma forma, seria uma forma de fazer justiça de todas aquelas noites sem 
dormir que eu tive, quando eu batia e queria fiscalizar e não conseguia, que 
derrubavam, que tinha uma blindagem aqui terrível, do governo passado, eu não 
conseguia, se vocês querem ser puros, querem ser transparentes, querem ser 
honestos, votem comigo essa emenda, que é uma emenda que eu estou fazendo, 
uma emenda, um requerimento verbal a essa CPI na noite de hoje, é um 
requerimento que eu gostaria que houvesse, tem uma parte Eugenio. Vereador Eugenio Grandó: Muito 
obrigado, só para constar que não se trata de anos Vereador, a CPI é sobre um fato 
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concreto, de um documento oriundo da Secretaria de Educação do próprio gabinete 
do secretário, no qual alerta que existe um déficit de mais de 2 milhões de reais, é 
um documento concreto Vereador, é um documento que, aí você vai querer colocar 
os anos que, o que queriam fazer com o PSDB já fizeram, o Alexandre não 
concorre mais, eu não entendo onde querem chegar, entendeu Felipe. Vereador Felipe Sálvia: Eu entendo 
Vereador Eugenio, até lhe entendo, mas eu disse que eu conversei com o 
Secretário e está ali o líder do governo para dizer, que foi retirado da Educação e o 
Prefeito não podia fazer isso, retirar dinheiro da educação, 2 milhões, e foi retirado, 
está lá o líder do governo para confirmar se é verdade ou não, são os 2 milhões que 
estão faltando, então nós podemos fazer uma CPI aqui pra chover no molhado. Vereador Eugenio Grandó: Me 
permite mais uma parte, chover no molhado não, a responsabilidade vai ser do 
chefe do Executivo, do Prefeito, vai sobrar pra ele, só mais uma coisinha para 
colocar pro Vereador, o Vereador lembra e o Senhor sabe da amizade que eu tenho 
com o Senhor, acima de advergencia partidária que temos, eu fui convocado duas 
vezes nessa casa, quando fui secretário do Município, o meu pai foi convocado uma 
vez nessa casa, inclusive foi as lágrimas aqui por marotisse de alguns e ninguém se 
negou a responder, inclusive eu me recordo que eu as duas vezes que tive aqui, 
respondi além do que tinham me convocado , então o Secretário Felipe, perdão, 
com perdão de discordar de ti, mas ele veio ensaiadinho Felipe, ele veio com a 
jogada ensaiada, ele chutou e fez o gol de cabeça, estava lá parado na área o cara 
e cabeceou para dentro, não adianta Felipe, não adianta. Vereador Felipe Sálvia: Mas Dr. Eugenio, o 
Senhor é um advogado, lhe respeito muito, e um bom advogado, um bom jurídico, 
Vossa Senhoria sabe, como é que eram os Pedidos de Informação, o Senhor 
ajudava lá, a derrubar inclusive no passado, mas o que eu quero dizer para o 
Senhor é o seguinte, o que eu pedi na noite de hoje é que houvesse um tempo para 
nós convocarmos o Secretário, nós temos o direito de fiscalizar, temos sim através 
da CPI, mas antes disso, convocar esse Secretário para vir aqui, aí sim, fazer um 
requerimento certo, eu tenho uma admiração pela Paulinha, esse erro de números, 
é um erro que houve, mas ele se baseou nisso, se foi esperto ou não foi esperto, 
quando se convoca qualquer presidente de estatal porque os deputados convocam, 
convocam ministros para depor lá no Senado ou no Congresso, tem pauta, a pauta 
era aquilo do artigo 178 que ele tinha, não 278, houve um erro, ele se baseou nisso 
e o que peço para essa casa, não ser afoito gente, quem come de pressa, come 
cru, vamos ter paciência, eu estou pedindo para vocês, reconvocar o secretário 
novamente, com todos os itens que forem necessários, reconvocar, certo, eu acho 
que nós temos que convocar, eu gostaria de votar a favor dessa CPI com essa 
minha emenda gente, já que vamos trabalhar em uma CPI, vão fiscalizar, vão 
fiscalizar o passado que eu não consegui fiscalizar, e o presente agora, era isto. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Solicito a 1ª Vice Presidente para assumir os trabalhos da mesa para 
pronunciamento.  1ª Vice Presidente Vereadora Sandra Citolin: Vereador Gilnei Jarré. Vereador Gilnei Jarré: Senhora Presidente, Senhores 
Vereadores, público, imprensa, de fato Vereador Felipe, o Senhor vem comendo cru 
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faz anos mesmo, que o Senhor investiga, investiga e nada sai das suas 
investigações, nem a promotoria apura nada, e agora o Senhor vem querer fazer 
uma emenda, do nada para investigar nada, eu não estou lhe entendendo, aqui tem 
um motivo, tem uma razão e um objetivo, então o Senhor faça uma CPI, monte uma 
CPI e diga o assunto que o Senhor quer investigar que nós vamos votar com o 
Senhor sem problema nenhum, o que esse secretário, é um sem vergonha, isso 
que ele é, porque me ligou pedindo prazo, protelar dias, me ligou passando 
informação da equipe que administra dentro da Educação sobre a festança da 
