Ata Reunião Ordinária 25 de outubro de 2010.......Ata 46

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 25 de outubro 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). Presidente Vereador Gilnei Jarré: Solicito
que o senhor secretário proceda a retificação da convocação do suplente de
Vereador Marcos Soares. Secretário Vereador Élbio Esteve: Retifico a
convocação de número 16/2010 devido ao equivoco no prazo que passará a ser de
até 60 dias, atenciosamente Gilnei Alberto Jarré, Presidente. Presidente Vereador
Gilnei Jarré: Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 18 de outubro
de 2010. Está em discussão a ata da reunião ordinária do dia 18 de outubro de
2010. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores
favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por
todos os presentes. Convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente
da presente reunião. Secretário Vereador Élbio Esteve: Expediente 25 de outubro
de 2010: Ofício 233/2010 do Executivo Municipal, encaminhando PL nº 129/2010, o
qual autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil
e revoga a Lei Municipal nº 7.174/2010; Ofício 234/2010 do Executivo Municipal,
encaminhando PL nº 130/2010, o qual autoriza a prorrogação da vigência da Lei
Municipal nº 5.803/2010; Ofício 235/2010 do Executivo Municipal, encaminhando
PCL nº 004/2010, o qual altera a redação do artigo 36, da Lei Complementar nº
115/07, que cria o Previcarazinho; Convite do HCC para inauguração das novas
instalações a realizar-se dia 25 de outubro; Convite do Conselho Municipal de
Assistência Municipal para reunião do conselho dia 26 de outubro; Ofício 128/2010
da Secretaria de Saúde, em resposta OD 2.065/2010; Ofício 661/2010 do Governo
do Estado do Rio Grande do Sul, em resposta a OD 1.764/2010; Ofício as SAIC,
solicitando auxilio financeiro; Ofício 148/2010 do Previcarazinho, devolvendo
documentação referente ao servidor Jorge Estery; Ofício 022/2010 da SERFO, em
agradecimento ao comparecimento desta Casa no evento realizado dia 17 de
outubro; Ofício 011/2010 da EXPOIBI, convidando para participar da reunião
ordinária da ASCAMAJA, a realizar-se dia 05 de novembro; Ofício 232/2010 do
Executivo Municipal, o qual silencia sobre OP 225/2010; Ofício da Presidência da
República, em resposta OD 1.889/2010; Projeto de Lei de autoria da Vereadora
Sandra Citolin, o qual dispõe sobre o dia do Colunista Social no Município de
Carazinho; Ofício do Tribunal de Contas, informando a realização do XIII Simpósio
de Auditorias de Obras Públicas e da I Oficina Internacional – Auditoria de Obras
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Públicas do Contexto Municipal, a realizar-se de 15 a 19 de novembro; Convite da
EMEI Arthur Milton Arnold, para a “Mostra Científico-Cultural Multiplicando
Saberes”, a realizar-se dia 29 de outubro; Convite do Senador Pedro Simon, para
autógrafos de seu livro: “A Impunidade veste Colarinho Branco”, a realizar-se dia 4
de novembro. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos agora para a leitura
das indicações, requerimentos e moções pelo Senhor Secretário. Secretário
Vereador Élbio Esteve: I – 1986/1186/2010 – Indicação 01, Vereador Elbio.
Solicitando que seja efetuada a confecção de bancos e colocado nas paradas de
ônibus de nossa cidade que ainda não possuem, para a maior comodidade de
nossos usuários; I – 1987/1187/2010 – Indicação 02, Vereadora Sandra Citolin.
Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente, capina e
retirada de entulhos diversos que estão depositados no canteiro central da Rua
Marechal Floriano, Bairro Centro no trecho compreendido entre o Supermercado
Charrua e EEEF Princesa Isabel; I – 1988/1188/2010 – Indicação 03, Vereadora
Sandra Citolin. Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente a
retirada de galhos secos que estão depositados em via pública, na Rua Hilário
Ribeiro proximo ao número 310, Bairro Fey; I – 1989/1189/2010 – Indicação 04,
Vereadora Sandra Citolin. Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor
competente a retirada de galhos secos que estão depositados em via pública, na
Rua Itararé, esquina com Rua Farrapos, Bairro Centro; I – 1990/1190/2010 –
Indicação 05, Projeto de Lei, Vereador Eugenio Grandó. Solicitando ao Executivo
Municipal, a regulamentação, através de Projeto de Lei, a isentar do pagamento de
tarifa social única do transporte coletivo de Carazinho, aos idosos com idade igual
ou superior a 60 anos; I – 1991/1191/2010 – Indicação 06, Vereador Erlei Vieira.
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente que seja
realizado melhorias como ensaibramento e compactação na Rua: Osmar Weber em
toda sua extensão bem como limpeza dos tubos existentes e colocação nos locais
que ainda não possuem; I – 1992/1192/2010 – Indicação 07, Vereador Estevão de
Loreno. Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita a construção de
um Ponto de Referência Quebra Molas na Rua Silva Jardim, em frente à residência
de número 166; I – 1993/1193/2010 – Indicação 08, Vereador Estevão de Loreno.
