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Ata Reunião Ordinária 14 de junho de 2010......Ata 27 
 
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 14 de junho de 2010. Convido o Senhor Vereador 
Elbio Esteve para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e que todos se 
posicionem em pé; (leitura da Bíblia). Coloco em apreciação a ata da reunião 
ordinária do dia 31 de maio de 2010. Esta em discussão a ata da reunião ordinária 
do dia 31 de maio de 2010, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos. Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária 
do dia 07 de junho de 2010. Esta em discussão a ata da reunião ordinária do dia 07 
de junho de 2010, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos. Convido o senhor secretário para fazer a leitura do 
expediente da presente reunião. Secretário Vereador Élbio Esteve: expediente 14 
de junho de 2010. Of. do Vereador Leandro Adams, solicitando retirada do projeto 
de lei complementar nº 031/10, de sua autoria.  Of. do Vereador Eugênio Grandó, 
solicitando retirada do projeto de emenda a lei orgânica nº 001/10, de sua autoria. 
Comunicado do ministério da educação informando a liberação de recurso 
financeiro no valor de R$ 189.881,99. Telegrama do ministério da saúde informando 
a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 790.092,52. Oficio da câmara dos 
deputados informando o recurso do orçamento da união  empenhado ao município 
de Carazinho no valor de 9.061.184,54. Of. nº 1065/2010 da câmara dos deputados 
em resposta a OD. 1.061/2010. Of. nº 1078/2010 da câmara dos deputados em 
resposta a OD. 1005/2010. Of. nº 1079/2010 da câmara dos deputados em resposta 
a OD 945/2010. Oficio do instituto nacional municipalista convidando o Presidente 
Vereador Gilnei Jarré para receber a honraria presidente 2010, os Vereadores Elbio 
Esteve e Erlei Vieira para receber a honraria vereador campeão de voto 2008 e a 
Vereadora Sandra Citolin para receber a comenda mulher da luta e dos direitos, em 
evento realizado de 08 a 12 de junho. Of. 157/2010 do DAER, informando que em 
decorrência da ratificação do ato de denuncia dos convênios de delegação dos 
pólos de pedágios, firmados entre a união e o estado do RS, e a conseqüente 
transferência dos contratos de concessão ao ministério dos transportes (MT), as 
denuncias a partir de então deverão ser encaminhadas ao ministério dos transportes 
em Brasília, ou a concessionária de rodovias responsável pelas mesmas. Convite 
para participar do lançamento do projovem trabalhador – juventude cidadão, 
realizado dia 11 de junho. Edital 05/2010 da ASCAMAJA, convocando para reunião 
ordinária a realizar-se dia 18 de junho. Convite do clube comercial para participar da 
inauguração da quadra coberta de futebol sete, a realizar-se na segunda quinzena 
de julho. Of.051/2010 do Previcarazinho em resposta a OD 116/10. Convite da 
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Previcarazinho para participar do primeiro encontro de aposentados e pensionistas 
a realizar-se dia 17 de junho. Of. 025/2010 da associação brasileira de câmaras 
municipais, convidando para participar do 6º seminário capacitando vereadores do 
Brasil, a realizar-se de 16 a 18 de junho. Of. 131/2010 do executivo municipal em 
resposta a OP 118/10. Of. nº 132/10 do executivo municipal que encaminha projeto 
de lei 079/10 o qual revoga o parágrafo 2º do art. 7º da lei municipal nº 7088/09 e 
reenquadra cargos extintos de inativos e pensionistas. Of. nº 133/10 do executivo 
municipal que encaminha projeto de lei 080/10 o qual altera escolaridade do cargo 
de visitador do programa primeira infância melhor – PIM. Of. nº 134/10 do executivo 
municipal que encaminha projeto de lei 081/10 o qual autoriza a abertura de crédito 
suplementar no orçamento da Capsem. Of. nº 135/10 do executivo municipal que 
encaminha projeto de lei 082/10 o qual autoriza abertura de crédito no orçamento da 
Câmara Municipal. Presidente Vereador Gilnei Jarré; passamos agora para a 
leitura das indicações, requerimentos e moções pelo senhor secretário; Secretário 
Vereador Elbio Esteve; indicações: 1140/704/10, Solicita ao Executivo para que 
determine ao setor competente para que faça estudos da viabilidade do termino do 
calçamento da Rua Padre Réus, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1141/705/10, 
Solicita ao Executivo para que determine ao setor competente para que faça os 
trabalhos de reparos (Operação tapa buracos), e também os trabalhos capina, 
limpeza de bueiros na Rua Afonso Pena, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1142/706/10, Solicita ao Executivo para que determine ao setor competente para 
que faça os trabalhos de reparos (Operação tapa buracos), e também os trabalhos 
capina, limpeza de bueiros na Rua Monteiro Lobato no Bairro Loeff, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 1143/707/10, Solicita ao Executivo para que determine ao 
setor competente para que faça os trabalhos de reparos (Operação tapa buracos), e 
também os trabalhos capina, limpeza, na Rua João E. Kraemer no Bairro Sommer, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1144/708/10, Solicitando que determine ao setor 
competente para que efetue  a retirada de entulhos da Rua Rio Branco, Bairro 
Glória, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1145/709/10, Solicitando que determine ao 
setor competente para que efetue  a retirada de entulhos  verde da Rua Fernandez 
Vieira, Bairro Glória, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1146/710/10, Solicitando que 
determine ao setor competente para que realize melhorias no asfalto da  Avenida 
São Bento, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1147/711/10, Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja feito o patrolamento e o cascalhamento em toda a 
Rua Francisco Rosa Marcondes, Vereador Estevão De Loreno – PP; 1148/712/10, 
Para que determine a Secretaria de Obras que seja feito o patrolamento e o 
cascalhamento em toda a Rua Leonel Rocha, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
1149/713/10, para que determine a secretaria de obras que seja tapada uma valeta 
localizada em frente à empresa Ultragaz, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
1150/714/10, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feito o 
patrolamento e o cascalhamento em toda a Rua Catuípe, Vereador Estevão De 
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Loreno – PP; 1151/715/10, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feito 
o patrolamento e o cascalhamento em toda a Rua Antônio S. Almeida, Vereador 
Estevão De Loreno – PP; 1152/716/10, reiterando indicação apresentada no dia 
03/05/2010, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
que sejam realizadas melhorias no calçamento da Rua Machado de Assis do 
numero 100 até o numero 240. O calçamento existente possui diversas pedras 
soltas que acabam até mesmo causando danos aos veículos que ali trafegam, 
Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1153/717/10, reiterando solicitações apresentadas 
nos dias 01/03/2010 e 10/05/2010, ao executivo municipal, que seja determinado ao 
setor competente a execução de trabalhos de nivelamento, ensaibreamento e 
limpeza dos canis de escoamento das águas das chuvas na Rua Carlos Valdemar 
Ely, bairro São Pedro, aruá encontra-se tomada por entulhos e mato, impedindo a 
trafegabilidade da mesma, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1154/718/10, Mais uma 
vez estamos encaminhando solicitação ao Executivo para que determine ao setor 
competente com a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar a 
realização de uma operação tapa buracos na Rua David Canabarro, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; 1155/719/10, Reiteramos nossa solicitação ao Executivo para 
que determine ao setor competente que seja asfaltado também o lado direito da Rua 
Ceará, com inicio na Av. Flores da Cunha até a esquina com a Rua Mato Grosso, e, 
desta, até a Rua Silva Jardim, pois são vias de trânsito intenso de veículos em 
ambas as direções, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1156/720/10, ofício ao Senhor 
Prefeito Municipal solicitando que o setor competente providencie a retirada dos 
entulhos verdes depositados na RUA HILÁRIO RIBEIRO, no Bairro Borghetti, no 
passeio público localizado junto a Escola Estadual Manuel Arruda Câmara, visto que 
os mesmos impedem a passagem dos pedestres, Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 1157/721/10, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que em contato 
com o responsável seja providenciada a restauração da pavimentação com 
paralelepípedo na RUA GUARANIS, em frente à residência número 46, no bairro 
BORGHETTI, tendo em vista que o calçamento foi removido e necessita ser 
reposto, em virtude de que esta causando transtorno aos motoristas, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 1158/722/10, ofício ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando sejam recolhidos os galhos verdes depositados na RUA JOSÉ DE 
ALENCAR, em frente à residência número 168, no bairro Borghetti, eis que os 
mesmos estão depositados no passeio público necessitando serem retirados do 
local, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1159/723/10, Solicita ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente, limpeza de boca de lobo na Rua 
Farrapos, próximo ao número 97, bairro Centro, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
1160/724/10, os vereadores abaixo subscritos requerem na forma regimental que 
depois de ouvido o plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado 
oficio ao executivo municipal, para que determine ao setor competente, o 
cumprimento da lei complementar nº 133, sancionada em 14 de abril de 2009, que 
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dispõe dobre os panfletos avulsos, impressos ou não, sejam colocados nos pára-
brisas dos veículos, Vereador Eugênio Grandó – PTB, Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB, Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP, Vereador Estevão De Loreno – PP, Vereador Felipe Sálvia 
– PP, Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereadora Sandra Citolin – PMDB e 
Vereador Leandro Adams – PT; 1161/725/10, solicitando ao setor competente que 
seja efetuado melhorias no pontilhão da rua Assis Chateaubriand, Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; 1162/726/10, solicitando ao setor competente que seja efetuado 
serviços de coleta de entulhos verdes depositados na praça da rua Antonio Pasin, 
Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1163/727/10, solicitando ao setor competente que 
seja efetuado serviços de coleta de entulhos verdes depositados na Av. Pátria, 
esquina com a aruá Rufino Leal, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1164/728/10, 
solicitando ao setor competente que seja efetuado serviços de coleta de entulhos 
verdes depositados no canteiro central da Av. Pátria nas proximidades do INSS, 
Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1165/729/10, solicitando ao setor competente que 
seja efetuado serviços de coleta de entulhos verdes depositados na via da rua João 
Eduardo Kraemer, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1166/730/10, solicitando ao 
setor competente que seja efetuado operação tapa buracos em toda a extensão do 
bairro Sommer, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1167/731/10, solicitando ao setor 
competente que seja efetuada a recuperação das calçadas em torno da praça do 
hospital, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1168/732/10, Solicita para o Executivo 
Municipal que determine ao setor competente que remova a terra e os entulhos que 
se encontrão na Rua Minuanos em frente ao nº 510, pois esta dificultando a 
passagem de veículos no local.Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador 
Leandro Adams – PT; 1169/733/10, Solicita que seja enviado ofício ao Executivo 
Municipal, informando que esta disponível junto ao Ministério do Turismo o Valor de 
R$ 200.000,00 sendo este recurso liberado através da proposta de Nº 035953 Apoio 
à Projetos de Infraestrutura Turística,sendo necessário a administração Municipal 
tomar as devidas providências para a efetivação da proposta,referente melhorias no 
Matinho da Viação  Férrea, Vereador Leandro Adams – PT; 1170/734/10, Os 
Vereadores abaixo subscritos requerem na forma regimental, que após submetido 
ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, 
ao Sr. Aylton de Jesus Magalhães – Prefeito Municipal, solicitando  para que na 
ocasião da nova licitação do Transporte Escolar de Carazinho, sejam  revista as 
rotas efetuadas pelos transportadores no Distrito de São Bento. Este pleito deve- se 
ao fato de que vários alunos que moram na Comunidade do Distrito estão 
matriculadas em EMEFS de Carazinho e não estudado na escola Estadual de São 
Bento, trazendo preocupações aos pais pelo deslocamento destes alunos, e 
também pela desagregação dos mesmos ao meio rural, fator preponderante na 
condução do transportes escolar no interior. Também ressaltamos a importância da 
adequação a nova legislação do DETRAN. No aguardo de vosso atendimento desde 



 

A.L. Página 5 10/11/2010  

já agradecemos a acolhida e renovamos votos de estima e consideração, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB e Vereador Estevão De Loreno – PP; 1171/735/10, A 
Vereadora abaixo subscrita requer na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao 
Executivo Municipal na pessoa do  Sr. Aylton de Jesus Magalhães – Prefeito 
Municipal, ao COMUDE de Carazinho, na pessoa do Sr. Irineu Graebin – 
Presidente, para que juntamente com o Executivo Municipal, Secretarias e 
Departamentos do Município, Câmara municipal de Carazinho, Entidades e 
Associações, seja divulgado amplamente a Consulta Popular / 2010. Para o 
sucesso do processo da Consulta, é importante  a mobilização da comunidade para 
discutir, votar e decidir a respeito dos investimentos prioritários que o Governo do 
Estado deve realizar em nossa cidade e / ou região. É fundamental que na Consulta 
popular, ocorra a maior participação e a maior legitimação por parte da população. 
