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Ata Reunião Ordinária 27 de setembro de 2010.......Ata 42 

  
 
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 27 de 
setembro de 2010. Convido a Senhora Vereadora Sandra Citolin para proceder à 
leitura de um trecho da Bíblia e que todos se posicionem em pé; (leitura da Bíblia). Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião. Secretário 
Vereador Élbio Esteve: Expediente 27 de setembro de 2010: Ofício 215/2010 do Executivo Municipal, em 
resposta OP 199/2010; Ofício 216/2010 do Executivo Municipal, em resposta a OP 
200/2010; Ofício 217/2010 do Executivo Municipal, em resposta OP 201/2010; 
Ofício 218/2010 do Executivo Municipal, em resposta OP 202/2010; Ofício 219/2010 
do Executivo Municipal, solicitando as dependências desta Casa, para a realização 
de Audiência Pública no dia 30 do corrente; Ofício 044/2010 da EMEF Pedro 
Pasqualotto, solicitando auxílio financeiro para a semana do dia da criança; Emenda 
n° 08 a LDO de autoria do Vereador Leandro Adams; Emenda n° 09 a LDO de 
autoria do Vereador Leandro Adams; Emenda n° 10 a LDO de autoria do Vereador 
Erlei Vieira; Convite da Escola Érico Veríssimo, convidando para participar da 
mostra fotográfica: “Vamos cuidar de nossos Arroios” e da apresentação do 
documentário “Gota de Esperança”, a realizar-se dia 28/09; Projeto de lei de autoria 
do Vereador Elbio, o qual institui a Semana Municipal de Prevenção ao Acidente de 
Trabalho; Ofício do Vereador Marcos Soares, solicitando a retirada do projeto e 
emenda do Projeto de Lei nº 049/2010; Projeto de lei de autoria do Vereador 
Marcos Soares, o qual obriga os supermercados, no âmbito do município de 
Carazinho a disponibilizar aos idosos, gestantes e deficientes, caixa prioritário para 
atendimento; Ofício 220/2010 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei 
n° 125/2010, o qual altera denominação de Cargo em Comissão e revoga Lei 
Municipal n° 6.735/08; Emenda supressiva e modificativa do Vereador Rudinei 
Brombilla, ao Projeto de Lei Complementar n° 003/2010; Cópia dos Resultados 
Financeiros por Recurso, referente ao PL 123/2010; Cópia do Relatório de 
Suplementações, referente ao PL 123/2010; Demonstrativo do Superávit Financeiro 
por Recurso, referente ao PL 123/2010; Emenda n° 11 a LDO, de autoria da 
Vereadora Sandra Citolin. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos agora para a leitura das indicações, 
requerimentos e moções pelo Senhor Secretário. Secretário Vereador Élbio Esteve: I – 1834/1098/10, Indicação 01, 
Vereador Marcos Soares. Retirada de entulhos verdes depositados na Rua Pedro 
Rehn, no bairro Ouro Preto; I – 1835/1099/10, Indicação 02, Vereador Marcos 
Soares. Restauração da placa de sinalização de quebra molas, localizada na 
Avenida Flores da Cunha, quadra entre a Avenida São Bento e Rua Rio Branco; I – 
1836/1100/10, Indicação 03, Vereador Marcos Soares. A retirada dos entulhos 
verdes depositados na Avenida Antônio José Barlette, no bairro Santo Antônio; I – 
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1837/1101/10, Indicação 04, Vereador Marcos Soares. A retirada dos entulhos 
verdes depositados na Rua Buenos Aires, no bairro Santo Antônio; I – 
1838/1102/10, Indicação 05, Vereador Marcos Soares. Ao recapeamento asfáltico 
na Rua Augusto Keller, no Bairro Somer; I – 1839/1103/10, Indicação 06, Vereador 
Rudinei Brombilla. Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente, a restauração da ponte localizada entre o Distrito de Molha Pelego e 
Capão Alto; I – 1840/1104/10, Indicação 07, Vereador Rudinei Brombilla. 
Solicitando ao Executivo que determine ao Setor Competente para que faça a 
restauração do calçamento, bem como fechamento dos buracos existentes no 
encontro da Travessa Vidal com a Rua Silva Jardim, no centro da cidade, pelo 
péssimo estado do local; I – 1841/1105/10, Indicação 08, Vereador Rudinei 
Brombilla. Solicitando ao Executivo para que determine ao setor competente a 
restauração do calçamento da Rua Otto A. Gerhard no Bairro Sommer, pois a 
referida rua encontra-se em péssimo estado; I – 1842/1106/10, Indicação 09, 
Vereadora Sandra Citolin. Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente para que não seja desligada a sinaleira localizada na Rua Marechal 
Floriano, esquina com Alexandre da Motta, bairro Centro, nos fins de semana. 
Solicitação dos motoristas e pedestres; I – 1843/1107/10, Indicação 10, Vereadora 
Sandra Citolin. Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
para que seja colocado um bueiro, na Rua Vitória, próximo ao número 435, Bairro 
Floresta, e que o mesmo seja levantado com pedra ou terra. Solicitação dos 
moradores; I – 1844/1108/10, Indicação 11, Vereadora Sandra Citolin. Solicita ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente para que verifique a 
situação da parada de ônibus, localizada na Rua São Sebastião, Bairro Alvorada, 
próxima ao asilo São Vicente de Paulo, pois a mesma oferece riscos aos usuários 
do transporte Coletivo; I – 1845/1109/10, Indicação 12, Vereador Erlei Vieira. 
Solicita ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente a instalação de 
um abrigo coberto para passageiros no ponto de ônibus existente na Rua Silveira 
Martins de fronte ao número do imóvel 755; I – 1846/1110/10, Indicação 13, 
Vereador Erlei Vieira. Solicita ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente que seja estudada possibilidade de alterar o estacionamento da Rua 
Antônio José Barlette, no lado direito para o lado esquerdo. Solicitação dos 
moradores; I – 1847/1111/10, Indicação 14, Vereador Erlei Vieira. Solicita ao 
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que seja 
reconstituído a laje que faz o tamponamento da boca de lobo da Rua Castro Alves, 
em frente ao número 204; I – 1848/1112/10, Indicação 15, Vereador Felipe Sálvia. 