Para que determine a Secretaria de Obras que seja feito o cascalhamento e o
patrolamento da Rua Padre Gusmão; I – 1994/1194/2010 – Indicação 09, Vereador
Estevão de Loreno. Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita
Operação Tapa Buracos na parte asfaltada da Rua Monte Alegre; I –
1995/1195/2010 – Indicação 10, Vereador Estevão de Loreno. Para que determine
a Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos na Rua Dinarte da
Costa, em frente às residências de números 435e 486; I – 1996/1196/2010 –
Indicação 11, Vereador Estevão de Loreno. Para que determine a Secretaria de
Obras que seja feita a colocação de uma tampa em um bueiro localizado na Rua
José Biachi, esquina com Rua Moises Fassini; I – 1997/1197/2010 – Indicação 12,
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Vereador Marcos Soares. Retirada dos entulhos verdes depositados na Rua 10 de
novembro, no bairro Santo Antônio; I – 1998/1198/2010 – Indicação 13, Vereador
Marcos Soares. Solicita calçamento na Rua Augusto Keller, no bairro Santo
Antonio; I – 1999/1199/2010 – Indicação 14, Vereador Marcos Soares. Solicita
limpeza na Sede da Associação dos Moradores do Bairro Ouro Preto; I –
2000/1200/2010 – Indicação 15, Vereadora Sandra Citolin. Solicita ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente com urgência melhorias no
atendimento a saúde na Comunidade de São Bento e localidades vizinhas,
conforme abaixo assinado em anexo. Solicitamos também o retorno do Ônibus da
Saúde também nas quartas - feiras no Distrito de São Bento; I – 2001/1201/2010 –
Indicação 16, Vereador Felipe Sálvia. Solicitamos que o Executivo Municipal
providencie junto ao setor competente a imediata fiscalização e inspeção referida na
Lei Complementar numero 142, de 16 de setembro de 2010, com relação ao
conserto de valas e buracos abertos em vias e passeios públicos para realização de
serviços de instalação, manutenção ou conserto de redes de água e esgoto, luz,
gás, telefone e outros; I – 2002/1202/2010 – Indicação 17, Vereador Leandro
Adams. Solicita, para que o Executivo Municipal informe ao setor competente que o
PAC 2 está recebendo, até 29 de outubro, propostas para construção de Unidades
Básicas de Saúde (UBS); I – 2003/1203/2010 – Indicação 18, Vereador Leandro
Adams. Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente a
instalação de uma lixeira pública nas proximidades do cemitério na estrada para
Xadrez, onde os resíduos sejam depositados no local pela população que mora nas
proximidades e recolhidos posteriormente pela empresa prestadora de serviços; I –
2004/1204/2010 – Indicação 19, Vereador Leandro Adams. Solicita que o Executivo
Municipal determine ao setor competente a remoção de entulhos encontrados na
Rua Minas Gerais, esquina com a Rua Valter Fetzer, n° 11, pois está dificultando a
passagem de pedestres e também de veículos; I – 2005/1205/2010 – Indicação 20,
Vereador Leandro Adams. Solicita que o Executivo Municipal determine ao setor
competente a remoção de entulhos encontrados no terreno baldio localizado entre
as Ruas São Sebastião e a Tupiniquins, no Bairro Alvorada; I – 2006/1206/2010 –
Indicação 21, Vereador Rudinei Brombilla. Solicita ao Executivo Municipal que
determine ao setor competente, estudos de viabilidade da realização da
pavimentação asfáltica na Rua Nilo Peçanha, entre a Av. Flores Da Cunha e Rua
Tamoios; R – 2006/325/2010. Requerimento 01, a Mesa Diretora, Vereador Marcos
Soares. O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que a Mesa
Diretora desta Casa retifique a convocação lida em plenário na reunião ordinária do
último dia 18, visto que a mesma consta o prazo de 15 dias, sendo que conforme
parecer anexo ao presente do Consultor Jurídico desta Casa a convocação deve
obedecer ao período de licença requerido pelo Vereador titular; R – 2007/326/2010
e de mesmo teor R – 2008/327/2010, requerimento 03, Vereador Eugenio Grandó.
Requerimento 02, Votos de Pesar, Vereadora Sandra Citolin. A Vereadora abaixo
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subscrita requer que após lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja
enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr.
Luís Doering, profissional que prestou relevantes serviços à comunidade
carazinhense. Ao longo dos anos em que foi gerente financeiro das lojas Cinderela,
cultivou muitos amigos, sendo uma pessoa querida por todos. Luís Doering,
também deixa saudades aos colegas da ACIC e CDL com quem conviveu nos anos
de 2009/2010. "Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim nunca
morrerá". A família enlutada do Senhor Luís Doering, nossos mais sentidos
pêsames pelo infausto ocorrido; requerimento votos de pesar do mesmo teor ao
senhor Luis Doering do vereador Eugenio Grandó; R – 2009/328/2010.
Requerimento 04, 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 ao Secretario Municipal
de Saúde e ao Hospital de Caridade de Carazinho - HCC solicitando que sejam
tomadas todas as medidas necessárias para evitar a contaminação pela bactéria
"KPC". As recentes reportagens tem nos deixado bastante preocupados com
relação a está superbactéria KPC (KlebsielIa pneumonia e carbapenemase), que
pode ter causado 18 mortes no Distrito Federal neste ano, e que já circula por UTIs
de grandes hospitais de São Paulo desde 2008. A situação preocupa porque não há
antibiótico capaz de contê-la, ao mesmo ,tempo, ela encontra terreno fértil para a
proliferação nos hospitais por falta de higiene, conforme declaração do Dr. Artur
Timerman, um dos infectologistas mais conhecidos do país. A bactéria pode causar
infecções urinária e intestinal e pneumonia. Há risco de morte principalmente
porque a maioria das pessoas infectadas já está doente. A bactéria KPC propagase pelo contato intra-hospitalar, ela não voa, não passa pelo ar mas pode ser
transmitida, por exemplo, por um médico que manipula a saliva de um paciente e
não higieniza bem as mãos podendo passar essa bactéria para outra pessoa com
um simples aperto de mão. Outra possibilidade de contágio é a má higienização de
equipamentos,que podem ser usados por outros pacientes, por isso precisamos
estar muito atentos,colocando para toda a equipe a importância da higienização.
Que seja então disponibilizado em grandes quantidades material para evitarmos
que esta bactéria seja encontrada em nossa cidade, seja no Hospital ou, até mesmo
nos Postos de Saúde e CEM. Lavar as mãos com água e sabão ou álcool gel e usar
avental e máscaras ao examinar o paciente são medidas simples e eficazes para
evitar a disseminação da bactéria. Aos visitantes também devem ser providenciadas
formas de alertá-los, quanto à necessidade de lavar as mãos antes e depois de
entrar nos leitos evitando-se circular pelas dependências da unidade de saúde
como forma de evitar qualquer tipo contaminação. Sabemos que nosso Hospital
preza pela qualidade e eficiência nos serviços e no atendimento e não temos dúvida
de que os esforços para manter está condição de excelência são constantes, por

P.V

Página 4

10/11/2010

isso essas medidas apenas contribuirão para, mantermos nossa cidade afastada do
contágio por essa bactéria tão perigosa e que tem matado tantas pessoas, bem
como de outras doenças contagiosas e que possam oferecer igual risco; R –
2010/329/2010. Requerimento 05, Pedido de Informação, Vereador Gilnei Jarré. O
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido em
Plenário, seja enviado ofício a ELETROCAR - Centrais Elétricas de Carazinho com
o seguinte pedido de informações: Cópia do relatório de diárias do Diretor Técnico
no período de Janeiro á Dezembro de 2002 e 2003; Cópia da prestação de contas
ou dos relatórios de viagens referentes as diárias do Diretor Técnico no período de
Janeiro a Dezembro de 2002 e 2003; Cópia dos recibos de quitação das referidas
diárias. Justificativa: Averiguar denúncias de possíveis irregularidades na utilização
das diárias; R – 2011/330/2010. Requerimento 06, Mesa Diretora, Vereador Gilnei
Jarré. O Vereador abaixo-assinado solicita na forma regimental cópia das atas
números10 e 11 do ano de 2008, e que sejam autenticadas pela Câmara Municipal
de Vereadores; Moções. M – 2012/292/2010. Moção de n° 01 da Vereadora Sandra
Citolin, subscrita pelos Vereadores Eugenio Grandó, Leandro Adams 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 a SERCESA – Sociedade Esportiva e Recreativa, na pessoa do Sr.