O COREDE – Conselho Regional de Desenvolvimento da Região da Produção 
estabeleceu 14 programas sendo que a escolha pode ser em até quatro projetos. A 
data da votação é 23 de junho, podendo votar diretamente em urnas 
disponibilizadas em todas as cidades do estado, mostrando o Título de Eleitor, ou 
até mesmo pela Internet, registrando o n° do Título de Eleitor, através do site 
www.consultapopular@rs.gov.br. No aguardo de vosso atendimento desde já 
agradecemos a acolhida e renovamos votos de estima e consideração, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; requerimentos: 1172/180/10, o vereador abaixo assinado 
requer na forma regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do 
Sr. Olinto Schneider, pelo se u falecimento ocorrido no dia 07 de junho, 
demonstrando nossa solidariedade neste momento de profunda dor pela perda 
irreparável. Desejamos a família muita força e fé para superar este momento que 
sabemos é de profunda dor, mas Deus que tudo pode estará fortalecendo-os e 
consolando-os. Cremos na palavra de Deus escrita em João Cap. 11, vers. 25 e 26 
“Disse Jesus: Eu sou a ressureição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja 
morto, viverá; e aquele que vive e crê em mim nunca morrerá”. Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; 173/181/10, 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 OLINTO SCHNEIDER, 
no ultimo dia 07 de junho de 2010.  Neste momento de tristeza para os familiares e 
os amigos enlutados, pedimos a Deus que nos dê a força de que necessitamos para 
superar a dor da ausência e solidificar nossa esperança de um dia reencontrarmos 
aqueles a quem tanto amamos e que agora ocupam um lugar muito especial em 
nossas lembranças. A todos os familiares do inesquecível OLINTO SCHNEIDER, os 
nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Rudinei Brombilla – 
PP; 1174/182/10, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
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depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado à Empresa Brasil 
Telecom, solicitação para que, com a máxima urgência, tome providências em 
relação aos telefones públicos no Bairro Princesa, pois há muitas reclamações dos 
moradores deste local de que os orelhões não funcionam e que várias vezes 
solicitaram o conserto dos mesmos, sem êxito. Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1175/183/10, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois 
de aprovado em plenário e registrado em Ata, seja enviado ofício ao senhor Vicente 
Pereira Britto, diretor Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) 
para que seja com máxima urgência a recolocação do quebra mola na RS 142 nas 
proximidades entrada do Bairro Planalto, pois a mesma foi retirada para reparos e 
até o momento não foi mais refeita, com a justificativa: Solicitação dos moradores 
por se tratar uma rodovia com grande fluxo de veículos que circulam em alta 
velocidade colocando em risco a vida dos moradores e alunos que estudam no 
Bairro São Sebastião, Segue fotos em anexo, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1176/184/10, O Vereador abaixo assinado solicita a Direção da Empresa Glória para 
que junto com sua equipe elabore uma forma de manejo do itinerário dos ônibus 
para que os mesmo se desloquem até a Avenida Pátria principalmente no horário 
das 7horas, o motivo é a grande aclamação dos trabalhadores da Avenida Pátria 
para que circule no horário das 7horas da manha ônibus, nesta referida via. Ao 
longo dos anos na Avenida Pátria muita empresas ali se instalaram e 
conseqüentemente geraram muitos empregos, porém o itinerário dos ônibus não 
acompanhou esse desenvolvimento. Pedimos com urgência que o horário e o 
itinerário dessas linhas de ônibus sejam devidamente adequados para que possa 
atender a real necessidade da população que todo dia faz uso desse tipo de 
transporte coletivo urbano, transporte tão importante para que eles cheguem no seu 
local de trabalho no horário certo.Conforme informações muitos necessitam sair de 
sua residência por volta das 5 horas da manhã para conseguir chegar a tempo de 
cumprir seu horário de trabalho e com a chegada do inverno aumenta ainda mais a 
dificuldade de acesso a estes trabalhadores, pois os mesmos têm que enfrentar 
todas as espécies de intempéries do tempo. Vereador Elbio Esteve – PSDB; 
1177/185/10, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois 
de 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 inesquecível CARLOS ALBERTO DE LIMA, 
transcorrido no último dia 13 de junho.  “Andar com fé é saber que cada dia é um 
recomeço. É saber que temos asas invisíveis e fazer pedido para as estrelas, 
voltando os olhos para o céu. Andar com fé é olhar sem termos as portas 
desconhecidas com a mão estendida para dar e receber. Andar com fé é usar a 
força e a coragem que habitam dentro de nós, quando tudo parece acabado. Ainda 
que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu 
nada seria. Tudo, menos o amor, pois este sempre viverá.” Vereador Estevão De 
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Loreno – PP; 1178/186/10, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, 
seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Presidente da Câmara dos 
Deputados, ao Deputado Zequinha Marinho autor do Projeto, ao Deputado Paulo 
Rubem Santiago (PDT) relator do projeto e aos Líderes de Bancada, manifestando 
nosso apoio irrestrito a aprovação do Projeto que prevê a dispensa do registro 
profissional para o exercício da profissão de músico. Atualmente os músicos são 
obrigados a se inscrever na Ordem dos Músicos do Brasil (OMB), apesar de a 
Constituição declarar que é livre o exercício profissional, e, isto tem gerado bastante 
discussão entre os profissionais desta área, que buscam a liberação deste registro 
tendo como base a jurisprudência de que qualquer restrição ao livre exercício da 
profissão só se justifica naquelas atividades que podem acarretar danos as 
pessoas, o que sem dúvida não é o caso desta profissão.Recentemente músicos de 
nossa cidade estiveram presentes no Plenário desta Casa, manifestando-se com 
relação ao constrangimento passado por muitos deles, quando tem seus shows 
interrompidos ou cancelados em função do não registro na OMB, ou do não 
pagamento da taxa exigida pela organização para exercer a profissão, o que não se 
justifica, pois há jurisprudência para isso, levando-se em consideração 
principalmente o que prevê o Art. 5º da Constituição Federal, em seus incisos IX e 
XIIII (IX – é livre a expressão da atividade intelectual,artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença; XIII – é livre o exercício 
de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelece.).Este projeto vem de encontro às expectativas dos músicos de 
todo país, garantindo-lhes um direito que só vem sendo adquirido através de 
decisões judiciais, então nada mais justo que fique estabelecido através de Lei à 
dispensa do registro profissional para o exercício da profissão de músico, este, que 
encontra na sua arte, no seu dom, apenas uma forma de sobrevivência muitas 
vezes, já que o mercado desta área é sempre tão competitivo e exigente. Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; 1179/187/10, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, 
seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Presidente da Câmara dos 
Deputados, ao Deputado José Genuíno, ao Deputado Lobbe Neto e aos Líderes de 
Bancada, manifestando nosso apoio irrestrito a aprovação do Projeto que prevê a 
realização anual de exames oftalmológico e auditivo para alunos de ensino 
fundamental da rede pública. Sem dúvida alguma a aprovação deste projeto é uma 
grande conquista, pois é uma medida que protege nossos alunos, possibilitando 
identificar e diagnosticar desde cedo possíveis lesões que com tratamento 
adequado em fase inicial podem até ser superados. Hoje infelizmente há inúmeras 
crianças em idade escolar que apresentam dificuldades de aprendizado em razão 
de problemas oftalmológicos e auditivos que muitas vezes não são percebidos e 
que acabam prejudicando seu rendimento, que faz com que muitos até abandonem 
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a escola colaborando para o aumento no número da evasão escolar. Nos 
preocupamos muito com os assuntos relacionados à educação de nossas crianças 
e jovens, inclusive apresentamos uma proposta a nível municipal com o objetivo de 
desenvolver ações de promoção, prevenção e recuperação de saúde oftalmológica 
dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, mas esbarramos na 
inconstitucionalidade, e por mais nobre que seja a iniciativa ela acabou por ser 
engavetada. Agora, com a aprovação desta matéria estaremos dando aos nossos 
alunos uma nova oportunidade, a oportunidade de diagnosticar problemas 
relacionados à visão e audição e esperamos ainda que novos horizontes se abram a 
partir desta iniciativa, possibilitando também que após o diagnóstico possa ser 
oferecido ao aluno o tratamento adequado com encaminhamento e providencias 
necessárias nos casos de indicações de procedimentos ambulatoriais ou cirúrgicos. 
É nossa missão, como homens públicos proporcionar ao cidadão a proteção da 
saúde, qualidade de vida, entre tantos outros fatores essenciais, por isso nosso 
reconhecimento a este belíssima atitude humanitária que visa proteger e ajudar a 
criança e o adolescente. Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1180/188/10, A Vereadora 
abaixo assinado requer na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício  do Poder Legislativo de Carazinho, ao Tribunal 
Superior Eleitoral na pessoa do Exmo. Senhor Presidente Ministro Ricardo 
Lewandowski e demais Ministros parabenizando - os pela importante decisão de 
que a Lei da Ficha Limpa será exigida já nas próximas eleições. Assim,  manifesta-
se o esforço  social para que as candidaturas valorizem as instituições políticas, os 
partidos e a própria democracia. Houve por parte da sociedade, do parlamento e do 
judiciário a demonstração de que há necessidade imediata de moralizar a vida 
política barrando aproveitadores que buscam “benesses” nesta atividade. É 
importante ressaltar que a consciência da sociedade apontou para uma 
necessidade urgente de padrões éticos, partidos envolvidos com um 
aperfeiçoamento dos seus quadros representativos e com uma fiscalização mais 
eficiente dos pleitos. Vereadora Sandra Citolin – PMDB; moções: 1181/151/10, 
ofício ao Senhor ERNANI CARLOS MORAIS DE OLIVEIRA, manifestando em nome 
do Poder Legislativo os nossos CUMPRIMENTOS por ter se sagrado CAMPEÃO do 
CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA, evento este organizado pela Liga 
Carazinho de Bocha que contou com a presença de 48 bochófilos. PARABÉNS pela 
conquista na competição. Vereador Paulino de Moura – PTB; 1182/152/10, ofício 
aos atletas ADRIANO NUNES, JULIANO HAMERMULHER, LUCAS OLIVEIRA & 
LUIZ FELIPE DE SOUZA, da EQUIPE R1 JIU JITSU, do Professor RENATO LUCA, 
PARABENIZANDO-OS por terem se sagrado CAMPEÕES na COPA NO FEAR DE 
JIU JITSU, evento ocorrido recentemente na cidade de Horizontina. PARABÉNS 
pelos bons resultados alcançados neste evento. Vereador Paulino de Moura – PTB; 
1183/153/10, ofício aos PASTORES DAS IGREJAS EVANGÉLICAS DE 
CARAZINHO, enviando em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO os 
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nossos CUMPRIMENTOS pela passagem do “DIA DO PASTOR” transcorrido no 
último dia 10 de junho. Desejamos que suas Vidas sejam enriquecidas sempre, 
mais e mais da graça de Deus! E assim continuem pregando a mensagem de amor 
e perdão aos seus fiéis. Vereador Paulino de Moura – PTB; 1184/154/10, O 
Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado 
ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho ao Bochófilo Ernane de 
Oliveira, que conquistou o título de Campeão do Campeonato Municipal de Bocha 
de Carazinho, na modalidade simples, bem como ao Sr. Geovane Hesse, Vice-
Campeão, ao Sr. Deolindo Capitânio que ficou com a terceira colocação e ao Sr. 