Encaminhando solicitação ao Executivo Municipal, para que seja dada atenção 
especial às condições precárias da pavimentação na baixada da Rua Bernardo Paz, 
pois é lamentável o estado em que o local se encontra; I – 1849/1113/10, Indicação 
16, Vereador Felipe Sálvia. Solicitando ao setor competente para que efetue 
serviços de limpeza e capina ao longo dos trilhos da viação férrea; Vereador Eugenio Grandó: Senhor 
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Presidente, questão de ordem. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Pois não Vereador. Vereador Eugenio Grandó: Gostaria de destaque na 
indicação número 017, de minha autoria. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Sem problema nenhum. Secretário Vereador Élbio Esteve: I – 1850/1114/10, 
Indicação 17, Vereador Eugenio Grandó. Solicitando ao Executivo Municipal, para 
que determine ao setor competente a realização de estudo para reavaliar o valor de 
referência da terra nua do Imposto Territorial Rural - ITR, das propriedades rurais 
localizadas em Carazinho, para o exercício de 2010, que está acima da média da 
região, e está causando apreensão entre os agricultores de nosso município em 
função da declaração de renda a Receita Federal, conforme quadro comparativo em 
anexo. Indicação 18, Vereador Estevão de Loreno. Para que determine a Secretaria 
de Obras que seja feito Operação Tapa Buracos na Rua Guaranis; I – 
1852/1116/10, Indicação 19, Vereador Estevão de Loreno. Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja feito Operação Tapa Buracos na Rua Antônio José 
Barlette; I – 1853/1117/10, Indicação 20, Vereador Estevão de Loreno. Para que 
determine a Secretaria de Obras que seja feito Operação Tapa Buracos na Rua 
Fernando Ferrari; I – 1854/1118/10, Indicação 21, Vereador Estevão de Loreno. 
Para que determine a Secretaria de Obras que seja refeito o calçamento da Rua 
General Neto até esquina com Rua General Sampaio; I – 1855/1119/10, Indicação 
22, Vereador Estevão de Loreno. Para que determine a Secretaria de Obras que 
seja feito os devidos reparos em todas as rampas de acesso da Avenida Flores da 
Cunha; I – 1856/1120/10, Indicação 23, Vereador Elbio. Solicita ao Executivo 
Municipal para que determine ao setor competente que efetue melhorias no 
calçamento da Rua Charrua, Bairro Princesa; I – 1857/1121/10, Indicação 24, 
Vereador Elbio. Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
que efetue melhorias na estrada de Molha Pelego Distrito de Pinheiro Marcado a 
referida via encontra-se em péssimo estado de conservação, dificultando o tráfego, 
principalmente dos que necessitam usar esta via para a entrega de sua produção; I 
– 1858/1122/10, Indicação 25, Vereador Elbio. Solicita ao Executivo Municipal para 
que determine ao setor competente que efetue melhorias, patrolamento, 
cascalhamento, compactação, na Rua Leão XIII, Bairro Central; I – 1859/1123/10, 
Indicação 26, Vereador Elbio. Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao 
setor competente que efetue a retirada de entulhos da Rua Antonio Francisco 
Caldas Junior, Bairro Central; Requerimentos. R – 1860/306/10, Requerimento de 
Pesar 01, Vereador Marcos Soares. O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após lido em plenário e deferido pela Presidência, seja consignada 
em Ata e oficiado aos familiares votos de condolências em nome do Poder 
Legislativo de Carazinho, pelo falecimento da Senhora Fabiana Conceição Duart, 
transcorrido no último dia 22 de setembro; R – 1861/307/10, Requerimento 02, 
Vereador Felipe Sálvia. O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, 
que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja 
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, a Comissão de Educação e Cultura, a Comissão 
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de Finanças e Tributação, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e 
aos Líderes de Bancada na Câmara dos Deputados, manifestando nosso apoio ao 
Projeto de Lei 7747/2010, do deputado Augusto Carvalho, que permite o uso do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para pagamento de juros, 
amortização ou liquidação de contrato de financiamento estudantil, no âmbito do 
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o Fies. A proposta 
também dispensa a figura do fiador para estudantes de baixa renda. O projeto altera 
três leis: a que rege o FGTS nº 8.036/1990, a que trata do Fies nº 10.260/2001 e a 
do Programa Universidade para Todos nº 11.128/2005. Podemos qualificar como 
excelente a iniciativa deste projeto, pois o mesmo apresenta sugestões que 
contribuem com o efetivo aprimoramento da legislação vigente, ampliando 
oportunidades educacionais a todos os brasileiros. Certamente com a aprovação 
deste projeto estaremos dando mais oportunidade para que jovens brasileiros 
possam dar continuidade aos seus estudos incentivando a educação, que é um 
dever do Estado e um direito de todos, sendo que um dos princípios básicos do 
ensino é que ele seja ministrado com base na igualdade de condições para o 
acesso e a permanência do aluno na escola, visando seu desenvolvimento, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esta 
proposta propicia também abrandar os problemas relacionados à inadimplência, 
pois possibilita que o estudante ou seus pais utilizem os recursos do FGTS para 
quitarem as obrigações contratadas, evitando transtornos com cadastro em serviços 
de proteção ao crédito. Acredito que todos os nobres parlamentares não medirão 
esforços no sentido de aprovarem esta matéria, afinal como homens públicos 
eleitos pelo povo, é nosso dever zelar pela educação, que é um dos princípios 
fundamentais da nossa cidadania; R – 1862/308/10, Requerimento 03, Vereador 
Felipe Sálvia. O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois 
de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho a Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e aos Líderes 
de Bancada na Câmara dos Deputados, manifestando nosso absoluto apoio ao 
Projeto de Lei 7756/2010, do Senado, que proíbe o empregador de consultar 
cadastros e bancos de dados de proteção ao crédito com a finalidade de selecionar 
empregado. A proposta altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT - Decreto-
Lei 5452/1943) proibindo esta prática absurda que vem sendo utilizada por muitas 
empresas, algo que pode ser classificado como imoral pela discriminação feita 
diante dos dados deste tipo de consulta. O autor da proposta, Senador Mário Couto, 
argumenta que no direito brasileiro não há regra que permita discriminação de 
qualquer espécie na contratação, e que os candidatos não podem ser preteridos por 
estar, temporariamente, com seus nomes inscritos em instituições de proteção ao 
crédito. Não há dúvidas que esse tipo de pesquisa invade a vida privada e viola a 
honra do trabalhador, infringindo, portanto, a ordem constitucional, não dando ao 
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candidato a vaga de emprego o direito de apresentar sua defesa, nem o direito de 
poder quitar sua dívida, afinal se não lhes dão a oportunidade de trabalhar, como 
esta pessoa poderá então quitar sua dívida para ser excluído do cadastro de 
proteção ao crédito? Não podemos permitir que essa discriminação continue 
ocorrendo, afinal muitas pessoas deixam de quitar suas dividas não por vontade 
própria, mas porque a situação os leva a tal atitude quando são pegos de surpresa 
diante de uma demissão ou até mesmo de problemas de saúde, quando outras 
coisas acabam sendo preteridas em razão dos acontecimentos; R – 1863/309/10, 
Requerimento de Pesar 04, Vereador Erlei Vieira. O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado 
ofício externando pêsames aos familiares do senhor Julio Cesar de Souza, pelo seu 
passamento ocorrido dia 27 de setembro de 2010. “Disse-lhe Jesus: Eu sou a 
ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá”. Jo. 11:25; R – 
1864/310/10, Requerimento de Pesar 05, Vereador Erlei Vieira. O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja 
encaminhado ofício externando pêsames aos familiares da senhora Lidia da Silva 
Aguiar, pelo seu passamento ocorrido dia 27 de setembro de 2010. “Em verdade, 
em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do 
Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jo 5:25; Moções. M – 1865/258/10, 
Moção 01, Vereador Rudinei Brombilla, subscrita pelos Vereadores Eugenio 
Grandó, Sandra Citolin e Erlei Vieira; O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado 
oficio de cumprimentos ao senhor Paulo Shaule de Lima, que na sexta feira do dia 
16 de setembro foi escolhido através de eleição para o cargo de Diretor 
Administrativo e financeiro do Previ-Carazinho para anos de 2011 e 2012 com 
71,4% dos votos validos dos servidores Públicos Municipais.  A vitória é dos que 
lutam, dos que agem, dos que "saem do porto". A vitória é dos que se arriscam para 
alcançar o alto da montanha; M – 1866/259/10, Moção 02, Vereadora Sandra 
Citolin, subscrita pelos Vereadores Estevão de Loreno, Eugenio Grandó e Erlei 
Vieira; A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho, ao Conselho Municipal do Idoso de Carazinho, na pessoa da Sra. 