Mario do Nascimento – Presidente e Ladinor Lopes – Coordenador das Categorias
de Base do Clube, pelas comemorações dos 44 anos de fundação em Carazinho.
Sercesa, clube de grande tradição e destaque no cenário do Futsal estadual,
sempre buscou honrar sua camisa e é orgulho para a comunidade Carazinhense,
pois através da conquista de vários títulos a nível municipal e estadual tornou-se
uma referência no futsal gaúcho. A partir do ano de 2000 a Sercesa estabeleceu
uma grande parceria com a ULBRA, o que possibilitou ao clube prestar também um
atendimento social com uma escolinha para atletas carentes de vários bairros do
nosso município, que são atendidos com o auxilio dos acadêmicos de Educação
Física da ULBRA. Nossos parabéns a toda a direção, aos atletas, colaboradores e
torcida, que sempre acreditaram nessa valorosa equipe; M – 2013/293/2010. Moção
02 do Vereador Erlei Vieira, subscrita pelos Vereadores Rudinei Brombilla, Sandra
Citolin e Elbio Esteve. Os Vereadores abaixo assinados solicitam que depois de
ouvido o Plenário, seja enviado ofício de aplausos do Poder Legislativo de
Carazinho, ao Sindicato dos Servidores Municipais de Carazinho, Associação dos
Professores Municipais de Carazinho-APROCAR com cópia a todos os colégios da
rede municipal, a secretaria municipal de saúde com cópia para todos os postos de
saúde, a Prefeitura Municipal com cópia para todos os secretários municipais e ao
Diretor de Expediente do Legislativo municipal. Parabenizando a todos os
funcionários municipais pela passagem no dia 28 de outubro do dia alusivo ao
funcionalismo público que foi instituído no governo do presidente Getúlio Vargas,
através da criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil, em 1937. A
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experiência à frente da administração municipal me permite testemunhar a
dedicação e o empenho dos homens e mulheres que integram o funcionalismo
público, no sentido de fazer com que os serviços públicos sejam realizados da
melhor e mais eficiente forma. A comunidade carazinhense tem razões para se
sentir orgulhosa dos seus servidores. Em sua atividade cotidiana, quase sempre de
forma anônima, nos campos e nas cidades, eles dedicam sua vida laboral às
funções do município em áreas tão essenciais quanto segurança, educação, saúde,
trabalho, assistência social, finanças, desenvolvimento, obras, administração,
transportes, habitação, turismo e agricultura. É com eles e por meio deles que o
município presta serviços à população. Neste Dia do Servidor Público quero reiterar,
por isso, a gratidão e o respeito que sempre dedico aos funcionários municipais,
expressos no diálogo, na transparência, no incentivo à qualificação e ao
profissionalismo. Recebam deste vereador o reconhecimento e toda admiração por
essa classe tão valorosa que presta fundamental serviço à comunidade local; M –
2014/294/2010. Moção n° 03, Vereador Elbio Esteve, subscrita pelos Vereadores
Rudinei Brombilla, Felipe Sálvia e Erlei Vieira. O vereador abaixo assinado solicita
na forma regimental, que após aprovado em plenário seja enviado ofício ao 38°
Batalhão da Policia Militar de Carazinho na pessoa do Comandante Tenente
Coronel Antonio Carlos da Cruz, parabenizando o Soldado Giovane Roberto
Siqueira da Rocha, pela sua determinação e bravura que teve, na tentativa de
salvar uma vitima de afogamento no trevo de acesso ao município de Almirante
Tamandaré do Sul, sem medir esforços se jogou na água fria no intuito de salva-la.
A atuação do soldado Rocha foi de extrema coragem colocando a sua própria vida
em risco, sem nenhum equipamento adequado para salvamento. Desta forma
recebam os cumprimentos do poder Legislativo de Carazinho extensivo a toda a
corporação, nos sentimos orgulhosos porque diante de um mundo mergulhado no
individualismo e no capital, ficamos felizes em saber que existem homens,
servidores de qualidade, que vão além do profissionalismo nos seus ímpetos de
servir, em favor da vida; M – 2015/295/2010. Moção n° 04, Vereador Felipe Sálvia,
subscrita pelos Vereadores Rudinei Brombilla, Gilnei Jarré e Erlei Vieira, e de
mesmo teor Sandra Citolin, Marcos Soares e Leandro Adams, o vereador abaixo
assinado, solicita na forma regimental, que após submetida ao plenário para
aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos a equipe do OURO PRETO, que
sagrou-se campeão, a equipe do VARIG (Bairro São Sebastião) que ficou com o
vice-campeonato, a equipe do Vila Nova que conquistou a 3ª colocação e a equipe
do Vasco da Gama que obteve a 4ª colocação, nas finais da categoria Veteranos do
Campeonato de Futebol de Campo do Município, na tarde de ontem, dia 24 de
outubro. Queremos enviar cumprimentos também aos atletas e demais pessoas que
se destacaram durante a realização do Campeonato, entre eles o “Cenoura” (Paulo
Rogério), jogador do Ouro Preto que foi o goleador com 12 gols, o “Jibóia” (Jorge)
Goleiro menos vazado que durante a campanha sofreu apenas 8 gols e o Diretor
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de Equipe Destaque da competição, Sr. João Ortiz do E. C. Brasil. Recebam desta
forma, os cumprimentos e o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal de
Carazinho, pois com certeza houve muito empenho por parte dos atletas e
responsáveis no sentido de buscar a disputa pelo título, chegando assim as finais
do Campeonato Municipal deste ano. Com certeza a dedicação dos responsáveis
por cada equipe, e dos jogadores que se dispuseram a buscar resultados positivos
para chegar a esta final, é a demonstração de que apesar de dificuldades, tudo é
superado na busca por um título tão esperado. Todas as equipes de modo geral
merecem nosso reconhecimento, pois somos sabedores do quanto se esforçam
para manter sua equipe sempre participando dos eventos esportivos do município.