Olávio dos Santos 4º colocado. Queremos desta forma cumprimentar a todos os 48 
atletas inscritos, pelo empenho e dedicação a este esporte, que vem crescendo 
cada vez mais em nosso município. Nossos cumprimentos se estendem também a 
toda à Diretoria da Liga Carazinho de Bocha, pois esta sempre organizando 
campeonatos a nível municipal e estadual incentivando desta forma a pratica deste 
esporte milenar. Recebam assim, os cumprimentos deste Poder Legislativo 
Municipal. Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1185/155/10, A Vereadora abaixo 
subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício cumprimentando a Rádio Gaúcha de porto Alegre na 
pessoa do apresentador  Sr. Lasier Martins, a Rádio Gazeta na pessoa do Sr. Orion 
Albuquerque – Diretor Presidente, pela excelência do evento “Debates do Rio 
Grande” promovido através da parceria entre as duas rádios, dia 08 de junho de 
2010, no Centro de Eventos BIERSITE. O debate foi enriquecedor pelo nível dos 
debatedores, pela condução do apresentador e finalmente por discutir problemas e 
soluções do município e região. Ficou explícito nesta noite, que para haver 
desenvolvimento, um município precisa de ações práticas, planejamento e acima de 
tudo a união de toda uma comunidade. Palavras como visão, trabalho, 
empreendedorismo e gestão fazem toda a diferença. Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 1186/156/10, A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, 
Indústria, Comércio, Habitação e Meio Ambiente, na pessoa do Sr. Marcos Vinicius 
Reisdoerfer – Coordenador do Programa bem como a equipe de trabalho, pela 
seriedade, comprometimento e organização do Projovem trabalhador – Juventude 
Cidadã  no município de Carazinho. Programas como este, qualificando nossos 
jovens para o mercado de trabalho certamente fará a diferença para o crescimento e 
desenvolvimento de nossa cidade. Desejamos sucesso a todos com apreço. 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1187/157/10, A Vereadora abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao Congresso Nacional, 
parabenizando o Exmo. Sr. Darcísio Perondi – Deputado Federal – PMDB R/S, pela  
inclusão de seu nome na lista dos “Cabeças do Congresso”, Um dos 100 mais 
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atuantes do Parlamento (classificação Folha de São Paulo),  considerado da “Elite 
Parlamentar” o que consolida sua condição como um dos deputados mais atuantes 
e influentes e que está em plena ascensão na Câmara. Estes reconhecimentos são 
por conta de diversas lutas que o parlamentar vem travando ao longo de sua 
trajetória política, como Presidente da Frente Parlamentar da Saúde, liderando a 
luta pela regulamentação da Emenda Constitucional 29, considerada a solução para 
os problemas de financiamento do Sistema Único de Saúde, também pelas batalhas 
que travou no Congresso para impedir novos aumentos de impostos, e  pela defesa 
dos aposentados, sendo primordial na derrubada do fator previdenciário. Parabéns 
pela sua postura e competência, trabalhando sempre com determinação,  
reafirmando compromissos com a população, atuando com  ética e igualdade.  Um 
fraterno e afetuoso abraço. Vereadora Sandra Citolin – PMDB;  Presidente 
Vereador Gilnei Jarré;  solicito ao  Senhor Secretário que proceda a leitura de dois 
ofícios recebidos do DAER; Secretário Vereador Elbio Esteve; Oficio circular 
DG/nº 0157/2010. Porto Alegre, 17 de março de 2010. Prezado Senhor. Ao 
cumprimentá-lo, informamos que tendo em vista a ratificação do ato de denúncia 
dos convênios de delegação dos pólos de pedágios, firmados entre a união e o 
estado do Rio Grande do Sul, e a conseqüente transferência dos contatos de 
concessão ao ministério dos transportes – MT, ocorrida no dia 21 de setembro de 
2009, a sua solicitação protocolada neste DAER, conforme anexo, deverá agora, 
face a este ato, ser reencaminhada ao ministério dos transportes/departamento de 
outorgas, na sua sede em Brasília (esplanada dos ministérios, bloco R – edifício 
anexo – 2º andar – ala oeste – sala 219), ou à concessionária de rodovias 
responsável pela rodovia. Outras informações poderão ser obtidas através do 
telefone PABX 0 operadora 61-3311-7000 ou 0 operadora 61-311-7726, do MT, ou 
através do site www.transportes.gov.br. Colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para 
maiores esclarecimentos. Atenciosamente. Engenheiro Vicente Britto Pereira. 
Diretor Geral do DAER/RS. Presidente Vereador Gilnei Jarré; passamos agora 
para um intervalo regimental, pelo período de cinco minutos, convido os Senhores 
Vereadores para passar na sala de reuniões; (intervalo regimental); passamos 
agora para o grande expediente, conforme ordem de inscrição passamos a palavra, 
pelo período de cinco minutos para a Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra 
Citolin; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, publico que esta hoje 
nos prestigiando, o pessoal do SESC, do Sesquinho, hoje irá um projeto de doação 
de área do SESC para o município de Carazinho, e também atendendo a região que 
abrange 47 municípios, no qual não irá somente conceder trezentos e cinquenta 
lugares de um teatro, mas, principalmente atenderá a expectativa de milhares de 
comerciários e da população em geral pelo aumento, pela qualificação e pela 
eficiência do serviços prestados pelo SESC, além do que essa área terá um 
investimento do SESC no valor em torno de sete milhões de reais, então nós 
teremos um teatro, com trezentos e cinquenta lugares, mas nós teremos programas 
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importantes e que merecem uma atenção especial no nosso município, que é a 
maturidade ativa, que aqui ser faz presente, que é o sorrindo para o futuro, que é a 
academia, que é a educação infantil melhorando e capacitando o ambiente para 
receber essas crianças em idade de freqüentar um espaço próprio, biblioteca e 
outras atividades que certamente ocorrerão por conta da instalação da unidade 
própria aqui em Carazinho, a gente vê o pessoal com uma expectativa grande, 
certamente, todos os vereadores tem essa mesma proposição de que não somente 
os comerciários de Carazinho, mas de toda região, e também a população seja 
beneficiada com esses serviços, também quero fazer referencia, aproveitando que o 
nosso pronunciamento esta sendo ouvido pela população carazinhense e também 
de fora, que estaremos efetuando a consulta popular no dia 23 de junho, estou 
enviando requerimento ao presidente do COMUDE de Carazinho, Sr. Irineu 
Graebin, que é uma pessoa incansável, que labuta voluntariamente para o 
desenvolvimento da região, ao executivo municipal, aos secretários, e a toda 
população em geral para que se faça presente às urnas no dia 23 e para que votem 
também pela internet, esta sendo divulgado durante esta semana, semana que vem 
e certamente a nossa região angariaria fundos através do CORED região da 
produção, diretamente relacionado ao nosso município também, são 14 prioridades, 
entre programa de agropecuária na bacia leiteira, para fruticultura, no turismo, no 
esporte, em eventos, no controle de contaminação da suinocultura, no 
gerenciamento de resíduos sólidos, na convivência de idosos, na conservação de 
estradas, na educação regional com a implantação de cursos e melhorias do ensino 
técnico, no programa da saúde regional, e no programa da segurança municipal e 
segurança regional, então a Câmara de Vereadores, conclama, toda comunidade 
para que exerça o seu voto, optando por quatro projetos entres os 14 que foram 
elencados, agradeço a atenção dos senhores e voltem sempre, porque nós somos a 
casa do povo, e a casa do povo esta aberta para receber sugestões, criticas e para 
vocês estarem aqui conosco;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; solicito a 
Vereadora Sandra Citolin para assumir os trabalhos da mesa, para poder me 
pronunciar;  Presidente Vereadora Sandra Citolin; passo a palavra ao Vereador 
Gilnei Jarré;  Vereador Gilnei Jarré; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Sr. 
Ercelino, Giana, enfim, funcionários do SESC, Sesquinho que estão com certeza 
apreensivos por essa votação desse imóvel do município  de Carazinho, tenham a 
certeza de que nós, Câmara de Vereadores, estivemos sempre a frente de que esse 
projeto fosse votado o quanto antes, temos a cobrança, não diariamente, mas 
semanalmente ou quinzenalmente, do Sr. Ercelino, e viemos justificando as 
irregularidades, enfim, hoje, através do executivo municipal, tivemos a correção do 
projeto, e estamos aqui viabilizando com certeza por unanimidade, tenha a certeza, 
que esse presidente não vota, mas é favorável, com certeza a doação dessa área 
que vem de encontro aos comerciários e da nossa comunidade, também quero 
fazer uma saudação a um pequeno grupo da terceira idade que se faz presente, e 
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que se façam cada vez mais presentes em nossa Câmara de Vereadores, que a 
casa é de vocês também, Sandra comentou um pouco em relação à consulta 
popular, eu quero só fazer um alerta, principalmente a comunidade carazinhense na 
hora de fazer a sua contribuição, na hora de fazer o seu voto, votem em demandas 
regionais, demandas especificas não serão contempladas, a forma como foi 
conduzida este ano, infelizmente foi de forma errada, e as demandas que serão 
contempladas já há dois anos, são demandas pensando na região, não pensando 
no próprio município, então entendam, analisem as demandas, são 14 demandas, 
eu acredito que foi um exagero de demandas pré-selecionadas, enfim, selecionadas 
pelo município, a própria Câmara de Vereadores não foi comunicada em momento 
algum da ultima reunião para elencar as demandas, enfim, não podemos dar a 
nossa contribuição, estaremos dando a nossa contribuição com a população e 
orientando demandas regionais serão contempladas, por causa da quantidade de 
votos, também quero fazer um registro de uma preocupação da nossa Câmara de 
Vereadores, enfim, de todos os vereadores, na parte da manha fizemos uma 
reunião pensando na segurança pública de nosso município, da forma que a nossa 
segurança publica esta precisando um aumento da segurança, enfim dos nossos 
comerciários, dos nossos empresários, da nossa população, não queremos fazer 
criticas em relação ao que vem acontecendo, mas nós queremos sim uma 
segurança melhor para o nosso município, então fizemos uma reunião na parte da 
manha, juntamente com as entidades que representam segmentos do nosso 
município, ou quase todos, com as autoridades, promotoria publica, enfim, policia 
civil também, o qual nos colocaram que eles vêm trabalhando efetivamente junto à 
população, mas nós queremos dizer que só isso não basta, porque nós, vereadores, 
temos as nossas reclamações diariamente nos bairros, e onde que nós temos que 
trazer a nossa preocupação, Vereador Felipe Sálvia na manha de hoje se 
pronunciou, falando que a própria brigada tem que passar mais diariamente nos 
bairros, e esse é um pedido que nós fizemos, nós queremos com que a nossa 
segurança seja cada vez melhor, e que diminua a insegurança na população, 
obrigado; Presidente Vereadora Sandra Citolin; retoma os trabalhos o Presidente 
Vereador Gilnei Jarré;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; passamos a palavra 
para o Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura;  Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, imprensa escrita e falada, demais pessoas 1ue 
hoje estará em votação o projeto de doação da área para o SESC, o suplente de 
vereador do meu partido Marcos Soares, eu venho a essa tribuna Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, imprensa parabenizar a rádio gazeta pelo evento 
que foi o debate na Bier Site, mas ao mesmo tempo, eu venho dizer, ao 
comunicador, apresentador, Lasier Martins, que Carazinho sim é um pólo de 
desenvolvimento, Carazinho sim esta fazendo por merecer ser a cidade hospitaleira 
que é, vamos lá, o município de Carazinho recebeu trezentas vagas de cursos de 
qualificação do projovem, dessas trezentas vagas, quatrocentos e setenta e seis mil 
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reais do governo federal, através da FUNDETEC, o CMEP, qualifica em torno de 
quatrocentas a quinhentas pessoas através do CMEP, lá no bairro Ouro Preto, 
Carazinho recebe, e a noite de hoje vai se confirmar, um investimento de sete 
milhões do SESC, será que isso não é desenvolvimento? Será que isso não é trazer 
o município para frente, ele tem que saber o que acontece em Carazinho para 
depois se pronunciar, para depois dizer o que ele pensa, porque Carazinho sim, 
esta se desenvolvendo, vamos lá, a nossa Nestlé, quantos empregos já esta 
gerando, a nossa STARA quantos empregos vai gerar, será que isso não é 
desenvolvimento? Será que isso não é fazer o nosso município ir para frente, nosso 
município tem sim muitas dificuldades, tem muitas coisas para se fazer, tem, mas o 
Lasier não é a pessoa apropriada para dizer o que nós devemos fazer e o que nós 
não devemos fazer, porque ele não mora aqui, ele não sabe como funciona 
Carazinho, ai vai, porque tem o poder da comunicação, tem o poder de falar, fala o 
que ele bem entende, e eu não concordo com isso, e vou deixar bem claro, se 
quiserem pegar o meu pronunciamento e mandar para o Lasier, eu não sou acho 
que tão importante assim, mas se quiser mandar, pode mandar porque eu entendo 
que primeiro ele teria que vir a Carazinho, ficar dois, três quatro dias, saber o que 
esta acontecendo em Carazinho e depois ele se pronunciar, o nosso município esta 
assim indo cada vez mais para frente e irá muito mais para frente porque eu 
entendo que nós temos que ser bairristas, nós temos que ser carazinhenses, se nós 
não formos carazinhenses o que nós vamos ser? Nós temos que torcer para que o 
município vá para frente, a prova esta ai, eu vou deixar registrado, Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores e pessoas que aqui estão, o meu voto era 
contrario a doação da área para o SESC, seu Ercelino, me pegou esses dias, e me 
provou porque eu tinha que votar a favor da doação da área, convencido que fui por 
uma pessoa idônea, por uma pessoa com a experiência e uma idade suficiente, 
muito mais do que eu, e na noite de hoje, o prefeito municipal, me pondera, porque 
nós temos que acreditar no SESC, e eu mudei o meu voto quando falei que com Sr. 