Diolena Capitanio e extensivo aos grupos de Convivência de Idosos de Carazinho, 
parabenizando pela passagem do Dia Nacional do Idoso comemorado em 27 de 
setembro de 2010. O idoso ou ancião é aquele que já viveu um bom tempo e que, 
exatamente por isso, deve ser respeitado e ouvido. A família, a comunidade e a 
sociedade precisam dignificar as pessoas idosas, assegurando sua participação na 
comunidade, defendendo sua liberdade, autonomia, bem estar e garantindo-lhes o 
direito à vida. No contesto social os idosos tem varias formas agradáveis de viver 
esta fase da vida, participando de grupos de idosos, de dança, artesanato, 
realizando viagens, fazendo caminhadas. Não pense no número de anos que já 
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viveu. Pense, isto sim, em como desfrutar com muita coragem, perseverança e fé 
os anos que tem pela frente, dedicando-se a algo que lhe interessa e orgulhando-se 
de sua idade, por mais avançada que seja. Tudo isso manterá seu espírito alegre e 
juvenil. Enfrente, pois, o entardecer da vida com responsabilidade, alegria e muito 
amor, pois este entardecer não acaba em uma noite fechada, mas em um 
amanhecer cheio de esperança; M – 1867/260/10, Moção 03, Vereadora Sandra 
Citolin, subscrita pelos Vereadores Eugenio Grandó, Gilnei Jarré e Erlei Vieira; A 
Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, 
parabenizando o carazinhense Fabiano Zolet Baú, filho de Evanino José Baú e de 
Vera Lúcia Zolet.  O dia vinte e sete de setembro de 2010 é um dia especial para a 
família Baú, pois Fabiano será empossado como Juiz de Direito, tendo conseguido 
a 5ª colocação no concurso público. “Colhe-se aquilo que se planta”. De degrau em 
degrau seus sonhos vão se tornando realidade, e este é o prêmio por sua 
incansável dedicação a tudo que realiza. Desejamos que a vitória ora alcançada 
seja o início de muitas que virão em sua vida. Agradecemos pelo excelente trabalho 
que realizou quando atuou como Assessor do Ministério Público de Carazinho, onde 
sempre primou pela seriedade, ética, competência e humanidade, sendo que por 
estas qualidades, o Dr. Fabiano conquistou a admiração de todos que tiveram o 
privilégio de estar ao seu lado. Receba os cumprimentos desta Casa Legislativa; M 
– 1868/261/10, Moção 04, Vereador Estevão de Loreno, subscrita pelos Vereadores 
Leandro Adams, Eugenio Grandó, Sandra Citolin, Marcos Soares, Rudinei 
Brombilla, Gilnei Jarré e Elbio Esteve. O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que seja enviado ofício parabenizando ao Departamento de Cultura de 
Carazinho e a toda sua Comissão Organizadora pela qualidade e organização da 
16° Seara da Canção, evento realizado entre os dias 24 e 26 de setembro de 2010, 
no Parque Vali Albrecht. Devemos salientar a importância de tal evento em prol do 
desenvolvimento da cultura deste município, o qual obteve grande sucesso 
diversificando qualidades de nossa terra como provas artísticas e campeiras, além 
de grandes shows. Tudo isto somando-se ao entretenimento, lazer e diversão 
propiciados ao povo carazinhense. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Conforme acordo das bancadas, não haverá 
intervalo regimental e passáramos para a Tribuna Livre conforme a Resolução 271 
de 2005. Convidamos o vereador Eugenio para conduzir o Gerente do Banco do 
Brasil de Carzinho, Iraci Moresco, e a professora Cátia Fernandes, o qual irão 
explanar o projeto AABB Comunidade Realizado em carazinho, com parceria com a 
Secretaria de Educação do Município. (Tribuna Livre Iraci Moresco e Cátia 
Fernandes). Presidente Vereador Gilnei Jarré: Queremos agradecer principalmente a vinda do Francisco e da 
Rejandra, o qual nos procuraram, procuraram a casa para nos solicitar esse espaço 
e também agradecer a presença da Cátia e do gerente do banco, seu Iraci, a todos 
os instrutores, enfim, educadores que se fazem presente, as crianças que estão 
prestigiando a nossa casa, bem como a nossa sessão, dizer que a Câmara de 
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Vereadores, tenho a certeza que sempre foi e sempre será apoiadora de grandes 
projetos, bons projetos que nem esses que vocês nos apresentaram hoje para 
conhecimento de todos nós, até um aprofundamento de alguns, que alguns também 
já tinham conhecimento por fazerem parte já da administração, mas temos a 
certeza de que esse projeto tem condições de ser ampliado, conversei uns 
minutinhos antes com o gerente, já estendemos até uma proposta da própria 
Câmara ser uma apoiadora na extensão do Projeto AABB Comunidade, acredito 
que seja possível ampliar juntamente com as escolas estaduais, devido ter escolas 
que dispõe de local e espaço junto ao Bairro Conceição, então nós estamos aqui 
prontos, disponíveis para sentar, conversar, traçar, inclusive se necessário a própria 
Câmara for apoiadora e disponibilizar algum recurso oriundo do nossa orçamento, 
em conjunto com os demais Vereadores para o ano de 2011, certo, então fica a 
nossa manifestação, a nossa intenção, enfim, a nossa vontade também, voltado 
também a prevenção que nem o Vereador Erlei falou que é uma preocupação, 
acredito que não seja só de quem está tratando disso, mas enfim de quem tem 
criança, que tem filhos né, então nós temos que primeiramente atacar na base que 
é a prevenção, soubemos também que os principais objetivos é combater evasão 
escolar, enfim, contribuir para a inclusão, auxiliar para com que as crianças não 
tenham a repetência na escola, enfim, soubemos que o resultado da AABB 
comunidade, bem como do programa Yacamin são positivos em nosso Município, 
então mais uma vez o nosso agradecimento em nome da Câmara Municipal, e nos 