M – 2017/297/2010. Moção n° 06, Vereador Felipe Sálvia, subscrita pelos
Vereadores Erlei Vieira, Gilnei Jarré, Eugenio Grandó e Marcos Soares. O Vereador
abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, ao Sindicato dos Empregados
no Comércio de Carazinho e ao SESC, por ocasião da comemoração do Dia do
Comerciário, que será comemorado no próximo dia 30 de outubro. No dia 30 de
outubro em todo o Brasil comemora-se o Dia do Comerciário. No início do século
passado começaram a surgir às primeiras associações e uniões que depois se
transformariam em sindicatos de empregados no comércio, lutando contra os
abusos a que eram submetidos pelos empregadores. Nesta época os comerciários
eram obrigados a cumprir jornadas de trabalho superiores há 12 horas diárias e
trabalhar aos domingos e feriados sem direito a folga, além de conviverem com a
ameaça de demissão, caso reclamassem desse regime de escravidão a que eram
submetidos. Então, foi através dessas organizações que no dia 29 de outubro de
1932, aproximadamente cinco mil comerciários, no Rio de Janeiro, organizaram
uma grande manifestação, marchando em direção ao Palácio do Catete, onde
foram recebidos pelo então Presidente da República, Getúlio Vargas. Neste
inesquecível encontro, os comerciários entregaram ao presidente as reivindicações
da jornada de trabalho de oito horas diárias e repouso remunerado aos domingos.
Este fato marcou a categoria dos comerciários como os pioneiros da luta dos
trabalhadores na conquista da jornada de trabalho de oito horas diárias e repouso
aos domingos e feriados. Foi então que o dia 30 de outubro ficou marcado como o
Dia do Comerciário e a reivindicação da categoria foi, posteriormente, estendida a
todos os trabalhadores do Brasil. Recebam assim todos os comerciários a
homenagem deste Poder Legislativo Municipal, que orgulhosamente lhes
parabeniza por este caminho de conquistas ao longo dos anos, desejando ainda,
que o espírito de luta, audácia, garra e determinação estejam sempre presentes
para que vocês nunca desistam de buscar seus direitos que se constituem
basicamente em melhores condições de trabalho e de vida. A vocês amigos
comerciários, que são sem dúvida alguma, um dos principais alicerces no
desenvolvimento de nosso País nossos sinceros cumprimentos; M –
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2019/299/2010. Moção n° 08 de Aplausos, Vereador Erlei Vieira, subscrita pelos
Vereadores, Eugenio Grandó, Leandro Adams e Felipe Sálvia; Os Vereadores
abaixo assinados solicitam que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de
aplausos do Poder Legislativo de Carazinho, aos senhores Jorge Rodrigues, Paulo
Roberto de Oliveira e João Ortiz que se destacaram no campeonato de várzea
veterano 2010 como goleiro menos vazado, goleador e dirigente destaque
respectivamente. Recebam do Poder Legislativo o reconhecimento pelo esforço
empregado para alcançar tal conquista e as congratulações deste poder; M –
2020/300/2010. Moção de n° 09, Vereador Rudinei Brombilla, subscrita pelos
Vereadores Felipe Sálvia, Sandra Citolin, Gilnei Jarré, Erlei Vieira e Estevão de
Loreno. Os Vereadores abaixo assinado, solicitam na forma regimental, que depois
de submetida ao plenário para aprovação, seja encaminhado ofício de
cumprimentos a direção e funcionários do Jornal Diário da Manhã pela
comemoração dos seus 30 anos. Jornal Diário da Manhã é um instrumento de
comunicação que leva para a nossa sociedade informação com qualidade,
credibilidade e, acima de tudo, tem sempre a preocupação de deixar todos os
carazinhense e região bem informados e por dentro dos fatos registrados no dia-adia, realmente, merece nesta data os nossos parabéns. Ao completar 30 anos, o
Jornal Diário da Manhã credencia-se como um veículo que faz parte da história de
Carazinho, registrando os fatos importantes do cotidiano do nosso povo. Aqui
registramos nosso profundo respeito e admiração a este veículo de comunicação
que nestes 30 anos, vem norteando seu trabalho pelo compromisso com a verdade
e o desenvolvimento da nossa Comunidade. Desejamos que o Jornal Diário da
Manhã continue sempre trilhando este caminho, pois é um presente para Carazinho
poder contar com a integridade, imparcialidade e ética que são marcas registradas
deste conceituado meio de comunicação; M – 2021/301/2010. Moção n° 10,
Vereador Rudinei Brombilla, subscrita pelos Vereadores Marcos Soares, Gilnei
Jarré, Estevão de Loreno, Sandra Citolin e Felipe Sálvia. O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para
aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a Liga Feminina de Combate ao
Câncer – Carazinho em nome de sua presidente Jussara Pauletti Biazzus e
extensivo a toda sua diretoria pelas festividades do tradicional jantar de escolha da
Glamour Girl foi realizado na noite do dia 23 de outubro, na Bier Site. Sociedade
reunida em prol da Liga Feminina de Combate ao Câncer, um evento que tem sua
renda total destinada a auxiliar os pacientes com câncer assistidos pela Liga, o
evento foi mais uma vez sucesso absoluto. Um evento deste porte só se realiza
com mãos generosas e, que bom que para auxiliar a Liga sempre surgem muitas
mãos. O motivo para o sucesso da noite são vários, das nove meninas que
concorriam ao título de Glamour Girl e Glamour Girl Simpatia. Após muito
pensarem, discutirem e somar notas o corpo de jurados, composto por ex-Glamours
Girls elegeu Tainara Silveira como Glamour Girl e Augusta Feldmann como
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Glamour Girl Simpatia que também recebam o reconhecimento do Legislativo
Municipal; M – 2022/302/2010. Moção n° 11, Vereador Rudinei Brombilla, subscrita
pelos Vereadores, Felipe Sálvia, Gilnei Jarré, Estevão de Loreno, Erlei Vieira e
Sandra Citolin, o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois
de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos
aos senhores Nei César Mânica, Erselino Zottis, Paulo Zanferrari, pelo prêmio
recebido juntamente com as festividades dos 30 anos do Jornal Diário da Manha
“Prêmio Diogenes Martins Pinto”, prêmio este oferecido a personalidades,
visionarias que com o mesmo estilo e personalidade de vida e se assemelham ao
Sr. Diógenes Martins Pinto, parabéns; M – 2023/303/2010. Moção n° 12, Vereador
Rudinei Brombilla, subscrita pelos Vereadores, Felipe Sálvia, Gilnei Jarré, Erlei
Vieira, Sandra Citolin e Estevão de Loreno. O Vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja
enviado oficio de cumprimentos ao San Remo Hotel em nome de seus proprietários
Charles Senger, Sharon Senger, Shilei Senger e extensivo a todos os funcionários
pelos 35 anos de atividades de hotelaria no município de Carazinho. É difícil,
delicado, mas o retorno é excepcional, vem em forma de dever cumprido, de ver o
resultado do sucesso de um trabalho, da felicidade do hóspede ao sair do
empreendimento, todos festejam, então é preciso estar atento a todos os
documentos gerados por estes profissionais, é através deles que se realiza a
disseminação de conhecimento sobre hotelaria, sem deixar de lado a competência
e seriedade, parabéns; M – 2024/304/2010. Moção de n° 13, Vereadora Sandra
Citolin, subscrita pelos Vereadores Marcos Soares, Eugenio Grandó, Rudinei
Brombilla e Gilnei Jarré. A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental,
que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando
a Escola Estadual de Ensino Médio Cônego João Batista Sorg, na pessoa do Sr.