Ercelino, meu voto hoje é pelo senhor, pelo trabalho que o senhor faz, pela 
dedicação que o senhor exerce dentro da minha comunidade e do meu prefeito, que 
me deu as razões e me mostrou o porquê, e eu torço muito Giana, que vocês 
tenham um sucesso imenso em cima desse projeto, porque esse projeto vai 
alavancar Carazinho em todos os sentidos,  pessoas virão aqui assistir shows, 
pessoas serão beneficiadas aqui no lado social, então assim, o Vereador Paulino de 
Moura, quem sabe poderá ser um dos últimos pronunciamentos que eu venha a 
exercer nesta tribuna, ele é assim, ele é autentico, ele é positivo, e o que ele tem 
que dizer ele diz, então que Deus abençoe a cada um dos senhores, a comunidade 
com certeza saberá e terá noticias boas para que ela possa ser melhor assistida, 
para que ela possa ter um melhor atendimento, e esse vereador, poderá estar 
inserido neste contexto, obrigado;  Presidente Vereador Gilnei Jarré: seguindo a 
ordem, com a palavra Vereador Eugênio Grandó; Vereador Eugênio Grandó; 
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Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, senhores e 
senhoras que se fazem presente esta noite, gostaria de me referirão projeto de 
doação ao SESC, como presidente da comissão, composta pelo Vereador Felipe 
Sálvia, Vereador Elbio Esteve à comissão foi bastante cobrada, da urgência de 
aprovação desse projeto, na tarde de hoje cheguei a comunicar a Giana, por escrito, 
alguns pontos que faltavam para o projeto ir a votação, e no meio da tarde, quase 
final da tarde o executivo municipal mandou as adequações necessárias, embora 
esteja faltando ainda a aprovação do conselho do plano diretor, quero deixar bem 
claro isso, que para nós pode não gerar problema nenhum, pode vir a gerar 
problema para o SESC futuro, então sugiro que o executivo municipal reúna o 
conselho do plano diretor, e o plano diretor exare uma ata, concordando com essa 
doação, mas eu quero demonstrar que a comissão foi diligente, rápida para auxiliar 
o executivo municipal, e toda população que esse empreendimento realmente se 
realize no município, gostaria de falar também acerca das minhas indicações, quero 
dizer para o meu companheiro de partido que o cargo que esta sendo cogitado para 
ele ocupar junto ao executivo municipal, a minha postura no legislativo vai continuar 
a mesma, mas eu quero dizer que urge a nomeação de alguém para cuidar do 
departamento ai da questão envolvendo lixos, galhos, enfim, a infraestrutura do 
município, maioria das indicações que entrei hoje são nesse sentido, não esqueçam 
os senhores que algum tempo atrás, dois ou três meses, chegou o prefeito fazer um 
decreto de emergência no município de Carazinho, porque não agüentava mais a 
situação de entulhos, e sujeira que o município vivia, então anda bem o executivo 
com a criação desse cargo, caso o Vereador Paulino de Moura passe a ocupar esse 
cargo, desejo do fundo do coração sucesso, para ele, que o sucesso dele vai ser a 
realização nossa, vai ser a realização das melhorias que nós todos esperamos que 
a população espera, então gostaria de agradecer, e se caso o Alemão for para lá, 
desejar desde já todo sucesso para ele nessa empreitada, obrigado;  Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; com a palavra Vereador Rudinei Brombilla; Vereador 
Rudinei Brombilla; minha saudação ao presidente desta casa Vereador Gilnei 
Jarré, colegas vereadores, saudação especial ao senhor Ercelino Zottis, presidente 
do sindicato do comercio varejista de Carazinho, Giana Groth gerente do SESC, 
extensivo a toda sua equipe que se encontra presente aqui na casa do povo, a 
imprensa aqui representada  pelo jornal Diário da Manhã, rádio Gazeta e rádio 
comunitária, ao publico presente aqui no poder legislativo, quero dentro dos 
trabalhos que deram entrada hoje quero dar destaque a um requerimento em 
especial, direcionado ao diretor do DAER, Dr. Vicente Pereira Brito, onde fui 
procurado por alguns moradores do bairro Cantares, Planalto e São Sebastião, que 
devido a essa obra que está saindo de pavimentação, entre o município de 
Carazinho e Não Me Toque, o quebra molas que se encontra na entrada do bairro 
Cantares foi retirado, e ali tem muitas crianças que estudam na escola no bairro São 
Sebastião, e devido a auto fluxo de veículos estão solicitando com urgência para 
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que seja recolocado novamente esse quebra molas, então agente fez um 
requerimento ao DAER para que possa, o mais breve possível, esse quebra mola 
ser recolocado, também aqui tenho a satisfação em dizer que na ultima sexta-feira 
tivemos um ato solene no gabinete do prefeito Aylton Magalhães, onde o deputado 
federal José Otavio Germano, passou em mãos um empenho no valor de 
quatrocentos mil reais para o município de Carazinho, isso é fruto de nossas 
viagens, Vereador Paulino de Moura, Vereador Felipe Sálvia, Vereador Estevão De 
Loreno, a Brasília, onde nós vamos buscar recursos, e eu frisei bem no meu 
discurso lá no gabinete, que inúmeras vezes Vereador Erlei Vieira que também 
esteve presente com a gente, a gente vai a Brasília, vai no gabinete, e assim  que 
se consegue recursos, e aprova esta aqui, quatrocentos mil reais empenhados pela 
caixa federal para paralelepípedos regulares das ruas Gilberto Matiotti, Alberto 
Graeff, Felix Guerra, e rua Negrinho do Pastoreio, então aqui, quero deixar de 
publico registrado o meu agradecimento ao deputado José Otavio Germano, que 
atendeu ao nosso pedido, também aqui minha saudação, suplente de Vereador 
Marcos Soares que esta aqui presente, ao ex vereador deste poder legislativo, ao 
qual tenho uma profunda admiração, Vereador Adroaldo De Carli, também, até para 
não voltar a essa tribuna quando for discutir um projeto da área do SESC quero 
dizer aqui que sou favorável a este empreendimento, parabéns o senhor Ercelino, 
parabéns Giana, parabéns a sua equipe por todo seu empenho e dedicação, junto 
ao poder executivo, para que hoje nós estamos votando e passando para um 
grande momento, pois outras cidades queriam esse investimento de mais de seis 
milhões de reais, e graças ao trabalho de vocês, junto ao poder executivo hoje 
estaremos aqui aprovando por unanimidade, pelos vereadores, a doação dessa 
área para esse investimento do SESC, era isso Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, publico presente, meu muito obrigado;  Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; com a palavra Vereador Estevão De Loreno; Vereador Estevão De Loreno; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que nos assistem na noite de 
hoje, quero parabenizar a Comissão de Justiça e Finanças, o Eugênio, pela 
conversa que a gente teve hoje de tarde, ele foi muito feliz em colocar em votação o 
projeto e dizer que é isso, que todo mundo quer a câmara e o executivo trabalhando 
junto, quero parabenizar o senhor Ercelino e a Giana, eu por muitas vezes 
presenciei a ida de vocês até o gabinete do prefeito, inclusive quando começou há 
tempos atrás a história da área do SESC, o prefeito me ligou agora apouco pedindo 
se ia à votação o projeto, eu disse que ia, a felicidade dele vocês não imaginam, 
esta muito realizado, que ele vem cumprindo junto com isso uma promessa de 
campanha de um teatro, que ele prometeu, e que vai ser concretizado com o apoio 
do legislativo, às vezes a gente tem divergências, não concordam com alguma 
coisa, mas quando a coisa precisa todo mundo pega junto, e dizer também que na 
quarta-feira estive em Porto Alegre, onde foi confirmado uma emenda de cem mil 
reais para a construção de um PSF no bairro Planalto, que atendera os seis bairros, 
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foi batido o martelo, vai ser realizado, só os tramites legais da burocracia, muito 
obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; com apalavra Vereador Felipe Sálvia; 
Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que 
acompanham a reunião na noite de hoje, aqui na casa do povo, em especial a 
imprensa, através da Ana da rádio gazeta, jornal diário da manhã, e o pessoal do 
SESC, senhor Ercelino Zottis e a Giana, eu dizia um tempo atrás seu Ercelino, que 
vocês poderiam estar tranqüilo porque esta casa nunca iria votar um projeto desse 
tamanho, do interesse da comunidade, contra um projeto desse, vai ser aprovado 
por unanimidade, e não poderia ser diferente, um investimento de quase sete 
milhões de reais para Carazinho, onde o povo vai poder usufruir, Erlei, um teatro, 
que precisa muito, teatro é cultura, eu estou muito contente de poder votar em nome 
do meu partido PDT, na noite de hoje, esse projeto a favor, quero também dizer que 
na noite de segunda-feira eu entrei com um requerimento, e os vereadores sabem 
disso, reclamando da segurança de nossa cidade, eu dizia em alto e bom tom que 
Carazinho, uma cidade do interior vem acontecendo assaltos ao comércio, as 
residências de uma maneira assim que a gente nunca tinha visto, e o presidente 
hoje, pela manhã, convocou uma reunião com promotoria publica, brigada militar, 
policia civil, e o senhor Ercelino estava presente, a reunião foi muito boa, é isso que 
nós devemos fazer, nós vereadores, eleitos pelo povo, é cobrar das autoridades, 
para mim não importa se lá em Porto Alegre, lá em Sapucaia, lá no Chuí, esta mal a 
segurança, para mim me importa a cidade onde eu estou, que tem que estar boa a 
segurança aqui, tem que estar bem à segurança, nós temos que cobrar, é um dever 
nosso cobrar para que as pessoas, hoje, possam deixar um bujão de gás, uma 
roupa, um sapato fora da sua casa, que não dá para deixar mais, hoje não dá para 
deixar mais nada fora de casa, o pessoal rouba, roubam para trocar por crake, para 
trocar por droga, e o Erlei é um esperto nesta área, sabe disso, mas nós devemos 
cobrar, hoje pela manhã o presidente cobrou, juntamente com a Sandra que estava 
aqui, Vereadora Sandra Citolin, Vereador Leandro Adams, estavam na reunião, foi 
uma reunião muito boa, onde, eu não estou reclamando da brigada militar, nem da 
policia civil gente, acho que eles fazem um belo trabalho, mas nós queremos mais, 
queremos mais segurança para o nosso povo, nós devemos cobrar, não dá para se 
agüentar mais a reclamação, eu dizia hoje pela manhã e dava endereço Alemão, lá 