colocamos a disposição, não só esse ano, mas nos demais anos, para sermos 
parceiros desses bons projetos, solicito aos Vereadores que se despeçam para nós 
darmos continuidade aos nossos trabalhos, solicito a presença das crianças e dos 
educadores, instrutores do projetos para nós batermos uma foto para ficar um 
registro oficial junto a Câmara. Queremos também registrar a presença que nos 
prestigia nessa noite ex-vereador desta Casa, Adair Bonaldi Flores, seu “manga”, 
presidente do Rodoviário. Feldmann, que se faz presente com a sua esposa, nosso 
presidente da Liga, o professor Clóvis, moradores do bairro Medianeira, Vila Rica, 
Conceição, enfim, população presente em nossa Sessão, agradecimento especial 
que aos que prestigiam e tenham a certeza de que é o que nós precisamos que nos 
acompanhem, que nos cobrem, enfim, venham ver os trabalhos dos vereadores, 
que vocês elegeram ou não, enfim, mas que representam a comunidade 
carazinhense. Passamos agora para a apreciação e votação dos requerimentos e 
moções. Vereador Leandro Adams: Questão de ordem Senhor Presidente, Presidente Vereador Gilnei Jarré: Pois não Vereador Leandro.  Vereador Leandro Adams: 
Gostaria que Vossa Excelência consultasse os colegas para votação em bloco 
requerimentos e moções. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Pois não Vereador Rudi. Vereador Rudinei Brombilla: Projetos também. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Coloco em 
apreciação dos colegas a solicitação Verbal do Vereador Leandro devido a 
impossibilidade de colocar em votação pois tem um projeto que esta com o parecer 
inviável, então coloco em apreciação dos demais colegas o pedido verbal do 
vereador Leandro para apreciação em bloco dos requerimentos e moções. Não 
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havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao 
senhor Secretário para que faça a leitura do número e autor dos requerimentos e 
moções. Secretário Vereador Élbio Esteve: Requerimento de n° 02 Vereador Felipe Sálvia; Requerimento n° 03 do 
Vereador Felipe Sálvia. Moção. Moção n° 01 do Vereador Rudinei Brombilla, 
subscrita pelos Vereadores Eugenio Grandó, Sandra Citolin e Erlei Vieira; Moção n° 
02 da Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores Estevão de Loreno, 
Eugenio Grandó e Erlei Vieira; Moção n° 03 da Vereadora Sandra Citolin, subscrita 
pelos Vereadores Eugenio Grandó, Gilnei Jarré e Erlei Vieira; Moção n° 04 do 
Vereador Estevão de Loreno, subscrita pelos Vereadores Leandro Adams, Eugenio 
Grandó, Rudinei Brombilla, Gilnei Jarré, Marcos Soares, Sandra Citolin e Elbio 
Esteve. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os requerimentos e moções. Vereador Eugenio Grandó. Vereador Eugenio Grandó: 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, passarinho que se 
faz presente na casa na noite de hoje, estava com saudade de te ver passarinho, 
fazia tempo que não via, seja bem vindo, senhores e senhoras presentes na casa 
do povo, nesta noite, entrei com um trabalho hoje, uma indicação e solicito que o 
líder do governo leve a mensagem ao Executivo Municipal, onde eu solicito que o 
Executivo realize um estudo para reavaliar o valor da TR, fiz um apanhado da 
região, nossa região por exemplo, o hectare lá em Chapada é 2.780, Tamandaré é 
7.560, Santos Antonio do Planalto 6 mil reais e em Carazinho está em 13 mil reais, 
há poucos dias aprovamos um projeto doando recurso financeiro para uma empresa 
se instalar em Carazinho, acho salutar, importante, votei de forma favorável e 
sempre vou votar de forma favorável a qualquer auxílio do Executivo Municipal para 
termos novos empreendimentos no Município, agora não posso concordar que um 
agricultor, tenha um pedaço de terra que na divisa com o Município de Santo 
Antonio, lá ele pague 6 mil reais de TR e em Carazinho, na mesma terra, dividido as 
vezes por poucos metros, pague 13 mil reais, então eu estou encaminhando essa 
indicação para que o Executivo Municipal reveja essa tabela e adéqüe essa 
alíquota a nossa região, porque importante sim é trazermos novos 
empreendimentos, novas empresas, mas também é importante valorizarmos nosso 
agricultor que é a mola propurssora do nosso Município de Carazinho, muito 
obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os requerimentos e moções, Vereadora Sandra. Vereadora Sandra Citolin: 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, público que está nos prestigiando hoje, a 
imprensa, os ouvintes que estão nos escutando, quero fazer uma referencia muito 
especial ao qual elaboramos uma moção ao Carazinhense Fabiano Zolett Baú, filho 
da Vera Zolett, nossa conhecida lá da Paróquia da Glória, pela nomeação do 
Fabiano como Juiz de Direito, acho que é um orgulho muito grande, não só para 
pessoa que está sendo nomeada, que colocou seus sonhos, que colocou sua 
dedicação, o seu estudo e o seu conhecimento a serviço da população como Juíz 
de Direito, mas especialmente a Vera, que a gente acompanha assim, a luta dela 
com os meninos né, como toda mãe e não existe satisfação maior para uma família, 
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para uma mãe, para um pai, do que ver um sonho realizado, então nós queremos 
parabenizar o Fabiano, queremos parabenizar a Vera, o irmão do Fabiano e dizer 
que realmente eu particularmente só conheço um caminho pra gente vencer na 
vida, que é através do estudo, é estudando, é trabalhando é se dedicando e é 
acreditando na capacidade individual de cada um, então o nosso abarco, os nossos 
cumprimentos e desejo de muito sucesso ao Fabiano, como Juíz de Direito, 