querência, isso pra mim é um bagacera, isso que se chama esse Secretário, e o 
Senhor Vereador De Loreno, eu quero lhe dizer uma coisa, para o Senhor, o 
Senhor dentro da minha sala, hoje a tarde, o Senhor concordou com uma falcatrua 
que o Senhor recebeu uma denuncia, e o que o Senhor está fazendo aqui no 
Legislativo, transporte ilegal de leite pela Secretaria de Educação, transportando 
com os veículos e entregando nas escolas com os veículos da Secretaria, e o que o 
Senhor fez? O Senhor recebeu e o Senhor não fez nada, faça alguma coisa meu 
amigo, não venha se argumentar aqui, que isso, que aquilo, eu falei com o Pedro 
com o Paulo que não resolve, investigação do ponto que é abonado por alguns 
diretores de escola, isto é uma vergonha, isso que acontece nessa Secretaria, 
convocações foram dadas, mil e uma convocações e agora foram cortadas, sinal 
que não precisa mais de professores nas escolas, qual é a necessidade? Então era 
um cabide de emprego, um cabide de convocações no início do mandato, 
totalmente fora de comando, um Secretário que não sabe quando é dia e quando é 
noite, e mais ainda a falta de pagamento dos materiais de construção utilizados 
para manutenção das escolas, desde de janeiro, esse Secretário não atende a 
empresa, muito menos empenha e nem se quer paga, nós estamos em Setembro, 
deve ser mais uma empresa que vai quebrar por causa desse Prefeito, quando não 
paga, não empenha, quando não empenha, não paga, e quero lhe lembrar, quero 
lhe lembrar Vereador Rudinei, que a sua CPI, não foi instaurada pela oposição aqui 
dentro dessa casa, foi pelos teus amigos, o Vereador da tua bancada, juntamente 
com o resto, tem a sua parte Vereador Felipe. Vereador Felipe Sálvia: Obrigado Vereador Gilnei, quero 
dizer para Vossa Senhoria que se eu tentei no passado, tentei fiscalizar e não tive 
intuito, acho que eu tive, porque a federal, a Vossa Senhoria recebeu esses dias um 
documento da Policia Federal que está investigando a venda das PCH, que está 
sendo intimado um monte de gente para depor, que eu não poderia falar nesse 
momento, mas vou falar, que a minha denuncia, que eu fiz da venda das PCH, por 
400 mil reais, que teve gente que ofereceu 3 milhões e 5 milhões, está lá no fórum 
pra ver, isto, surgiu efeito, então eu me considero satisfeito, a reforma administrativa 
que era totalmente inconstitucional, o Vereador Eugenio sabe disso, foi pago, 
chegou nessa casa era inconstitucional o projeto, foi pago a empresa para fazer a 
reforma, também denuncia minha, então várias coisas, então, mas não me importo, 
nem que não tivesse intuito, não conseguido nada, é função minha, como diz o 
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Vereador Eugenio, é função minha de fiscalizar, por causa disso eu disse que quero 
fazer essa emenda, para olhar o passado que eu não consegui olhar, é um direito 
meu, se quiserem votar contra, podem votar, não tem problema, eu sempre disse 
que essa casa é democrática, nós estamos aqui para votar, sim ou não, agora o 
que me surpreende é que o Vereador da bancada do próprio governo, o que me 
surpreende é isso, porque eu não faço parte, vou votar a favor da CPI, se aprovar 
com a minha emenda, senão eu voto contra, porque eu acho que tem que convocar 
o Secretário, só isso. Vereador Gilnei Jarré: Eu acredito Senhores Vereadores, que essa emenda não tem 
cabimento, então eu sugiro com que o Vereador faça dos anos que ele quiser, que 
eu assino junto com o Senhor na sua investigação, então eu quero deixar bem 
claro. Vereador Felipe Sálvia: Vereador Gilnei, só para colocar, eu voto a favor dessa CPI hoje e na 
segunda feira eu vou entrar com uma CPI, com fatos que eu quero investigar e o 
Senhor vota a favor daí. Vereador Gilnei Jarré: Vereador Felipe, eu não quero condicionar nada, o Senhor 
coloca aqui que nós vamos tomar nossa decisão, hoje nós vamos resolver a CPI 
que está sendo instaurada hoje, seria isso Senhores Vereadores, Senhora 
Presidente. 1ª Vice Presidente Vereadora Sandra Citolin: Com a palavra o Presidente Vereador Gilnei Jarré. Vereador Marcos Soares: Questão de Ordem 
Senhor Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Pois não Vereador Marcos. Vereador Marcos Soares: Seria possível...não deu para 
entender falou fora do microfone. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vou colocar em votação a emenda aqui, depois 
nós, se aprovar nós fizemos a emenda, senão, infelizmente não será emendado, 
está em votação a emenda verbal do Vereador Felipe Sálvia para com que seja 
emendado uma investigação dos anos de 2005, 06, 07 e 08, coloco em votação a 
emenda, vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se 
manifestem, aprovado a emenda por 5 a 4. Está em votação o requerimento, não 