Jones Carlos Castoldi – Diretor, Mari Salete Zanella Taietti – professora de
Matemática e Coordenadora do projeto de Pesquisa e Estatística desenvolvida
pelos alunos das turmas 313 e 314. Certamente estão de parabéns pois através da
iniciativa da escola e da professora Mari Taietti, eles aprenderam como elaborar
projetos, foram a campo, obtiveram uma visão real e geral em todas as áreas do
nosso município, através de pesquisas na Câmara de Vereadores (projetos
apresentados), 39ª CRE (laudos de professores), escolas estaduais (índices de
reprovação), Departamento Municipal de Trânsito (estatísticas dos acidentes em
Carazinho), Abrigo Municipal (n° de crianças atendidas), Yacamin, Delegacia de
policia, Pecar, Farmácias (Genéricos), Universidades (cursos oferecidos), etc. São
propostas pedagógicas como estas que enriquecem o currículo dos alunos
tornando-os preparados para ingressar no Ensino Superior, pois já começam
sabendo normas de como elaborar projetos, argumentar, colocar em prática dados
e interpretar gráficos. Parabéns a Direção, Professora Mari Taietti, e alunos
formandos das turmas 313 e 314 da E.E.E.M.Cônego João Batista Sorg; M –
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2025/305/2010. Moção n° 14, Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores
Gilnei Jarré, Leandro Adams e Eugenio Grandó. 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 Sr. César Luis
Pacheco Chagas e extensivo a toda a Diretoria pela reeleição no Sintergs Sindicatos dos Técnicos - Científicos do Rio Grande do Sul, Triênio
2011/2012/2013. O Presidente do Sintergs César Luis Pacheco Chagas, é
administrador e bacharel em Direito e vem se destacando positivamente no
Sindicato com um trabalho sério e ético na busca de melhorias profissionais e
salariais, visando à qualidade dos serviços prestados pelos técnicos científicos do
Rio Grande do Sul. Sua caminhada dentro do Sindicato foi sempre em busca da
união, sendo a sua gestão repleta de conquistas e avanços. Recebam as
Homenagens do Legislativo Carazinhense; M – 2026/306/2010. Moção n° 15 de
Apoio, Vereador Gilnei Jarré, subscrita pelos Vereadores Elbio Esteve e Eugenio
Grandó e Erlei Vieira; O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que
após submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de apoio ao
Deputado Estadual Nelson Marchezan Júnior manifestando o engajamento na
mobilização dos Deputados Estaduais petistas para assinar, para assinatura da
emenda da Comissão de Finanças, qual seja a aplicação de 12% dos recursos do
Estado na área da saúde. Referimo-nos, igualmente, aos reiterados pleitos dos
parlamentares petistas ao longo dos três últimos anos, inclusive com apresentação
de sucessivas emendas sugerindo a aplicação de 12% dos recursos do Estado na
saúde. Outrossim, solicita ainda o envio a todas as bancadas da Assembléia
Legislativa, visto que o assunto em questão é de interesse geral da população, e
portanto, de todos os partidos políticos. Reiteramos nosso firme propósito de
persistir colaborando para a efetivação do avanço nas assinaturas desta emenda,
com percentuais que permitam mais investimentos nos municípios; Moção de n° 16
de autoria dos dez Vereadores. Os vereadores abaixo subscritos solicitam na forma
regimental que depois de ouvido o plenário para aprovação seja enviado ofício do
Poder Legislativo de Carazinho parabenizando a advogada Dra. Rita Fulber De
Carli e a Dra. Anaí Mariani, pela formatura do curso de formação profissional de
delegada de polícia. Cada ser humano em sua existência pode ter duas atitudes
Construir ou plantar ... Os construtores podem demorar anos em suas tarefas, mas
um dia terminam o que estavam fazendo, então param. A vida perde o sentido
quando a construção acaba. Os que plantam, sofrem com intempéries e raramente
descansam. Mas ao contrário de um edifício o jardim jamais para de crescer. E
estes é que fazem a diferença na sociedade, pois alem de vencerem os desafios,
vencem a si mesmos. Um abraço com reconhecimento dos dez vereadores.
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos agora para o intervalo regimental e
convido os senhores vereadores para uma reunião com os médicos na sala de
reuniões. Passamos agora para a tribuna livre conforme resolução 271 de 2005,
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solicito ao Vereador Marcos Soares para conduzir o Padre Adelmo Maldaner para a
tribuna, para falar referente ao Patronato Santo Antonio. (TRIBUNA LIVRE PADRE
ADELMO MALDANER). Presidente Vereador Gilnei Jarré: Nós queremos
agradecer a presença do Padre Adelmo, dizer o quanto é importante o Patronato
para a cidade de Carazinho, tenha a certeza de que a Câmara se dará representar
no dia do lançamento da revista, senão por todos, mas pela maioria dos Vereadores
da Casa e também coloco a disposição dos Senhores Vereadores, inclusive aos
ingressos, juntamente ao nosso Diretor de Expediente Seu Jorge Baltar. Passamos
agora para o Grande Expediente, conforme ordem de inscrição, convido a
Vereadora Sandra 1ª Vice Presidente para assumir os trabalhos da mesa para
pronunciamento. Vice Presidente Sandra Citolin: Concedo a palavra ao Vereador
Gilnei Jarré. Vereador Gilnei Jarré: Senhora Presidente, Senhores Vereadores,
Público aqui presente, funcionários públicos municipais, imprensa, queremos fazer
um relato breve aqui de uma situação que nos deparamos nessa semana que se
passou com a demissão de um funcionário público na Eletrocar de Carazinho, nas
centrais elétricas de Carazinho, funcionário esse, concursado em 2007, Marco
Aurélio Zambonatto, tivemos em 12 de abril um Pedido de Informação por esse
Vereador, onde solicitava as cópias de alguns processos licitatórios referindo-se a
prestação de serviços ou contratação para realização do programa de eficiência
energética do ciclo de 2009, gostaria que os Vereadores, colegas Vereadores,
escutassem o pronunciamento, a declaração desse funcionário público Marco
Aurélio Zambonatto, que por um determinado dia, gostaria também, que os ouvintes
ficassem bem atentos, aonde para o dinheiro público mal administrado, vou ler um
pouco do depoimento desse funcionário que está tentando pela sua recondução ao
seu cargo e voltou ao Ministério Público e deu a seguinte declaração: Dizendo que
gostaria de incluir novas informações ao depoimento prestado no Ministério Público
e que passou a dizer o seguinte: “Na data de ontem, quando voltei de férias fui