também quero cumprimentar a todos os grupos da 3ª idade de Carazinho e a todas 
as pessoas que passaram dos 60 anos pelo dia nacional do idoso, que é hoje, 
quero dizer que a todos os que se incluem nessa faixa etária, além de nos terem 
ensinado muito, nos demonstram, nos dão exemplo de busca incessante pela 
qualidade de vida, pela alegria, por uma vida saudável, por uma vida voltada a 
honestidade, ao bom caráter e as organizações sociais, também aproveito para 
cumprimentar o grupo da 3ª idade do Bairro Floresta, que ontem realizou a sua 
domingueira, juntamente com outros grupos da 3ª idade, a dona Evinha e outros 
componentes, a dona Tereza, a dona Dalila, a dona Romilda e assim por diante, 
porque a gente se espelha nessas pessoas que tanto lutaram, tanto labutaram e 
que continuam lutando, hoje, as vezes assim, as vezes debilitadas de saúde, mas 
certamente com uma vontade muito grande de viver, uma força muito grande de 
continuar lutando pela vida e por uma vida de qualidade, então hoje, dia dedicado 
ao idoso, durante esta semana estão sendo realizadas, diversas atividades alusivas 
a semana do idoso, cumprimentar então essas pessoas que se enquadram dentro 
do estatuto do idosos de 60 anos ou mais, pela passagem do seu dia. Quero deixar 
registrado nessa tribuna, que amanhã, estarei juntamente com o presidente da 
Anacar e da Movesca, no III Congresso Nacional de redes de cooperação em Novo 
Hamburgo, estaremos participando desse congresso, onde iremos debater a nível 
nacional o que a industria moveleira, o que a industria mecânica e o que o trabalho 
dentro das redes de cooperação, poderão agregar ao nosso Município, as 
microempresas, micro e médias empresas de nosso Município, então amanhã 
estaremos debatendo a questão administrativa, a questão de Marketing, a questão 
de Finanças e a própria questão da organização da rede de cooperação em Novo 
Hamburgo, obrigado Senhor Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Nada mais havendo a discutir, coloco em 
votação os requerimentos e moções, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão e contrários se manifestem, aprovado por todos os requerimentos e moções. 
Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura do Projeto nº 123 de 2010, do 
Executivo Municipal. Secretário Vereador Élbio Esteve: P - 1747/190/10 - Projeto de Lei nº 123, de 10 de setembro de 
2010. Autoriza aquisição de área urbana para implantação de Escola de Educação 
Infantil e loteamento popular. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao Senhor Secretário que proceda à leitura do 
parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente ao projeto. Secretário Vereador Élbio Esteve: Voto: O presente 
projeto de lei é inviável, conforme pareceres do Instituto Sollo e do jurídico da Casa. 
Assinam Vereador Élbio, Vereador Eugenio e Vereador Felipe Sálvia. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Pois não, 
Vereador Felipe. Vereador Felipe Sálvia: Uma questão de ordem, Senhor Presidente, eu gostaria, se fosse 
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possível, de ler o final do parecer da área jurídica desta Casa e o final do parecer do 
Instituto Sollo. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Pois não, pode ler, Vereador Élbio. Secretário Vereador Élbio Esteve: Do jurídico da Casa: Verificados 
os documentos anexados, trata-se de relatório do presente exercício e do anterior, 
2009, e que não suprem a deficiência apontada no parecer, tendo em vista que 
quando se tratar de assunto de despesa pelo Poder Executivo, sobretudo quando 
tal incremento se reflete para vários exercícios, Cabe a manutenção da inviabilidade 
do Projeto de Lei, por não trazer declaração de estimativa do impacto orçamentário, 
assim como declaração do ordenador da despesa de adequação com a PPA e LDO 
do município, inciso segundo do artigo décimo sexto da Lei Complementar número 
101, de Responsabilidade Fiscal. Portanto, apesar da documentação juntada, o 
descumprimento do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é impossível o 
seguimento do projeto de lei 123/10. Assina Michael Chehade, consultor jurídico. Do 
Instituto Sollo, Eleu Machado, Advogado: Pelo exposto, conclui-se pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 123/2010, tendo em vista afrontar 
princípios constitucionais. Ressalta-se ainda que nem mesmo sendo a iniciativa do 
Poder Executivo afasta os vícios que contaminam o PL. Fato que motiva a 
devolução da matéria ao Poder Executivo sem apreciação pela Câmara, pois, caso 
contrário, independente do resultado da votação, o procedimento estará maculado 
por afrontar a competência material do Poder Executivo e o princípio constitucional 
da separação de poderes. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Eugenio Grandó. Vereador Eugenio Grandó: Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, eu não iria me pronunciar acerca do assunto, como relator e 
acima de tudo como advogado que sou, eu não posso discordar dos dois 
pareceres, o parecer do colega da Casa e o parecer do Instituto Sollo. Agora 
também não quero ficar com a peste, nenhum de nós quer ficar com essa peste, de 
sermos acusados de inviabilizarmos uma escola no município, no Bairro 
Medianeira. Por isso, embora o parecer tenha a minha assinatura, saiu da minha 
comissão, eu votarei para derrubar o parecer, mas alertando, desde já, que mais 
uma vez a intransigência, o modo arcaico e, com o perdão da expressão, a cabeça 
dura do Executivo Municipal, vai causar sérios problemas. E não a nós, Vereadores. 
Nós vamos derrubar o parecer, nós vamos aprovar o Projeto de Lei do Executivo. 