na Ouro Preto, me dizia uma senhora, dona Tereza, lá da rua Isac Saute, ela me 
dizia, Sálvia, eu não posso mais sair de casa, que me roubam, entram para dentro 
da minha casa e me roubam, pede para os brigadianos, para o pessoal da brigada 
passar mais vezes aqui, e agente pede, e a gente cobra da brigada, e eles pediram 
pela manhã não é Sandra, pediram mais efetivo para a policia civil, nós vamos 
ajudar, essa casa vai ajudar, através do presidente, já agendaram reunião lá na 
policia civil e Porto Alegre, para trazer mais efetivo para Carazinho, nós de vemos 
fazer isso, é o nosso papel, a gente ganha para isso, quando a gente é eleito a 
gente ganha para trabalhar, a gente esta fazendo isso, gostaria também, na noite de 
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hoje, Senhor Presidente, agradecer, o chefe do departamento de transito, esta ai o 
Belo, que eu tenho cobrado quebra molas ali na Minas Gerais, vossa senhoria 
colocou dois quebra molas, e o povo me ligou agora a pouco me agradecendo, e eu 
disse, vou agradecer na tribuna, eu não tenho só que criticar o governo, quando sai 
coisas boas, quebra mola, dois quebra mola na minas gerais, o pessoal reclamavam 
muito ali, foram instalados, mas também quero pedir Belo, já existem dois 
requerimentos meus e do Jarré, na Avenida Pátria, ali na frente do finado Iron, e do 
outro lado da rua, nós precisamos de duas paradas de ônibus, não é justo aquele 
povo vai consultar no posto de saúde, vai no INSS, ou o pessoal que quer ir para 
faculdade, fica esperando no tempo, não tem onde se esconder, não tem as 
paradas cobertas, então fica esse meu pedido para vossa senhoria que consiga ali 
as paradas, e tem, não somente eu e o Jarré, vários vereadores pediram, que não é 
justo que o povo fique no tempo ali, esperando o ônibus, e não tem lugar para se 
abrigar, era isso Senhor Presidente, muito obrigado; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; até para justificar, Vereador Felipe Sálvia, na parte da tarde o diretor de 
transito nos ligou, nos perguntando realmente onde era o local para ser instalada, 
então se comprometeu conosco e nos próximos dias estarão instaladas as paradas 
de ônibus, com a palavra Vereador Leandro Adams; Vereador Leandro Adams; 
senhor presidente, Vereadora Sandra Citolin, colegas vereadores, pessoas que nos 
prestigiam na noite de hoje, em especial o pessoal do SESC, quero cumprimentar 
ao Sr. Silveira, vereador 11º que esta em todas as sessões, e com isso 
cumprimentar os ouvintes da rádio Gazeta, que nos acompanham na noite de hoje, 
eu venho a essa tribuna com uma preocupação, começo parabenizando o executivo 
municipal, pela realização do concurso publico, depois de diversos apontamentos, 
ministério publico, sobre o antigo CMPP, diversas vezes esta casa discutiu se o 
cargo era emergencial ou não era, o Aylton foi lá e fez o concurso e no meu 
entendimento e também no entendimento da justiça Carazinho, tem doze vagas, 
dez para vereador, você coloca seu nome a disposição, se elege e vem trabalhar no 
poder publico, tu tem mais uma vaga de prefeito, uma de vice, e a outra maneira de 
você trabalhar é você estudar, ir no colégio, fazer um concurso publico, ser 
aprovado na prova e ser o vencedor do concurso e vir trabalhar no poder publico, 
porque estudou, porque se preparou, então começo parabenizando o prefeito, e ai 
vem minha preocupação, eu vejo pela imprensa que são duzentas e setenta 
pessoas que foram demitidas, duzentos e setenta, duzentos e sessenta, duzentos e 
noventa, não sei o numero exato, e também vejo falar que a grande maioria deles 
receberam o salário do mês e mais nada, e não é justo, tem pessoas que tem oito 
anos de serviço, tem pessoas que tem quatro anos de serviço, três anos, e 
provavelmente alguns vão ficar desempregados, e eles teriam que ter direito como 
todo trabalhador brasileiro, ao seguro desemprego, ter direito ao fundo de garantia, 
e o CMPP a gente sabe que não tem esse recurso para fazer essa indenização, 
então eu venho a essa tribuna pedir que essas pessoas, tanto o executivo, o 



 

A.L. Página 18 10/11/2010  

ministério do trabalho, esses funcionários, que sentem na mesma mesa, são 
pessoas de bem, e que consigam formar um acordo, quem vai ganhar com isso é o 
povo de Carazinho, porque o que vai resultar isso, vai resultar duzentas e poucas 
ações, com certeza absoluta o município de Carazinho vai ser responsabilizado a 
pagar isso ai, e o que eu quero com isso, que essas pessoas sentem na mesma 
mesa, e tentem um acordo, vamos fazer em dez pagamentos, em oito, em seis, o 
ministério publico, os funcionários e o executivo, e evitem com isso se só fizermos 
uma conta rápida, duzentas e setenta ações, são duzentos e setenta honorários 
advocatício que o município, não sei se daqui um ano, daqui três anos, daqui seis 
anos vai ser condenado a pagar, serão duzentas e setenta pericias jurídicas, 
pericias contábeis, pericias de saúde, então a minha preocupação é essa, que quem 
vai sair ganhando com isso é a população de Carazinho, as pessoas que pagam os 
impostos, porque esse dinheiro vai acabar saindo dos cofres públicos, então a 
minha preocupação é que sentem na mesma mesa, que sente o executivo, que 
sente o funcionário e o ministério do trabalho e façam um acordo e evite no mínimo 
duzentos e setenta honorários advocatícios, duzentos e setenta pericias contábeis, 
e duzentas e setenta pericias médicas, e que todo mundo sai ganhando, que o 
funcionário não fica naquela incerteza, esperando por um ano, três anos, cinco 
anos, então fica aqui a minha sugestão ao líder do governo, que transmita isso para 
o prefeito, a gente sabe que são todas pessoas de bem, tanto o executivo, como os 
funcionários e o ministério do trabalho, e vamos fazer um acerto e com isso 
economizar coisa ai perto de um milhão de reais, quem sabe com esse dinheiro 
fazer mais duas creches novas, arrumar estradas, e tanta coisa que é preciso no 
nosso município, muito obrigado Senhor Presidente;  Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; passamos agora para apreciação e votação dos requerimentos e moções, 
convido o  Senhor Secretário, pois não Vereador Paulino de Moura;  Vereador 
Paulino de Moura; questão de ordem Senhor Presidente, que seja votado às 
moções todas em bloco, com exceção aquela que vai ser dirigida ao senhor Lasier 
Martins;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; requerimentos juntos? Esta em 
votação o pedido verbal do Vereador Paulino de Moura para que seja apreciado em 
bloco a votação dos requerimentos e moções com exceção da moção direcionada 
ao Lasier Martins, e também os projetos com exceção os projetos que tenham 
emendas, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
que concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado 
por todos a solicitação verbal do Vereador Paulino de Moura, convido o Senhor 
Secretário para fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos e moções; 
Secretário Vereador Elbio Esteve; requerimentos: nº 02 Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; nº 04 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 05 Vereador Elbio Esteve 
– PSDB; nº 07 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 08 Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
nº 09 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; moções: nº 01 Vereador Paulino de Moura 
– PTB, subscrita pelos Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereadora Sandra Citolin – 
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PMDB e Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 02 Vereador Paulino de Moura – PTB, 
subscrita pelos Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereadora Sandra Citolin – PMDB e 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 03 Vereador Paulino de Moura – PTB, subscrita 
pelos Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereadora Sandra Citolin – PMDB e Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; nº 04 Vereador Felipe Sálvia – PDT, subscrita pelos Vereador 
Estevão De Loreno – PP, Vereador Eugênio Grandó – PTB e Vereador Erlei Vieira – 
PSDB; nº 06 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, subscrita pelos Vereador Estevão 
De Loreno, Vereador Eugênio Grandó – PTB e Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 07 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB, subscrita pelos Vereador Estevão De Loreno – 
PP, Vereador Eugênio Grandó – PTB e Vereador Erlei Vieira – PSDB; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão os requerimentos e moções, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovados por 
todos os requerimentos e moções, solicito ao  Senhor Secretário que proceda a 
leitura da moção nº 05; Secretário Vereador Elbio Esteve; moção nº 05 Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB, subscrita pelos Vereadores Estevão De Loreno – PP, 
Vereador Eugênio Grandó – PTB e Vereador Erlei Vieira – PSDB; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão a moção numero cinco, Vereador 
Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, eu gostaria de fazer uma sugestão a autora dessa moção, e aos 
demais pares que a referendaram, de que essa moção seja direcionada a direção e 
funcionários da rádio Gazeta pelo evento bem executado, mas que não conste o 
nome do palestrante, porque o palestrante faltou com o respeito com os nossos 
carazinhenses, faltou com o respeito com essa câmara, faltou com o respeito com o 
executivo, e os pronunciamentos dele foi via rádio, pode ir lá na hora, no evento, ele 
pode ter feito um belo de uma explanação, mas via rádio eu ouvi ele questionar 
algumas coisas de Carazinho, a cobrar algumas coisas de Carazinho, e eu só acho 
que ele pode cobrar, se ele fosse munícipe aqui, ou pelo menos tivesse aqui por 
muitas e muitas oportunidades, e ele não esteve, nunca esteve, teve feliz a direção 
da rádio gazeta, de fazer o evento, de trazer um palestrante do quilate dele, mas ele 
foi infeliz e eu não vou ficar calado porque eu entendo que ele tem que saber se 
colocar no lugar dele, eu não vou lá na emissora dele dizer, você não deve falar 
isso, você não deve fazer isso, ele toma o tempo dos nossos brasileiros, do nosso 
estado, dizendo o que ele bem pensa e o que ele quer dizer, então não pode ele vir 