comunicado que estava demitido das Centrais Elétricas de Carazinho, tal demissão
se deu sem qualquer procedimento, embora eu seja concursado e certamente foi
motivada pelo depoimento que dei na Promotoria Pública meses atrás, pois eles, a
Direção da Eletrocar me acusam que fui o responsável pela denúncia, em razão
disso, quero complementar o meu depoimento referindo fatos que não disse
naquela ocasião, em razão de na época estar empregado e ter ficado com receio de
que pudesse perder o meu emprego, em relação ao pregão 16/2010, que acabou
sendo cancelado, Cecconelo que é o Diretor Presidente, Diretor Técnico das
Centrais Elétricas de Carazinho, chegou a mim Marcos Zambonatto e me mandou
que formulasse um documento para anular a licitação, pois uma determinada
empresa teria que ganhar essa licitação, no que eu neguei, tendo feito apenas um
relatório que eu apresentei no depoimento anterior, aí foi cancelada a licitação,
sendo que ficou todo mundo, pessoal da Eletrocar apavorado com a real situação,
pois só o fato chegou ao conhecimento dos demais funcionários, no dia em que
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recebi a notificação para comparecer na promotoria, o Diretor Técnico Cecconelo,
me ligou a noite, ordenando que eu fosse na casa dele urgente, ao chegar em sua
residência, ele passou a dizer: Tão querendo acabar comigo, dizendo que se não
fosse eu o autor da denúncia que ele falasse quem era, pois ele queria descobrir,
eu disse que não sabia nada a respeito da denúncia e naquele momento nem sabia
do que se tratava, pois ainda não havia prestado declarações no Ministério Público,
nessa noite, Cecconelo Diretor Técnico da Eletrocar, referiu ainda para mim, que
teria que cuidar, pois a esposa desse Diretor era funcionária da Prefeitura, dando a
entender que ele poderia demitir ela também no dia seguinte que era o dia do
depoimento que deveria prestar no Ministério Público, Cecconelo me chamou em
sua sala e me perguntou o que eu iria falar para os promotores, sendo que disse
que iria fazer uma declaração o mais leve possível, Cecconelo está sempre
ameaçando todo mundo de demissão, basta que alguém o contrarie em alguma
coisa.” Senhora Presidente, até para concluir, meu prazo já expirou, mas eu
gostaria de deixar relatado que enquanto esse Diretor Técnico não está preocupado
com quem prestou concurso público e que devidamente tem seus direitos
assegurados pelo concurso público, ele não se preocupa com os cargos que ele
tem dentro da Secretaria da Saúde que infelizmente Senhores Vereadores nós
temos o Senhor Nelson aqui que não é o culpado disso, a gente sabe disso, que é o
nosso Secretário da Saúde, mas nós temos sim a ex mulher desse Vereador,
empregada na área da saúde e que essa não se preocupa não, o emprego tem
garantido, infelizmente esse funcionário foi demitido sem motivo algum, até para
que saibam com certeza se eu fiz esse pedido de informação, tem a certeza de
quem fez a denúncia fui eu, então acredito que possa esse Diretor, Vereador
Eugenio junto, acredito que esse rapaz, o Marcos Aurélio Zambonatto, deve de ser
amanhã contratado novamente porque agora ele sabe que quem fez a denúncia foi
a Câmara de Vereadores, fui eu e o Vereador Eugenio, e também quero deixar
registrado, Vereadora Sandra alguns meses atrás não se pronunciou e se calou,
esse mesmo Diretor Cecconelo, respondeu a essa Vereadora quem tem um
mandato e não veio brincar aqui, muito menos brinca de legislar no nosso
Município, ele respondeu um documento num momento em que a Vereadora
sugeria, não lembro o que foi na época, mas de repente uma troca de uma
lâmpada, uma melhoria de iluminação no nosso Município e esse Diretor teve a
ousadia de dizer que a Vereadora fazia politicagem barata pela comunidade e que
ele sabia muito bem o que ele fazia nessa Diretoria, então está aqui Senhores
Vereadores, público, ouvintes, como esse Diretor sabe realmente administrar e que
ele tenha a certeza de que não precisa atender os pedidos dos Vereadores, seria
sim uma obrigação da própria Eletrocar enxergar que tem uma lâmpada queimada,
que precisa uma iluminação numa praça, ou numa escola, mas nós o que fizemos é
auxiliar a comunidade no momento em que preciso e sugerimos com que façam,
mas se não querem fazer entendo que os Vereadores estão a politicar pela cidade,
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mas pelo menos atendam a esses munícipes que pagam a iluminação pública de
Carazinho, que ajudam inclusive a engordar os cofres da Eletrocar para com que
alguns, e tenho a certeza que o Senhor Prefeito Municipal não sabe disso, mas foi
ele quem colocou esse rapaz a ser Diretor Técnico da Eletrocar, então isso, assim é
um problema muito sério porque estávamos nós aqui os dez Vereadores escutando
alguns médicos, tentando os médicos, juntamente com a Câmara de Vereadores e
juntamente com o hospital, nosso hospital de caridade que passa por dificuldades
também, a Secretaria de Saúde passa por dificuldades, tentando achar soluções de
como amenizar os problemas da nossa saúde de Carazinho e nos deparamos com
uma barbaridade dessas, aonde vai o dinheiro público que poderia sim, ser
realmente investido na área da saúde e que com certeza diminuiria as reclamações
nessa casa e que graças a sua atenção o Seu Nelson não colocou no papel que
nós estávamos politicando pela cidade e vem tentando juntamente com a sua
equipe conversar e diminuir os problemas, que problemas de saúde irão ter sempre,
então nós estamos propostos a ajudar, então esse recurso, sei-la se foi desviado ou
tomado um rumo diferenciado isso é a justiça que vai com certeza clarear, poderia
sim ser investido na área da saúde que lá sim tem uma grande necessidade que
precisamos realmente tomar alguma atitude imediata, seria isso Senhora
Presidente, Senhores Vereadores e desculpem o prazo que nos excedemos, mas
tenha certeza que é um assunto que nós temos que sim, nos interar mais e tratar
esse assunto bem de perto, muito obrigado. Vice Presidente Vereadora Sandra
Citolin: Devolvo a palavra ao Presidente Gilnei Jarré. Presidente Vereador Gilnei
Jarré: Passamos a palavra para o Vereador Grandó. Vereador Eugenio Grandó:
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, Senhores e
Senhoras presentes na casa do povo, gostaria de chamar a atenção para o termo
declaração, lido praticamente na integra pelo Vereador Gilnei, queria destacar a
seguinte frase: “Cecconelo chegou para mim e me mandou que eu formulasse um