Mas o próprio Tribunal de Contas inevitavelmente fará um apontamento desse 
projeto de lei e quiçá, imagino eu, como já ocorreram em outras vezes, o próprio 
Tribunal de Contas do Estado vai entrar com uma medida aí judicial para derrubar 
esse projeto de lei e inviabilizando a escola no Bairro Medianeira. Não porque os 
Vereadores não querem, mas pela intransigência, pela cabeça dura e pela falta de 
competência do Executivo Municipal. Falta de competência, sim. Está claro em dois 
pareceres, qualquer estudante de Direito é sabedor de que projeto deste tipo não 
tem que vir para a Casa. Se trata de matéria de cunho executivo, da alçada do 
Executivo Municipal, cabendo a ele, e tão somente a ele, a decisão quanto ao 
projeto. Quero alertar que pode acontecer, e provavelmente irá acontecer, que o 
próprio Tribunal de Contas irá se manifestar de forma contrária à aquisição dessa 
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forma que o Executivo Municipal mandou para a Câmara. Deixo o meu alerta, mas 
vou votar com a maioria, vou votar com a totalidade dos colegas, porque eu 
também quero ver uma creche no bairro Medianeira. Mas alerto mais uma vez que 
está errada a forma com que foi encaminhado para o Legislativo Municipal. 
Obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Leandro. Vereador Leandro Adams: Senhor Presidente, Vereadora Sandra, Colegas 
Vereadores, meu companheiro Passarinho, vamos explicar bem esse companheiro 
aí, porque é companheiro de canastra, senão a Ana Maria já coloca nas 
apimentadas amanhã. Senhor Presidente, nós estamos aqui, até eu gostaria que 
depois do meu pronunciamento, o líder do governo usasse dessa tribuna, o que nós 
não podemos deixar é inviabilizar essas crianças, essas famílias que estão 
precisando de creche. É quase que normal toda a segunda-feira os projetos virem 
com problema. E nós vamos ter que votar contra o que nós fomos eleitos para fazer 
a coisa certa. Mas conversando com o nosso jurídico, o Michael, é falta de 
documento. É pegar a projeção, que ele vai pegar essa área para pagar daqui a 
três anos e tem que trazer como que ele vai pagar, de onde que ele vai pegar esse 
dinheiro. Então eu tenho certeza que nós vamos aprovar, vamos derrubar o 
parecer, e o líder do governo vai se comprometer com esta Casa de durante a 
semana nos trazer essa documentação e nós juntar junto a esse projeto. Vereador Estevão De Loreno: Um 
aparte, colega. Agradeço a compreensão de vocês, e vocês estão fazendo um bem 
a toda a sociedade, que ninguém quer que as crianças continuem sem creche lá. 
Então, vamos providenciar esses documentos e agradeço a vocês. Vereador Leandro Adams: Muito 
Obrigado, Senhor Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Erlei. Vereador Erlei Vieira: Queria cumprimentar o Senhor 
Presidente, os Senhores Vereadores, todos que se encontram nessa Casa. Bom, 
eu queria dizer que eu vou votar a favor da creche, porque eu tenho uma filha de 
quatro anos que freqüenta uma creche e tem um pai dentro hoje da Casa que, 
quando eu fui candidato a vereador, a única coisa que me pediu era para ajudar a 
trazer uma creche para a Medianeira, onde que ele levava a filha dele lá na Vila 
Rica de a pé todo dia. Mas queria também deixar um recado, que o Vereador De 
Loreno levasse até o Prefeito, que tudo o que está acontecendo em Carazinho hoje, 
não fosse o Leandro hoje o gaiteiro ficava sem gaita e os pais sofrendo aí, família, 
uma epidemia tomando conta e eu não vejo uma preocupação nenhuma do 
prefeito, por que ele não manda um projeto pedindo um terreno para nós abrir uma 
clínica ou uma fazenda? Era esse o recado que eu queria que levasse para ele. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Não havendo mais vereador que queira discutir o parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças, coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão 
e os contrários se manifestem. Rejeitado o parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças. Agora está em discussão o projeto com o parecer rejeitado. Vereador 
Rudinei Brombilla. Vereador Rudinei Brombilla: Senhor Presidente, colegas vereadores, uma saudação ao ex-
vereador desse Poder Legislativo, Bonaldi, saudação à Dona Cloraci, candidata a 
Deputada Estadual pelo Município de Carazinho, pelo PSB, saudação à imprensa 
que aqui se encontra, representada pelo Jornal Diário da Manhã, Rádio Gazeta e 
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Rádio Comunitária. Público que também se encontra aqui no Poder Legislativo. 
Sobre esse projeto, que a gente acabou de derrubar o parecer da Comissão pela 
inviabilidade, eu, como vereador, até quero me dirigir ao Líder de Governo, como 
sugestão que o Município, quando vem um projeto desse teor, que venha com a 
documentação necessária. Que nós temos um jurídico da Casa no Executivo, e 
também temos um instituto que presta assessoria na Prefeitura Municipal. Eu me 
surpreendi quando eu peguei o jornal e o jurídico está recorrendo uma liminar junto 
ao Tribunal de Justiça, para a contratação emergencial de médicos. O jurídico 
poderia estar tendo seu tempo para dar parecer a importantes projetos que venha 
ao desenvolvimento de Carazinho, como esse da creche do Bairro Medianeira. 
Quero parabenizar aos moradores do Bairro Medianeira, que, com essa aprovação 
desse projeto de hoje, está se concretizando um sonho antigo, de tantas lutas e de 
tantas batalhas desses moradores. Parabéns ao Bairro Medianeira, parabéns a nós, 
vereadores, e também parabéns ao Executivo Municipal, por estar colocando uma 
creche no município. Obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereadora Sandra. Vereadora Sandra Citolin: Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, público que está aqui, Cloraci, eu também te olhei e queria te 
cumprimentar e acabei esquecendo. Parabéns, Cloraci, continue tua caminhada, 
acho que as mulheres envolvidas na política elas dão outro sabor sim à classe 
política desse País, desse Estado, desse Município. Não poderia deixar de 
parabenizar a comunidade do bairro, não poderia deixar de parabenizar o próprio 
Vereador De Loreno né, o programa da Ana Maria, que é bastante ouvido e que 
recebe ligações com sugestões né, inclusive de local onde possa ser disponibilizado 
um acesso que a população precisa, como nesse caso, a creche, acho isso bacana. 