havendo mais vereador que queira se manifestar, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem, aprovado por 8 a 
1.  Solicito ao Senhor Secretário que proceda a leitura do Projeto de Resolução a 
qual instala a Comissão Parlamentar de Inquérito. Secretario Vereador Élbio Esteve: Projeto de Resolução, O 
Vereador Gilnei Jarré, Presidente da Câmara Municipal de Carazinho, Estado do 
Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, declara que foi instalada 
Comissão Parlamentar de Inquérito na data de 21 de setembro de 2010, para 
apurar supostas irregularidades cometidas pelo Secretário Municipal de Educação 
Jairo Martins e Prefeito Municipal, Aylton Magalhães, tendo em vista ofício n° 
278/GAB/SMEC, oriundo do Setor Financeiro da Secretaria Municipal da Educação, 
que informa ao Secretário de Educação de que em 31/03/2010 já havia um déficit 
de R$ 2.162.000,00 (dois milhões cento e sessenta e dois mil reais) entre os 
recursos livres, MDE, FUNDEB, somente com a folha de pessoal, sendo informado 
que vai faltar dinheiro para a folha de pagamento dos servidores, merenda escolar, 
bem como o transporte escolar das crianças, a fora o fato de não ser possível 
realizar nenhuma benfeitoria nas escolas, devido a irresponsabilidade do Secretário 
Municipal de Educação e Prefeito Municipal. A Comissão será formada pelos 
seguintes membros e respectivos cargos: Vereador Eugenio Grandó – Relator; 
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Vereadora Sandra Citolin – Membro e Vereadpr Leandro Adams – Presidente. Fica 
estabelecido o prazo de 60 (dias) no parágrafo primeiro do art. 62 do Regimento 
Interno desta Casa para conclusão dos trabalhos, também na investigação de 2005 
a 2007, os anos de 2005, 2006,2007 e 2008, sala das reuniões 21 de setembro de 
2010, Vereador Gilnei Jarré – Presidente e Vereador Élbio – Secretário. Presidente Vereador Gilnei Jarré: De acordo 
Felipe? Pois não Vereador. Vereador Leandro Adams: Presidente, já que está instalada a CPI na qual eu sou o 
Presidente, eu já quero começar os trabalhos nessa sessão, eu gostaria que esta 
casa pagasse uma perícia para nos ajudar nesta investigação, essa CPI não pode 
acabar em pizza como sempre diz o povo brasileiro, então eu gostaria que 
estudasse, com recurso dessa Câmara, pagar uma auditoria especializada para nos 
ajudar nessas investigações, muito obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Pois não Vereador Eugenio. Vereador Eugenio Grandó: Mais um 
requerimento verbal em nome da CPI, assim como reforço como relator a 
contratação de auditoria externa para acompanhar os trabalhos da CPI no setor 
contábil eu requero desde já uma ordem de serviço a contadora da casa, se 
possível com uma gratificação a mesma para que ela chefie a auditoria externa, em 
conjunto com os vereadores. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Será contratado, bem como designada a contadora da 
casa para acompanhar os trabalhos de investigação, está em votação o Projeto de 
Resolução, o qual instala a Comissão Parlamentar de Inquérito, não havendo 
Vereador que queira discutir, coloco em votação.  Vereador Felipe Sálvia: Questão de ordem. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Pois não 
Vereador Felipe. Vereador Felipe Sálvia: Somente para colocar, o Vereador Eugenio tem razão, na próxima 
segunda feira eu encaminho um requerimento, porque não é todo, o ano inteiro, eu 
vou pedir um pouco de cada ano, por fato, um fato. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Não havendo mais vereador 
que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão e contrários se manifestem, aprovado por todos. Solicito ao Senhor Secretário 
que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 115 de 2010. Secretário Vereador Élbio Esteve: Projeto de Lei nº 115, de 20 
de agosto de 2010. Autoriza doação de área à empresa Mekal Empreendimentos 
Ltda e revoga a Lei Municipal n° 6.892/08. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao Senhor Secretário que proceda 
à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Secretário Vereador Élbio Esteve: O Executivo Municipal 
propõe Projeto de Lei que autoriza doação de área à empresa Mekal 
Empreendimentos Ltda e revoga a Lei n° 6.892/08. 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, 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 à leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social. Secretário Vereador Élbio Esteve: Voto: O 
presente projeto de lei está apto a ser incluído na ordem do dia. Sala de Reuniões, 
21 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 
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votação. Vereadores que concordam 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 que concordam permaneçam como estão e contrários se manifestem. 