aqui em Carazinho dizer como que nós devemos fazer as execuções de trabalho, de 
desenvolvimento, para que o nosso município possa ou não, ser bem gerenciado, 
então;  Vereadora Sandra Citolin; um aparte vereador, a moção, ela teve o registro 
justamente quanto a excelência do evento, eu estava presente no evento, e em 
nenhum momento ele foi ofensivo ou colocou assim uma situação delicada contra o 
município de Carazinho, ele foi um apresentador, ele proporcionou aos debatedores 
uma análise, um posicionamento, inclusive de todas as pessoas que foram 
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entrevistadas da mesma forma, quero lhe dizer assim, que a moção se refere, essa 
moção é dirigida a rádio gaucha, na pessoa do seu apresentador Lasier Martins, ela 
é dirigida ao senhor Orion Albuquerque, diretor presidente da rádio Gazeta, pela 
excelência do evento, naquele momento de debate, e todas as pessoas que foram 
debatedoras naquela noite, então não entendi que houve uma situação 
constrangendo o município de Carazinho, naquele evento; Vereador Paulino de 
Moura; no evento, mas nas entrevistas, nas colocações; Vereadora Sandra 
Citolin; a moção é do evento; Vereador Paulino de Moura; eu quero deixar claro 
que infelizmente eu vou ter que votar contrário a moção porque a autora não irá tirar 
o Lasier Martins, da rádio Gaucha, da RBS, dessa moção, todo mundo tem o direito 
de votar contrário, votar favorável, eu só espero que não leve para o lado pessoal 
que é contra a rádio Gazeta e a sua direção, e seus funcionários, a minha posição é 
quanto ao palestrante, senhor Lasier Martins da rádio gaucha, sim Vereador 
Leandro Adams; Vereador Leandro Adams; obrigado pelo aparte companheiro, 
Vereador Paulino de Moura, eu vou acompanhar o meu voto com vossa excelência, 
porque quem é do partido dos trabalhadores conhece bem Lasier Martins, e a gente 
sabe como é a posição dele, então o senhor não esta sozinho neste plenário, terá 
meu voto, a menos que a colega retire, nada contra a gazeta, com certeza, 
obrigado; Vereador Paulino de Moura; muito obrigado Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, colegas vereadores que não assinaram eu gostaria de ter a 
complacência das vossas excelências, obrigado;  Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; esta em discussão a moção, Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe 
Sálvia; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, venho até essa tribuna para dizer 
ao meu colega, Vereador Paulino de Moura, que no dia do evento eu estive lá, 
dando uma entrevista para a Ana Maria, onde eu cumprimentei o Lasier, e ele me 
abraçou, a gente se conhece bastante tempo, eu tenho certeza que o Lasier se 
falou alguma coisa não foi por maldade, é o jeito dele de falar, e nós também temos 
nosso direito de falar e falamos, eu não fui no evento, mas como eu li a moção, vim 
até a frente e li a moção, a moção não fala nada, ela parabeniza a gazeta, 
parabeniza a rádio Gaucha, eu acho que nós não podemos se indispor com um 
apresentador do nível do Lasier Martins, então fica aqui Alemão, você já votou 
contra um requerimento meu, e eu respeito, eu respeito todos os vereadores, mas 
nós não podemos cair numa situação dessa, de não aprovar uma moção bem feita 
pela Vereadora Sandra Citolin, não ofende ninguém, é uma moção que parabeniza 
só, era isso; Vereador Paulino de Moura; me concede um aparte colega, não só 
pra dizer a vossa excelência que eu concordo que nós, e eu já votei moções 
contrarias a vossa pessoa, mas eu nunca argumentei que essa moção que eu iria 
votar é que eu não queria me indispor com Lasier, com Pedro, com Paulo, com 
João, acho que nós temos aqui é colocar nossas posições, porque o Lasier  nunca 
concorreu a cargo eletivo nenhum, e nós concorremos, e nós botamos a cara, então 
quer dizer, ele pode usar da mídia que ele tem, do espaço que ele tem, da voz que 
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ele tem,  e ai nós temos que concordar, então eu respeito seu voto, e continuarei 
respeitando, mas eu não vou concordar que o Lasier vai me meter medo, ou vá 
meter medo em qualquer cidadão desse nosso país, obrigado; Vereador Felipe 
Sálvia; era isso; Presidente Vereador Gilnei Jarré; não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como 
estão, contrários que se manifestem, aprovado por seis a três, solicito ao  Senhor 
Secretário que proceda a leitura dos projetos com os respectivos números e 
autores; Secretário Vereador Elbio Esteve; projeto de lei nº 075 de 28 de maio de 
2010. Autoriza doação de área ao SESC. Art. 1º autoriza o poder executivo a 
transferir mediante escritura publica de doação ao Serviço social do comércio – 
SESC – administração regional do estado do Rio Grande do Sul, um terreno urbano 
com área total de novecentos e vinte e quatro metros e cinquenta decímetros 
quadrados, tendo quatorze metros de frente e sessenta e quatro vírgula cinquenta 
metros de frente a fundos, todo fechado com muro, casa de alvenaria, garagem e 
demais benfeitorias com área de duzentos e quarenta e quatro e sessenta metros 
quadrados, localizado na Avenida Flores da Cunha, lado par, distante quarenta e 
nove metros da esquina da Rua Bernardo paz centro, nesta cidade no setor dois, 
quadra cem, lote 02 com as seguintes confrontações, norte, quatorze vírgula trinta 
metros com a Avenida Flores da Cunha, ao sul, quatorze vírgula trinta metros com a 
Ana Guerra, lote 25, ao leste sessenta e quatro vírgula cinquenta com Fioravante 
Piva e outro lote 03 e a oeste sessenta e quatro vírgula cinco com centrais elétricas 
de Carazinho S.A. Eletrocar, lote 12, conforme matricula nº 20.577 L º 2, do registro 
de imóveis de Carazinho, memorial descritivo, laudo de avaliação e mapa de 
localização, que são partes integrantes desta lei. Art. 2º a área hora doada é 
destinada à construção de uma unidade do SESC para operacionalizar as 
atividades de escolinha de educação infantil, academia de ginástica, gabinetes 
odontológicos, bibliotecas, teatro e outras. Parágrafo único a contrapartida do SESC 
será a inclusão no projeto e a construção de um teatro com trezentos e cinquenta 
lugares e a disponibilização do mesmo à comunidade, além de ensejar ao município 
a utilização dessa casa de espetáculos para eventos previamente agendados. 
Projeto de lei nº 082 de 14 de junho de 2010. autoriza a abertura de crédito especial 
no orçamento da Câmara Municipal. Relatório. Excelentíssimo Senhor Presidente. 
Pelo presente dirigimo-nos a vossa excelência com a finalidade de encaminhar os 
relatórios de execução orçamentária, balancete contábil e o balancete da despesa, 
bem como a conciliação bancaria relativa ao mês de abril de 2010, conforme 
estabelecido no regimento interno dessa casa para encaminhamento a comissão 
para parecer e votação. Sendo o que apresenta. Atenciosamente. Luciana Inês 
Lampert de Souza. Contadora.  Presidente Vereador Gilnei Jarré; peço ao senhor 
secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças 
referente aos projetos.  Secretário Vereador Elbio Esteve; parecer. Relatório: o 
executivo municipal propõe projeto de lei que autoriza doação de área ao SESC. 
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Voto: o presente projeto de lei é viável, conforme pareceres do Instituto Solo e do 
Jurídico da casa e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. 
Assinam: Vereador Felipe Sálvia – relator e secretário, Vereador Eugênio Grandó – 
presidente e Vereador Elbio Esteve – membro. De mesmo teor dos outros projetos. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; estão em discussão os pareceres da Comissão 
de Justiça e Finanças, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, peço ao Senhor Secretário que proceda a leitura 
do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social referente aos projetos. 
Secretário Vereador Elbio Esteve; relatório: Relatório: o executivo municipal 
propõe projeto de lei que autoriza doação de área ao SESC. Voto: o presente 
projeto de lei esta apto a ser incluído na ordem do dia. Assinam Vereador Erlei 
Vieira – relator e membro, Vereadora Sandra Citolin – presidente e Vereador 
Rudinei Brombilla – secretário. De mesmo teor os outros projetos. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da Comissão de Ordem 
Econômica e Social dos projetos, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que 
se manifestem, aprovado por todos, esta em discussão os projetos com pareceres 
já aprovados. Peço a senhora Vereadora Sandra Citolin para que assumir os 
trabalhos da mesa para pronunciamento.  Presidente Vereadora Sandra Citolin; 
com a palavra o Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, publico aqui presente, imprensa, não gostaríamos de ter 
retornado a essa tribuna, mas pelas palavras do Vereador De Loreno, infelizmente 
nós tivemos que não nos omitir no pronunciamento, o prefeito pelo jeito tem usado 
essa casa para cumprimento de promessas de campanha, nós vereadores, 
principalmente os vereadores do PSDB dentro desta casa estamos cumprindo com 
nosso dever, o dever de ver o nosso município crescendo, e o SESC em Carazinho 
é crescimento, é projeção, nós queremos um Carazinho melhor, não um Carazinho 
de promessas, prefeito esta na hora de cumprir as promessas de obras nos bairros, 
chega de usar a nossa câmara legislativa para cumprir promessas, temos aprovado 
mensalmente promessas de campanha principalmente naquelas promessas de 
contratação de vagas, contratação de empregos, então nós queremos ressaltar 
principalmente, para esse projeto especifico do SESC, que nós vereadores, 
principalmente os vereadores do PSDB estamos favoráveis ao crescimento do 
município, somos favoráveis ao crescimento do SESC  em nosso município e 
região, muito obrigado;  Presidente Vereadora Sandra Citolin; retoma os trabalhos 
o Presidente Vereador Gilnei Jarré; Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em 
votação os projetos, com os pareceres aprovados, Vereador De Loreno pois não;  
Vereador Estevão De Loreno; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, isso é 
apolítica, agora a pouco a gente trabalhou junto, e agora tem divergências, mas o 
Vereador Elbio Esteve antes me questionou, como uma promessa de campanha? 