Dizer que realmente a creche é um direito de todos os cidadãos brasileiros, 
carazinhenses, especialmente, porque há alguns anos o Ministério Público vem 
cobrando do município o aumento de vagas em creche. Hoje a creche no nosso 
município ela esta aquém daquilo que se destina, que é o atendimento de crianças 
de zero a cinco anos, ou de zero a seis anos, porque o direito a creche é um direito 
de todas as crianças, não só de mães que trabalham fora. Como a demanda 
sempre é maior do que a criação de vagas, acaba se dando prioridade para as 
crianças que cujas mães trabalham, então precisam de uma atenção especial com 
a creche. Mas a creche é um direito de todas as mães. Todas as mães poderiam e 
deveriam reivindicar um espaço educativo, zeloso, adequado, para deixar os seus 
filhos durante o dia, ou durante um turno, onde ela vá se sociabilizar, onde essa 
criança vá aprender né, onde ela vá ser bem cuidada. É um direito de toda mãe e o 
Poder Público tem o dever de fazer cumprir esse direito. Então, é bom quando há, 
sim, um compromisso do Poder Público, que envolve o Executivo Municipal, que 
envolve Câmara de Vereadores, por unanimidade, estamos aprovando um projeto 
que foi juridicamente dado como inconstitucional, fere a constituição, mas é um 
direito da criança. Então, quando se tem, quando pessoas se tem essa maturidade 
política, a população realmente pode começar a enxergar as coisas de uma outra 
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forma. Mas assim o maior bem é a reivindicação da comunidade, porque enquanto 
a comunidade estiver parada, as coisas não acontecem. Enquanto a comunidade 
estiver atuante, exigente e eficiente nas suas necessidades, o Poder Público tem 
que se mexer. E se não se mexer, tem o Ministério Público que autua. Então, tem 
que haver sim essa rede, essa rede de trabalho, essa rede de eficiência, digamos 
assim, da questão pública. E a creche aqui em Carazinho hoje é um dos maiores 
problemas, além da saúde. A deficiência de vagas realmente é necessário que se 
amplie gradativamente e essa creche da Medianeira vai abrir trezentas vagas, né, 
De Loreno, então já é um número assim bastante grande para suprir. Obrigada, 
Senhor Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador De Loreno. Vereador Estevão De Loreno: Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem na noite de hoje, Bonaldi, Celso, 
Seu Miro, Seu Manga, que eu brinco com o xerife do Bairro Medianeira lá, o Eraldo, 
agradeço a compreensão de vocês por ter votado, derrubado o parecer, com isso a 
gente está dando a oportunidade de uma luta de mais de 30, 40 anos, por uma 
creche, e será concretizada hoje. Seu Manga, foi grande a corrida, Seu Miro, atrás 
de localizar os donos daquela creche, daquela casa lá, aonde será construída as 
casas populares, lá atrás, mas juntos todos conseguimos e estão dando autorização 
hoje para o prefeito poder comprar a casa. Muito obrigado a todos pela 
compreensão. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Felipe Sálvia. Vereador Felipe Sálvia: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
as pessoas que assistem a reunião na Casa do Povo na noite de hoje, em especial 
a imprensa, em especial meu amigo, meu irmão, ex-vereador desta Casa, bom 
vereador, essa Casa sente muita saudade de ti, Passarinho, pelo excelente 
desempenho que tu fizeste aqui dentro desta Casa do Povo. O Seu Manga, popular 
xerifão da Medianeira, ganhador de muitos títulos da Várzea no Rodoviário, Dona 
Cloraci, candidata a deputada. Dizer para vocês que eu pedi para ler os pareceres 
do Instituto Sollo e da área jurídica dessa Casa comente para mostrar, como disse o 
Vereador Eugenio, nós na Comissão de Justiça, a gente dá o parecer conforme os 
órgãos que nos assessoram e os dois pareceres eram pela inviabilidade. E essa 
Casa mostra uma maturidade muito grande em derrubar o parecer. É tanta coisa 
que nós derrubamos como inviável nesse governo que está aí, que manda, como 
diz o Vereador Eugenio, projetos de forma errada para esta Casa. Não há um 
estudo sobre projetos, e os projetos vêm para cá errados. Às vezes a gente 
conserta, às vezes a gente não pode consertar. Mas nós nunca nessa Casa, e o 
Vereador Bonaldi sabe disso, nós nunca votamos contra a criança, contra creches. 
Nós vamos votar. Vamos a favor desse projeto, depois lá na frente o Prefeito que 
vai se virar, e vai ter que se virar sim. Porque já está certo lá para fazer uma creche 
para as crianças, e se precisar desta Casa para arreglar no futuro alguma coisa 
para ajudar esse bairro, como disse o Vereador De Loreno, que há muito tempo 
pede uma creche, nós estamos aqui à disposição do Bairro Medianeira, todos os 
vereadores desta Casa, para votar, arreglar, arrumar um projeto que seja no futuro 
para que não prejudique esse bairro e nem as crianças desse bairro, que tanto 
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necessitam de uma creche. Era isso, Senhor Presidente, muito obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Solicito à 
primeira Vice-Presidente da Mesa para assumir os trabalhos, para pronunciamento. Vice-Presidente 
Vereadora Sandra Citolin: Com a palavra o Vereador Gilnei Jarré. Vereador Gilnei Jarré: Senhora Presidente, Senhores 
Vereadores, público presente, enfim, principalmente os moradores do Bairro 
Medianeira, que hoje vieram prestigiar a votação de um projeto tão esperado, por 
alguns anos. Projeto esse que o morador e ex-vereador desta Casa acompanhou o 
governo passado, da preocupação e da tentativa de comprar o imóvel daquela 
localidade. A Administração passada estava voltada para a compra, possuía 
recursos de até 200 mil para compra à vista do imóvel, mas infelizmente o imóvel 
que tinha disponibilizado naquele bairro não contemplava um terreno para com que 
as crianças pudessem brincar. Então isso não é demagogia, enfim, acho que é um 
registro que nós temos que fazer, que a Administração passada também teve a sua 
preocupação em atender a necessidade de creche no Bairro Medianeira e com 
certeza suas imediações. O Governo atual está realizando essa compra, está de 
parabéns com certeza, e infelizmente foi através de uma ação no Ministério Público, 
o qual pressiona e se não cumpre faz cumprir de um jeito ou de outro, e também 
quero fazer um registro aqui, tenho a certeza que é necessário. Nos anos de 2009, 
2010, dessa atual legislatura, nós tivemos em alguns determinados momentos um 
suplente de vereador do PP, o Vereador Solinha, que está aqui, nos registros de 
nossa Casa, as inúmeras reivindicações que ele fez em relação à Administração 
Municipal para a compra de uma casa para a creche. Então nós também temos que 
registrar e dar os méritos a um suplente que na hora assume, assume com a 
vontade também de realizar um sonho, não só dele, de ajudar a viabilizar um sonho 
do bairro, mas também a vontade de ver um Carazinho melhor. Então, quero 
registrar as solicitações do vereador, suplente de vereador e vereador no momento, 
Solinha. Também gostaria que a Administração Municipal, após essa aprovação 
que hoje ocorre com certeza por unanimidade, que não deixe para o último dia, ou 
para o dia de abrir as portas da creche, pensar em contratações estruturais, enfim, 
de pessoas para trabalhar na creche. Nós tivemos um probleminha com esse 
projeto, para com que vocês entendam, ele tem que estar incluído nas metas dos 
quatro anos, enfim, na LDO, que é a previsão sempre do ano seguinte, e esse 
projeto não estava contemplado. Então o Executivo Municipal colocou a carroça na 
frente dos bois e mandou para nós. Estamos tendo a aprovação em seguida do 
projeto de que inclui essa meta na compra da casa para o Bairro Medianeira, para a 
realização da creche, depois de ser aprovado o projeto de aquisição. Então o 
Vereador Eugenio coloca algumas coisas que nos preocupa no momento de fazer 
um projeto e de mandar para a Câmara, e que nem sempre, ou a maioria das 
vezes, os vereadores são os culpados. Nosso amigo Bonaldi tem ampla condição 
de explicar isso, que viveu isso nessa Casa, não basta só os vereadores terem 
vontade, mas os projetos têm que estar a contento. Também queremos registrar 
que com a compra desta casa, deste imóvel, desse terreno, enfim, também vai 
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contemplar e atender um grande déficit que nosso município tem, que é na área 
habitacional. Esperamos que essas construções também se viabilizem, com certeza 
que é através do projeto Minha Casa, Minha Vida, o qual oportuniza as pessoas 
menos favorecidas a aquisição de seu imóvel, enfim, a sua moradia para poderem 
lá realizar o sonho da vida deles e também poder tirar, principalmente, daquelas 
áreas de invasão, daquelas áreas ribeiras, as sangas que ali bem pertinho existem. 