documento para anular a licitação, pois a empresa X tinha que ganhar esta
licitação”. Para vocês terem idéia de quem que é esse Diretor, é o Presidente do
PP, é o Presidente do Partido do Prefeito, hoje falava com o De Loreno, líder de
bancada do governo e dizia pelo amor de Deus pede para o Aylton tirar esses
aloprados, não é o Aylton que vai acabar com o governo dele, mas muitos que o
cercam é inadmissível que um Presidente de um partido esteja envolvido em uma
licitação fraudulenta e se você pegar o processo de licitação, o primeiro processo de
licitação e o segundo, um estagiário de Direito identifica onde está o furo e segundo
informações extra oficiais, o Ministério Público identificou mais gente, o Ministério
Público inclusive identificou a transferência de um veículo dessa empresa para o
Diretor da Eletrocar no mesmo dia em que aconteceu a licitação, mas isso eu vou
deixar que a imprensa investigue, vou deixar que a imprensa se dirija até o
Ministério Público e se for o momento, se o inquérito já estiver concluído acredito
que o Ministério Público irá fornecer essas informações, eu só queria que vocês
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tivesse noção da gravidade, a justificativa que vai vim, é de que na primeira licitação
o preço era superior, realmente o preço era superior, mas a empresa que ganhou a
segunda licitação, não tinha documentação hábil para participar daquela primeira
licitação, veio para a segunda licitação, com preço menor que o vencedor anterior,
veio sim, mas com preço maior também do que ela tinha apresentado na primeira
licitação, uma diferença se eu não me engano de 60 ou 80 mil reais, né, o Vereador
Élbio acompanhou também quando estávamos estudando a licitação, eu quero que
a população se atenha a gravidade que está ocorrendo, o assunto já está bem
encaminhado junto ao Ministério Público e deixo o meu apelo para o Prefeito Aylton,
antes que vá a cabeça dele, que vá a do assessor primeiro, porque um Presidente
de partido, Diretor das Centrais Elétricas de Carazinho, estar envolvido num
escândalo com prova testemunhal e prova documental nessa ordem é inadmissível,
vai ficar muito feio para o Prefeito Aylton se mantiver o Diretor Cecconelo
trabalhando junto a Eletrocar, muito obrigado. Presidente Gilnei Jarré: Passamos
a palavra para o Vereador Leandro. Vereador Leandro Adams: Senhor Presidente,
Vereadora Sandra, colegas Vereadores, Secretário Nelson, Presidente Azir, demais
pessoas, imprensa, que nos prestigiam na noite de hoje, eu quero aproveitar e
tornar público dois ofícios que foi emitido na data de hoje pela CPI do déficit, o
primeiro Excelentíssimo Senhor Prefeito, solicitação referente a CPI 01/10, evitando
interposição de medidas judiciais, tendo em vista as atribuições dos Vereadores que
compõe a Comissão Parlamentar de Inquérito, assim como o intuito de esgotar a
esfera administrativa, vimos através desse, solicitar que seja garantido pela
Secretaria Municipal de Educação e Cultura acesso aos livros ponto dos Servidores
vinculados as escolas municipais, o acesso diz respeito a consulta da
documentação, sem a necessidade de remoção, mesmo porque tal medida poderia
inviabilizar os trabalhos na Educação do Município, de outra banda, dar-se o prazo
de 24 horas para a resposta dessa Secretaria, tendo em vista a necessidade
imperiosa dessa CPI, e uma comunicação a imprensa, um parecer preliminar a
respeito da CPI, plenamente a Comissão Parlamentar de Inquérito que é o
Vereador Grandó, Vereadora Sandra e eu, nos reunimos e estamos transmitindo
essa nota para a imprensa, primeiramente a Comissão Parlamentar de Inquérito
constatou que as escolas municipais estão sem telefone, nós visitamos, 06, 07
escolas até agora, foi constatado falta de material de higiene, limpeza e de
expediente, foram contatadas convocações irregulares, bem como registro indevido
nos livros ponto dos professores, fora isso constatou-se quando da oitiva, aos
contadores municipais da existência de um déficit orçamentário, então estamos
tornando público os trabalhos da CPI para que não fique no disque disque e sim o
que é oficial e pedimos a imprensa que notifique esses dois ofícios, obrigado
Senhor Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos a palavra para a
Vereadora Sandra. Vereadora Sandra Citolin: Senhor Presidente, Senhores
Vereadores, público que está nos assistindo, ouvintes e a imprensa que também
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está acompanhando o nosso trabalho, em relação a questão de hoje, da nossa
reunião com os médicos, foi proveniente de um esclarecimento de uma nota que
saiu no jornal Diário da Manhã desse final de semana em relação a um
posicionamento dos médicos quanto ao atendimento, eles estão com uma
negociação com o hospital e vieram nos esclarecer também o porque dessa
situação, qual o pleito que eles tem, e nós tomamos ciência, até tínhamos feito um
encaminhamento né Dr. Élbio, como Comissão de Saúde, preocupados com a dita
nota e houve assim um adiantamento por parte da equipe médica em relação a
esclarecer num primeiro momento aos vereadores, quero também aproveitar e
agradecer ao seu Nelson, Seu Valdir, que estão aqui e realmente, sempre que a
Câmara ou que algum Vereador tem alguma reivindicação ou algum pleito da
comunidade, sempre que chegamos a Secretaria de Saúde somos recebidos,
aceitam sugestões, debatemos juntos a questão da saúde no Município, bem como
nos postos de saúde, então acho que é importante a população compreender que
nós Vereadores somos sim os representantes da população, nós somos a voz da
população, então a nós é dado esse, mandato, para nós reivindicarmos esses
direitos da população e assim o fazemos e especialmente na Secretaria da Saúde
porque no momento é uma situação bastante delicada a saúde do Município de
Carazinho, nós somos sempre bem atendidos, então quero agradecer e quero
externar isso a população carazinhense, certamente nenhum Vereador fica parado,
vai sempre em busca de soluções juntamente com o Executivo, com os Secretários,
para que o trabalho seja efetivado, quanto ao comentário do Vereador Jarré,
realmente a gente as vezes recebe umas respostas não somente indelicadas, mas
desrespeitosas, desrespeitosas porque envolvem um mandato de um Vereador e a
prerrogativa primeira do Vereador, é a fiscalização, então, seja o momento que for,
não só numa CPI, quando não são colocados documentos a disposição para
investigação, olha, eu sou da opinião que quando a gente esconde alguma coisa, é