Aprovado por todos. Peço ao Senhor Secretário que proceda à leitura do Projeto de 
Lei nº 117 de 2010. Secretário Vereador Élbio Esteve: Projeto de Lei nº 117, de 27 de agosto de 2010. Autoriza o 
Poder Executivo conceder estímulos econômicos à empresa MDS Indústria 
Florestal Ltda. 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. Sala de Reuniões, 21 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 que 
concordam permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social. Secretário Vereador Élbio Esteve: Voto: O presente projeto de lei está apto a ser incluído 
na ordem do dia. Sala de Reuniões, 21 de setembro de 2010. Assinam Vereador 
Erlei Vieira, Vereadora Sandra e Vereador Rudinei. 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. Peço ao Senhor Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Lei nº 045 de 2010. Secretário Vereador Élbio Esteve: Projeto de Lei nº 045 de 2010. Ementa: Dá nova 
redação ao parágrafo 6°, inclui o parágrafo 7°, no artigo 9°, da Lei Municipal nº 
6.159, de 28 de dezembro 2004. Autor: Vereador Leandro Adams. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao Senhor 
Secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças 
referente à emenda. Secretário Vereador Élbio Esteve: A presente emenda 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, 13 de setembro de 2010. Vereador Élbio e Vereador 
Eugenio Grandó. 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 da emenda. Secretário Vereador Élbio Esteve: Emenda 
modificativa. Conforme sugestão do Instituto Sollo, apresentamos a seguinte 
emenda modificativa que altera o caput do Artigo 2°, ficando o referido Projeto de 
Lei com a seguinte redação: Artigo 2°: Inclui o parágrafo 7°, no Artigo 9° da Lei 
Municipal N° 6.159, de 28 de dezembro de 2004. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão a emenda. 
Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores que 
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concordam permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Peço ao Senhor Secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças referente ao projeto. Secretário Vereador Élbio Esteve: O presente projeto de lei com emenda 
modificativa é viável, conforme pareceres do Instituto Sollo e do jurídico da Casa e 
nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Sala de Reuniões, 13 
de setembro de 2010. Assinam Vereador Élbio e Vereador Eugenio Grandó. 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 com emenda modificativa está apto a ser incluído na ordem 
do dia. Sala de Reuniões, 13 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 
emenda e pareceres já aprovados. Vereador Felipe. Vereador Felipe Sálvia: Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, eu não assinei essa emenda com meus companheiros da Comissão de 
Justiça por entender que esse projeto mexe num contrato vigente. E o Instituto Sollo 
diz que é viável, mas faz uma ressalva. E nessa ressalva, ele diz que a aplicação 
dessas mudanças para contratos já firmados poderá acarretar em 
descontentamento do contrato, visto que no momento da assinatura tais exigências 
não faziam parte da minuta do contrato. Então, poderá acarretar ações na justiça, 
no contrato que tem a empresa de ônibus, certo. Por causa disso, eu alerto meus 
companheiros vereadores, poderá haver, porque essa lei, ela vai ser a partir de 
agora, vai mexer nesse contrato vigente. Tem um contrato novo que está saindo 
agora, a nova licitação que vai sair, aí sim, nós poderíamos fazer uma emenda 
colocando para o próximo contrato, para que o prefeito colocasse para o próximo 
contrato. Porque assim do jeito que está, vai acarretar, no meu ver, ações na 
justiça. Era isso, senhor presidente, voto contra, então. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Não mais havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam 
como estão e contrários se manifestem. Aprovado por seis a três. Nada mais 
havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião, e 
convoco os Senhores Vereadores para a próxima Reunião Ordinária, a ser 
realizada dia 27 de setembro, às 18h45min. 
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