Senhora Presidente, já concluímos, que eu gostaria de aproveitar a oportunidade 
que a Dona Cloraci está presente e lhe peço desculpas por não ter citado seu 
nome, enfim, como candidata a deputada, mas como presidente de bairro. O Bairro 
Medianeira tem uma necessidade de uma área para construção, enfim, de uma 
associação, eles solicitaram e tem uma dificuldade na hora de que falece algum 
familiar, algum morador, de fazer os seus velórios. Numa oportunidade em que 
estive no bairro, eu expliquei para a Dona Cloraci que nós não deveríamos estar 
pedindo uma capela e sim uma área para construção de uma associação, que lá 
não se contempla nesse momento, e dentro da associação se destina um local para 
que se realizem os seus devidos velórios no momento certo. Estamos com uma 
documentação a ser encaminhada para o Bairro Medianeira, através da nossa 
presidente Cloraci, o qual o Executivo Municipal tem a oportunidade de desafetar 
um pedaço da área da praça que está lá, uma área grande, de praça, e que por 
sinal é bastante ocupada pelas crianças, enfim, mas nós podemos contemplar um 
pedacinho, porque naquele local não existe área disponível. Então a Dona Cloraci 
estará encaminhando ao Senhor Prefeito uma solicitação de desafetação de uma 
parte da praça, para com que posamos viabilizar também uma associação do Bairro 
Medianeira. Então esse é um registro que a gente faz, nós iremos passar essa 
documentação, estamos com ela já encaminhada, que é um mapa da referida 
praça, para com que a senhora possa, através de uma reunião junto aos moradores 
do bairro, fazer o seu registro, a sua ata e a sua solicitação, a solicitação do seu 
bairro. Então seria isso, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, enfim, também 
é uma necessidade que acredito que o nosso Prefeito Municipal possa atender, que 
o custo é zero. Muito obrigado. Vice-Presidente Vereadora Sandra Citolin: Devolvo os trabalhos para o Presidente Gilnei 
Jarré. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Não havendo mais vereador que queira discutir, coloco em votação. 
Vereadores que concordam permaneçam como estão e contrários se manifestem. 
Aprovado por todos. Peço ao Senhor Secretário que proceda à leitura do Projeto de 
Lei nº 124 de 2010, do Executivo Municipal. Secretário Vereador Élbio Esteve: Projeto de Lei nº 124, de 13 de 
setembro de 2010. Altera metas nas Leis Municipais n° 7.017/09 – PPA e abre 
crédito especial no orçamento de 2010. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao Senhor Secretário que proceda à 
leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente ao projeto. Secretário Vereador Élbio Esteve: Voto: O 
presente projeto de lei é viável, conforme parecer do Instituto Sollo, e nada a opor 
quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Assinam Vereador Felipe Sálvia, 
Vereador Eugenio Grandó e Vereador Élbio. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças. Não havendo vereador que queira discutir, coloco 
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em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se 
manifestem. Aprovado por todos. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura 
do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social. Secretário Vereador Élbio Esteve: Voto: O presente projeto de 
lei está apto a ser incluído na ordem do dia. Assinam Vereador Erlei Vieira, 
Vereadora Sandra e Vereador Rudinei Brombilla. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social. Não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e 
contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está em discussão o projeto com os 
pareceres já aprovados. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se 
manifestem. Aprovado por todos. Peço ao Senhor Secretário que proceda à leitura 
do Relatório de Execução Orçamentária 009/2010. Secretário Vereador Élbio Esteve: Excelentíssimo Senhor 
Presidente, pelo presente dirigimo-nos a Vossa Excelência com a finalidade de 
encaminhar os relatórios de execução orçamentária, balancete contábil e o 
balancete da despesa, bem como conciliação bancária relativa ao mês de agosto de 
2010, conforme estabelecido no Regimento Interno desta Casa, para 
encaminhamento à Comissão para parecer e votação. Sendo o que se apresenta, 
atenciosamente, Luciana Ines Lampert de Souza, Contadora. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao Senhor 
Secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças 
referente ao relatório. Secretário Vereador Élbio Esteve: Voto: Após análise do referido relatório, esta comissão 
conclui que o mesmo está em conformidade com as normas técnicas da 
contabilidade pública, solicitando ao plenário desta Casa a aprovação deste 
parecer. Assinam Vereador Felipe, Vereador Eugenio e Vereador Élbio. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores que 
concordam permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Está em discussão o relatório de execução orçamentária referente ao mês de 
agosto, do Legislativo Municipal, com os pareceres já aprovados. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Mais 
uma vez agradecemos a presença da comunidade, principalmente nessa noite de 
hoje os moradores do Bairro Medianeira, e nada mais havendo a tratar, sob a 
proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião, e convoco os Senhores 
Vereadores para a próxima Reunião Ordinária, a ser realizada no dia 04 de outubro, 
às 18h45min. 
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