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Se é o SESC que esta fazendo o empreendimento, só que é o prefeito que esta 
doando a área, uma área que vale muito, que todos queriam, mais porque vai doar a 
área para o SESC? Mas é uma das áreas mais nobres que nós temos, então sim, o 
prefeito esta cumprindo com a parte dele e quem nunca teve problemas na 
administração que atire a primeira pedra; Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
Vereador Eugênio Grandó; Vereador Eugênio Grandó; não tenho procuração para 
defender a administração pasada, mas tenho sim vergonha na cara, que fiz parte 
oito anos da administração passada, a administração pasada rodou no vestibular, 
fez muita coisa boa, foi uma administração que cuidou das finanças do município, o 
que não vem ocorrendo agora, novamente, mas rodou no vestibular, não foi 
aprovada, passou, eu acho que a questão, de repente o colega De Loreno colocou 
apalavra mal colocada, não é promessa de campanha, e sim um empreendimento 
noivo que vai se instalar em Carazinho, que é necessário, que vai ser bom para toda 
a comunidade, quem começa a falar em política, quem começa a querer colher 
frutos de uma doação que não é do prefeito Aylton, quem esta doando um terreno 
que vale mais de um Milão de reais, é a comunidade de Carazinho, e não o senhor 
prefeito, ele simplesmente tem o mandato e com a nossa aprovação essa doação 
vai ser feita, não se trata do bonzinho prefeito Aylton, e sim, dos vereadores que vão 
aprovar uma doação para um empreendimento necessário para o município de 
Carazinho, que vai, ai sim, mudar o perfil de Carazinho, e não um mero movimento, 
e sim de um progresso efetivo, então quero dizer que não somos nós que 
começamos a politicar em cima disso, na verdade, o projeto vai ser aprovado por 
unanimidade, todos somos favoráveis, não tem porque ficarmos discutindo, batendo 
boca, quem é o pai da criança, eu sempre uso um ditado, para mim não interessa a 
cor do gato, interessa se o gato pega o rato, então eu acho que não é hora de se 
discutir isso, mas acho que o colega De Loreno, não foi feliz na sua colocação, 
quem esta doando o terreno é a comunidade de Carazinho, muito obrigado; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino 
de Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, demais pessoas, o que nós 
temos que começar a nortear, que Carazinho sendo legislado pelos vereadores, e 
Carazinho sendo executor pelo prefeito, quem é que vai ganhar com isso, é a 
comunidade, é o povo, e nós temos que saber diferenciar isso, eu espero com muita 
sinceridade que desse poder saia alguém para concorrer a chefe do executivo na 
próxima legislatura, se conquistar, se ganhar essa pessoa, um colega nosso aqui, 
nós vamos executar, se perdermos nós vamos continuar legislando, então eu peço 
assim, encarecidamente, e vocês podem ver que eu não estou aqui para defender o 
Aylton, não estou aqui a criticar o Alexandre, porque fiz, com muita honra, parte do 
governo dele, mas eu acho que nós temos que parar e começar a definir, executivo 
executa, mesmo que seja algo do povo, mesmo que seja algo do município, 
legisladores votam os projetos favoráveis ou contrário, e o judiciário vai julgar as 
coisas que por ventura não estiverem corretas, eu acho, Vereador De Loreno, que 
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você quis dizer uma coisa e disse outra, mas não te preocupa, é uma falha que nós 
legisladores cometemos quando estamos iniciando uma carreira promissora, porque 
uma coisa tu tens de bom, tu é muito sincero, tu é muito puro, tu é um cidadão, um 
vereador que veio da onde veio, e você vai buscar experiência aqui, como o Gilnei 
pegou, como o Felipe pegou, o Grandó pegou sendo executor, sendo companheiro 
do prefeito Alexandre, então assim pessoal, vamos procurar fazer cada um a sua 
parte, e nós todos, eu tenho visto ai colega Gilnei, e não é tua, mas eu tenho visto 
cartas de vereadores mandando para as casas e para as ruas que eles calçaram, 
que eles asfaltaram, que eles canalizaram, e eu estou vendo e eles entregam para 
mim as cartas, então quer dizer, infelizmente nós temos essa aptidão de fazer isso, 
mas não é atribuição nossa, a nossa é votar, então Vereador Eugênio Grandó, eu 
só quero te dizer assim eu estarei ao lado do prefeito Aylton, estarei lutando pelo 
prefeito Aylton mas jamais te cobrarei uma posição que seja em meu beneficio, em 
beneficio do prefeito Aylton, você como legislador nato, recebeu esse mandato, vai 
fazer do teu mandato conforme for a tua posição e linha de atuação, então conte 
com isso, tenha certeza disso, só que eu peço assim, encarecidamente, essa casa 
tem feito bons trabalhos, mas gente, tem muito trabalho bom feito pelos vereadores, 
não vamos se apegar a quem fez ou quem não fez, ou quem deixou de fazer ou vai 
fazer, muito obrigado;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereadora Sandra Citolin 
com a palavra; Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, realmente olhando esse jeito de fazer política, a gente se surpreende, 
uma coisa que estava tão boa, tão bela, tão serena, de repente se torna algo assim 
para um debate, e ai agente culpa o Lasier Martins, mas tudo bem, então eu venho 
a essa tribuna para defender e sei que é assim, estou aprendendo também De 
Loreno, como diz assim, aquela musica: “se abala vem nós se abaixemo”, eu acho 
que eu vou defender o SESC porque estão aqui, porque desde o ano passado estão 
apresentando a sua proposta de trabalho, porque conheço o trabalho que o SESC 
faz, os projetos que o SESC tem, mas pricipalmente eu conheço como o SESC é 
administrado, então se é por ventura uma política de um, um jeito de outro, eu sei 
que o SESC trabalha com gestão moderna, e gestão moderna implica em uma 
gestão de resultados, então com certeza esses resultados, se é de um se é de 
outro, o SESC e toda sua equipe de colaboradores vão realizar uma gestão de 
resultados, e com isso quem será beneficiada é a população sempre, e é para isso 
que nós estamos aqui; Presidente Vereador Gilnei Jarré; não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam 
como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, solicito ao  Senhor 
Secretário que proceda a leitura do projeto 076;  Secretário Vereador Elbio 
Esteve; projeto de lei nº 076 de 02 de junho de 2010. autoriza abertura de crédito 
especial no orçamento de 2010. Presidente Vereador Gilnei Jarré; peço ao 
Senhor Secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças referente a emenda; Secretário Vereador Elbio Esteve; emenda 
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modificativa: autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2010. relatório: a 
comissão de justiça e finanças propõe emenda ao projeto de lei, de autoria do 
executivo municipal, que autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 
2010. voto: a presente emenda modificativa é viável e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentários e financeiros. Vereador Elbio Esteve – relator e membro, 
Vereador Eugênio Grandó – presidente e Vereador Felipe Sálvia – secretário; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta 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, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, solicito ao Senhor Secretário que proceda a leitura 
da emenda; Secretário Vereador Elbio Esteve; emenda modificativa: art. 1º fica 
alterada  a redação do art. 1º que passara a viger com a seguinte redação: art. 1º 
parágrafo único – o objetivo da abertura de crédito especial é atender as despesas 
de reembolso de valores pagos a titulo de acidente de trabalho pagos pelo 
CAPSEM, conforme previsto na lei municipal nº 7.095 de dezembro de 2009. 
Comissão de Justiça e Finanças. Vereador Eugênio Grandó , Vereador Elbio Esteve 
e Vereador Felipe Sálvia. Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão a 
emenda com o parecer já aprovado, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários 
que se manifestem, aprovado por todos, peço ao  Senhor Secretário que proceda a 
leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente ao projeto;  
Secretário Vereador Elbio Esteve; relatório: o executivo municipal propõe projeto 
de lei que autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2010. voto: o 
presente projeto de lei, com emenda modificativa é viável conforme parecer do 
instituto solo e do jurídico da casa, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário 
e financeiro. Assinam Vereador Elbio Esteve – relator e membro, Vereador Eugênio 
Grandó – presidente e Vereador Felipe Sálvia – secretário; Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças 
referente ao projeto, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, peço ao  Senhor Secretário que proceda a leitura 
do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social do projeto;  Secretário 
Vereador Elbio Esteve; relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei que 
autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2010. Voto: o presente 
projeto de lei, com emenda modificativa esta apto a ser incluído na ordem do dia. 
Assinam Vereador Erlei Vieira – relator e membro, Vereadora Sandra Citolin – 
presidente e Vereador Rudinei Brombilla – secretário; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; esta em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, esta em discussão o projeto com emenda e pareceres já aprovados, não 
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havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, peço ao 
senhor secretário que proceda a leitura do projeto 078/2010; Secretário Vereador 
Elbio Esteve; projeto de lei nº 078 de 02 de junho de 2010. Autoriza abertura de 
crédito suplementar no orçamento da FUNDESCAR. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; peço ao  Senhor Secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças referente a emenda. Secretário Vereador Elbio Esteve; 
emenda modificativa: Autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da 
FUNDESCAR. Relatório: a comissão de justiça e finanças propõe emenda ao 
projeto de lei, de autoria do executivo municipal, que autoriza abertura de crédito 
suplementar no orçamento da FUNDESCAR. Voto: a presente emenda modificativa 
é viável e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Assinam: 
Vereador Felipe Sálvia – relator e secretário, Vereador Eugênio Grandó – presidente 
e Vereador Elbio Esteve – membro; Presidente Vereador Gilnei Jarré;  esta 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, contrários que se manifestem, aprovado por todos, solicito ao senhor 
secretário que proceda a leitura da emenda. Secretário Vereador Elbio Esteve; 
emenda modificativa: art. 1º fica alterada a redação do art. 1º que passará a viger 
com a seguinte redação: art. 1º parágrafo único – o objetivo da suplementação é 
alcançar auxilio financeiro a pessoas físicas para os senhores Anselmo Souza e 
Orlando Moraes da Luz, no valor de três mil e quinhentos reais e três mil reais 
respectivamente, atletas amadores representantes da FUNDESCAR e de Carazinho 
em competições em nível local, estadual, nacional e internacional, e também auxilio 
financeiro destinado a pessoas jurídicas ao clube atlético de Carazinho no valor de 
dez mil reais, representante de Carazinho nas competições da federação gaucha de 
futebol do corrente ano. Assinam: Vereador Eugênio Grandó, Vereador Elbio Esteve 
e Vereador Felipe Sálvia. Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão a 
emenda com o parecer já aprovado, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários 
que se manifestem, aprovado por todos, peço ao senhor secretário que proceda a 
leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente ao projeto;  
Secretário Vereador Elbio Esteve; relatório: o executivo municipal propõe projeto 
de lei que autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da FUNDESCAR. 
Voto: o presente projeto de lei, com emenda modificativa é viável conforme parecer 
do instituto solo e do jurídico da casa, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. Assinam Vereador Felipe Sálvia – relator e secretário, 
Vereador Eugênio Grandó – presidente e Vereador Elbio Esteve – membro; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta 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, contrários que se 
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manifestem, aprovado por todos, peço ao  Senhor Secretário que proceda a leitura 
do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social; Secretário Vereador Elbio 
Esteve; relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei que autoriza abertura 
de crédito suplementar no orçamento da FUNDESCAR. Voto: o presente projeto de 
lei, com emenda modificativa esta apto a ser incluído na ordem do dia. Assinam 
Vereador Rudinei Brombilla - relator e secretário, Vereadora Sandra Citolin – 
presidente e Vereador Erlei Vieira – membro. Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
esta em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, esta em discussão o projeto com emenda e pareceres já aprovados, 
Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, eu quero aqui parabenizar o poder legislativo em nome do 
Felipe, em nome do Rudi, em nome do De Loreno, em nome da Sandra, em nome 
do Leandro, em nome do Grandó, em nome do Élbio, e do nosso presidente Gilnei, 
porque fizemos em conjunto essa solicitação ao executivo mas propriamente dito ao 
Gilberto da FUNDESCAR, para que oportunizasse ao Orlandinho nos representar 
na Espanha, há pouco tempo o Orlandinho esteve aqui e foi consagrado como 
numero um na área de tênis, joga tênis amparado pelo seu pai, pela sua mãe,  
Vereador Eugênio Grandó, se Deus permitir e vai permitir, entrar em vigor, com luta, 
com sacrifício, e o Anselmo também, entrar em vigor aquela lei que você tem para o 
esporte amador, para incentivar os atletas do nosso município, isso vai ser de suam 
importância, e eu vou te dizer isso, por isso que eu te digo, não vou te cobrar nada, 
mas vou fazer coisas que você mesmo por natureza vai ser meu parceiro, vai ser 
meu amigo, vai ser meu companheiro de partido, como somos, então eu quero te 
dizer que esse projeto tem que entrar em vigor, porque tem que entrar em vigor, 
porque não precisa as pessoas vir aqui, pedir recursos para câmara, para o 
executivo, que o executivo manda via FUNDESCAR, eu quero dizer assim 
Orlandinho, eu te acompanho diuturnamente, e sei do teu esforço, mas não deixa 
subir para tua cabeça o que este poder, o que esta câmara esta fazendo em prol do 
teu talento, em prol do teu conhecimento, em prol da tua vontade que é nos 
representar, queira Deus que você esteja daqui uns anos, profissional e nós Gilnei, 
nós colegas vereadores vamos estar orgulhosos, porque nós fizemos parte desta 
vida, nós fizemos parte desse momento, e o Orlando e Adriana, continue dando, 
principalmente a educação para o Orlandinho, porque é o principal que eu tenho 
visto em vocês, que é o estudo, as notas do Orlandinho eu tenho visto são notas 
boas, notas quase beirando a perfeição, por quê? Porque não se dedica só ao 
esporte, ele se dedica ao estudo, e quem quer vencer na vida, e eu sei disso, 
porque eu enfrento muita dificuldade porque eu não quis estudar, eu não estudei, eu 
só queria brincar, fazer, e hoje eu tenho dificuldade porque as pessoas não 
acreditam em mim, por quê? Porque eu não tenho estudo, se eu tivesse estudo, 
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eles acreditariam mais em mim, então assim, continue nesta linha, continue nesse 
raciocínio, esse poder aqui esta te ofertando a ti e ao Anselmo para que vocês 
sejam nossos representantes então o poder legislativo, não foi o papai Noel, não foi 
o Vereador Paulino de Moura, foram os dez vereadores, que ligaram para o Gibão, 
que pediram para o Gibão, que solicitaram pelo Anselmo e pelo Orlandinho, que 
Deus abençoe a cada um de vocês, e que vocês tenham a experiência divina na 
Espanha, de lá vocês vão trazer para nós conhecimento, de lá vocês vão trazer para 
nós abrir nossos horizontes e eu tenho certeza que vocês vão dividir com essa 
casa, com esse poder, porque é muito importante, obrigado, e eu falo assim em 
nome dos dez vereadores, porque a gente convive com o Orlandinho no dia a dia, 
então a gente conhece até quando ele treina e quando ele não treina, e quando ele 
surra o filho do Papai Noel lá no tênis, obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
Vereador Eugênio Grandó; Vereador Eugênio Grandó; gostaria de agradecer as 
palavras do Vereador Paulino de Moura, colega de partido, gostaria de dizer que tu 
esta coberto de razão, entrei no começo da legislatura, já fiz mais de um pedido 
para o executivo municipal criar no município o bolsa atleta, o bolsa atleta ia 
contemplar não só o Orlandinho, não só o Anselmo, enfim todas as categorias 
amadoras do município seja do esporte que for, e tem uma contrapartida no projeto 
do Bolsa Atleta, vocês já imaginaram o Orlandinho com todos esses títulos, ele não 
é simplesmente um atleta que leva o nome de Carazinho, para fora do pais, para 
dentro do pais, ele seria um multiplicador, é o que nós precisamos, nós precisamos 
de bom exemplo para nossa juventude, a contrapartida do Orlandinho no bolsa 
atleta seria ele ser um palestrante, ele ir às escolas, ele incentivar a juventude, 
incentivar as crianças da mesma idade que ele, para vir para o esporte, quem sabe 
nós vamos discutíssemos tanto o problema de crake no nosso município, quem 
sabe agente não brigasse tanto para ter uma fazenda, ou brigasse tanto para ter 
uma clinica especializada em drogadição no município, porque não o executivo não 
levar esse projeto adiante, conto com teu apoio Alemão, sabe que a minha posição, 
sou um vereador de oposição, mas não sou um vereador cego também, sei 
reconhecer quando as coisas vão bem, sei reconhecer quando o executivo vai bem, 
então a minha luta passa a ser sua luta também, compartilho com o colega o 
projeto, e quero ver esse projeto realizado, quero ver esse projeto realizado, assim 
como eu quero ver a praça para terceira idade realizada, quero ver a instalação das 
duas praças no município que tem recursos da UNIMED a disposição, bastando o 
executivo ceder duas praças para instalação dos equipamentos, então acho 
importante que o bolsa atleta saia do papel, que as praças saiam do papel, e com 
ajuda do Vereador Paulino de Moura, com a ajuda de qualquer um dos colegas eu 
topo a parceria de qualquer um, como eu já disse para mim não interessa a cor do 
gato, tem que pegar é o rato, se eu vou pegar o rato com a ajuda do Alemão, do 
Jarré, do Felipe, é o que importa para mim, que é o resultado final que me interessa, 
que é o beneficio a nossa população, obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
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Vereador Leandro Adams; Vereador Leandro Adams; Senhor Presidente, é 
rapidinho, não posso deixar, antes de votar, de falar com o Orlandão  e com o 
Orlandinho, eu queria dizer que o nosso município com praticamente oitenta anos 
de emancipação, ele produziu poucas pessoas de expressão internacional, uma 
delas foi o nosso Leonel Brizola que engraxou sapato aqui em Carazinho, foi 
governador do Rio Grande do Sul,  foi governador do Rio de Janeiro, e faltou muito 
pouco para ser o nosso presidente, nós também tivemos o Amauri, o pantera, 
Amauri Vieira, que jogou no Vasco da gama, bateu pênalti aos 44 do segundo 
tempo, infelizmente não acertou, tem um outro rapaz ai que esta na globo, que o 
Faustão fala seguido nele, um rapaz que é natural de Carazinho, e a bala na agulha 
que nós temos agora é o Orlandinho, considerando o resultado dele, todos que ele 
tem vencido, ele ganha tudo esse menino, considerando isso ai, ele é a nossa bala 
na agulha, para levar o nome de Carazinho para servir de exemplo para nossa 
juventude que esta perdida na droga, então a bola da vez é o Orlandinho, é a bala 
da agulha, que Carazinho tem, a Yeda esta reformando o aeroporto nosso, vai fazer 
uma estação de passageiros, e o Orlandinho esta treinando, e eu quero ver ele 
baixar de helicóptero lá, visitar os pais dele em Carazinho, muito obrigado Senhor 
Presidente; Presidente Vereador Gilnei Jarré; não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos, peço ao senhor secretário que 
proceda a leitura de um decreto legislativo; Secretário Vereador Elbio Esteve; 
decreto legislativo nº 04 de 14 de junho de 2010. Declara turno único no dia 15 de 
junho de 2010. Vereador Gilnei Alberto Jarré. Presidente da Câmara Municipal de 
Carazinho estado do Rio Grande do Sul. No uso de suas atribuições legais, decreta: 
art. 1º - é decretado turno único no dia 15 de junho de 2010, tendo em vista o jogo 
da seleção Brasileira pela copa do mundo. Art. 2º - no dia 15 de junho de 2010, 
terça-feira, exclusivamente o expediente será das oito as quatorze horas. Art. 3º - 
esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala de reuniões 
14 de junho de 2010. Assina Presidente  Gilnei Jarré.  Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; eu gostaria, com a concordância dos Senhores Vereadores, de ceder alguns 
minutos para o Sr. Ercelino, para um pronunciamento, com certeza acreditamos que 
ele tem a vontade de vir fazer, eu acho que no mínimo um agradecimento não é Sr. 
Ercelino? Mas a gente sabe que não são só essas palavras que serão proferidas 
pela sua pessoa, fique a vontade Sr. Ercelino; Senhor Ercelino Zottis; boa noite a 
todos, meu caro presidente, satisfação em cumprimentar o senhor e os demais 
vereadores aqui presentes, e as senhoras e os senhores, queria dizer a vocês que 
hoje, ficou praticamente sacramentado uma jornada com êxito, depois de vinte anos 
de batalha, não é de hoje que a gente esta reivindicando uma área para a 
construção da unidade própria em Carazinho, a unidade própria tem há muitos anos 
em Carazinho, mas a sede própria não, é, digamos assim, foi uma batalha, mas 
com a compreensão dos senhores e os benefícios que vai trazer para a população 
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comerciária, seus familiares, e a população em geral, inclusive nós da terceira 
idade, estamos ai, estamos agradecendo setenta e poucas pessoas, maturidade 
ativa mantido pelo SESC, e temos o Sesquinho também, com certeza com a obra a 
ser realizada nesse local nós vamos ampliar muito mais para atender mais pessoas 
da terceira idade, e todos eles agradecem, porque tem atividade, que bom para os 
netos e os filhos, o pai e a mãe estão lá se divertindo, estão brincando, você não 
sabe o que é bom, mas dizer a vocês que o conjunto de todos os poderes executivo, 
legislativo, acreditamos que esta sendo realizada essa doação e o SESC tem o 
compromisso de realizar essa obra o quanto antes, e vai realizar, os recursos estão 
disponíveis, a gente ficou meio assim até vou dizer para vocês, porque a partir do 
dia 1º troca a nova diretoria do sistema, quem mantêm o SESC/SENAC é a 
FECOMERCIO, pelo passamento do Flávio Sabatini agora em janeiro, a partir de 
julho é nova diretoria, então a gente ficou assim, os recursos estão guardados, mas 
há muitos pedidos de outras localidades que também querem, por exemplo, 
Palmeira das Missões, Frederico Westphalen, tem um balcão SESC/SENAC, se a 
gente não pega aqui eles vão lá, como é que é, Carazinho não quer, dá para mim, 
como tem Camaquã, as obras estão sendo realizadas, uma série de localidades, 
mas dizer para vocês e a população que nos esta ouvindo, que isso é um grande 
beneficio para Carazinho e toda sua população, veja bem, nós atendemos quarenta 
e sete municípios, e o centro vai ser aqui, nós vamos tentar depois dessa obra 
concluída, vamos lutar por um outro sistema S também construa sua sede própria 
em Carazinho,   nós temos aqui o pessoal do transporte já com pedido de área para 
construção, e é uma construção muito grande, e vai atender uma região muito 
grande, quem sabe amanha, depois deixamos passar essa fase nós vamos querer 
ter a escola do SENAC, que  a parte do SENAC é ensino, SESC é social e 
divertimento, então todo sistema, qualquer atividade econômica do país tem o seu 
sistema S, agricultura tem o SENAR, as cooperativas tem o SESCOP, temos o SESI 
que é da indústria, o SENAI, cada um na sua área, e tenta fazer para a população 
com recursos patronais, não é recurso de empregado, é recurso patronal dentro da 
folha de pagamento, o senhor é quem paga também, eu também pago, mantêm o 
sistema S quem? O empregador dentro da folha do recolhimento da previdência, é 
um recolhimento compulsório, mas esses recursos a gente tem que batalhar para 
trazer para suas comunidades para beneficio daqueles que são os beneficiários, os 
empregados, seus dependentes, e que bom  que a gente possa, digamos assim, ter 
concluído esta obra, a vocês que batalharam por isto, nossos agradecimentos em 
nome do sistema FECOMERCIO, Federação do comercio do estado do Rio Grande 
do Sul, que são a federação do comércio é o que detêm o comando do SESC e do 
SENAC, o presidente eleito do sistema automaticamente é presidente do SESC e 
do SENAT,  e são cargos honoríficos, dizer a vocês também que a partir de julho 
nós faremos parte da nova federação, diretoria da federação, como conselheiro 
fiscal, e aquilo que a gente puder batalhar por Carazinho a gente sempre batalhou, 
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faz trinta e três anos que estou na batalha, a vocês os nossos agradecimentos  
vamos transmitir a administração do sistema FECOMERCIO a aprovação, muito 
obrigado a vocês todos; Presidente Vereador Gilnei Jarré; eu gostaria de registrar 
esse momento Sr. Ercelino, que o senhor se fizesse presente mais um minutinho 
com a Giana, por gentileza, nossa gerente da unidade Carazinho, para nós tirarmos 
uma foto com os vereadores, nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, 
declaro encerrada a presente reunião, convoco os Senhores Vereadores para a 
próxima reunião ordinária a ser realizada dia 21 de junho às 18 horas e 45 minutos.  
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