porque tem algo para esconder, quando você lida transparentemente é porque não
tem nada a esconder, errar todo mundo erra, agora transparência é um questão de
gestão também, uma gestão transparente que coloca documentação amostra e está
ali para quem quiser ver e não negar para um Vereador, conhecimento e acesso e
tão pouco para uma CPI, então foi feito o documento que o Vereador Leandro
colocou, bem, quero refletir um pouquinho também sobre o requerimento com votos
de pesar ao Senhor Luiz Dering, uma pessoa muito conhecida na nossa cidade que
prestou serviços no CDL, na Cinderela algum tempo né e que acabou falecendo a
semana passada, então a gente quer desejar força, coragem aos familiares, num
momento difícil, no momento de uma perda, o Luiz estava com problema sério de
saúde, lutou bastante, mas tem doenças que infelizmente o outro lado chama né,
então a gente quer assim desejar força e coragem para a família enlutada, só para
finalizar Senhor Presidente, também estou enviando congratulações a professora
Mari Taietti, professora da escola Sorg, professora a qual eu atuo, que fez um
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trabalho muito importante na área da pesquisa cientifica com os alunos finalistas
dos terceiros anos, essa pesquisa, ela foi apresentada na ULBRA, será
apresentada na UPF e eu gostaria de fazer o convite Senhor Presidente, para que
ela também deixe exposto aqui o resultado dessas pesquisas, é em relação a
saúde, em relação a atuação da Câmara de Vereadores, o Secretário Élbio leu né,
em relação ao Trânsito, enfim, todos os assuntos são de relevância social e são
assuntos que nós debatemos em todas as nossas sessões, então trouxe a esses
adolescentes e permitiu que eles pesquisassem questões que são debatidas em
Carazinho, nas diversas áreas, em diversos setores e foi assim muito aplaudida,
numa exposição que teve, num fórum que teve na ULBRA, na última semana, era
isso aí Senhor Presidente, muito obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré:
Passamos agora para apreciação dos requerimentos e moções. Vereador Rudinei
Brombilla: Questão de ordem Senhor Presidente, quero fazer um requerimento
verbal para que os requerimentos, moções e também os projetos, fossem votados
todos em bloco. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Coloco em discussão o
requerimento verbal do Vereador Rudinei para que seja apreciado os
requerimentos, moções e projetos em bloco, não havendo Vereador que queira
discutir, coloco em votação, Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem, aprovado por todos o requerimento verbal do Vereador
Rudinei, para que seja apreciado em bloco, os requerimentos, moções e projetos.
Convido o Senhor Secretário para fazer a leitura do numero e autor dos
requerimentos e moções. Secretário Vereador Élbio Esteve: Requerimento n° 04,
Vereador Felipe Sálvia; Moções. Moção n° 01, Vereadora Sandra Citolin, subscrita
pelos Vereadores Eugenio Grandó, Leandro Adams e Erlei Vieira; Moção n° 02,
Vereador Erlei Vieira, subscrita pelos Vereadores Rudinei Brombilla, Sandra Citolin
e Elbio Esteve; Moção n° 03, Vereador Elbio Esteve, subscrita pelos Vereadores
Rudinei Brombilla, Felipe Sálvia e Erlei Vieira; Moção n° 04, Vereador Felipe Sálvia,
subscrita pelos Vereadores Rudinei Brombilla, Gilnei Jarré e Erlei Vieira; Moção n°
05, Vereador Felipe Sálvia, subscrita pelos Vereadores Marcos Soares, Gilnei Jarré
e Eugenio Grandó; Moção n° 06, Vereador Felipe Sálvia, subscrita pelos
Vereadores Marcos Soares, Eugenio Grandó, Gilnei Jarré e Erlei Vieira;Moção n°
07, Vereador Erlei Vieira, subscrita pelos Vereadores Marcos Soares, Sandra Citolin
e Leandro Adams;Moção n° 08, Vereador Erlei Vieira, subscrita pelos Vereadores,
Eugenio Grandó, Leandro Adams e Felipe Sálvia; Moção de n° 09, Vereador
Rudinei Brombilla, subscrita pelos Vereadores Erlei Vieira, Sandra Citolin, Felipe
Sálvia, Gilnei Jarré e Estevão de Loreno; Moção n° 10, Vereador Rudinei Brombilla,
subscrita pelos Vereadores Marcos Soares, Sandra Citolin, Felipe Sálvia, Gilnei
Jarré e Estevão de Loreno; Moção n° 11, Vereador Rudinei Brombilla, subscrita
pelos Vereadores, Erlei Vieira, Sandra Citolin, Felipe Sálvia, Gilnei Jarré e Estevão
de Loreno; Moção n° 12, Vereador Rudinei Brombilla, subscrita pelos Vereadores,
Erlei Vieira, Sandra Citolin, Felipe Sálvia, Gilnei Jarré e Estevão de Loreno; Moção
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de n° 13, Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores Marcos Soares,
Eugenio Grandó, Rudinei Brombilla e Gilnei Jarré; Moção n° 14, Vereadora Sandra
Citolin, subscrita pelos Vereadores Eugenio Grandó, Gilnei Jarré e Leandro Adams;
Moção n° 15, Vereador Gilnei Jarré, subscrita pelos Vereadores Elbio Esteve, Erlei
Vieira e Eugenio Grandó; Moção de n° 16 de autoria dos dez Vereadores.
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os requerimentos e moções.
Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores
favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por
todos. Peço ao Senhor Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei 053, com
respectivo número e autor. Vereador Elbio Esteve: Projeto de Lei número
053/2010 do Vereador Gilnei Jarré. Ementa: Da denominação a estrada geral que
liga a RS 142 ao bairro Santa Terezinha. Relatório de Execuções 10/2010.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 relativo a mês de setembro de 2010, conforme
estabelecido no regimento interno desta Casa, para encaminhamento a Comissão
para parecer e votação. Atenciosamente Luciana Inês Lampert de Souza,
contadora. Projeto de Lei número 128 de 15 de outubro de 2010, cria vagas de
emprego público no quadro de pessoal efetivo do município constante da Lei
número 7.121/2010. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao Senhor Secretário
que proceda à leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Finanças referente
aos Projetos. Vereador Elbio Esteve: Voto o presente projeto de lei é viável
conforme pareceres do Instituto Sollo e do Jurídico da Casa e nada a opor quanto
aos aspectos orçamentários e financeiros. Assinam Vereador Elbio, relator e
membro, Vereador Eugenio Grandó, presidente e Vereador Felipe Sálvia,
secretário. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Esta em discussão os pareceres da
Comissão de Justiça e Finanças referente aos Projetos. 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 dos pareceres da Comissão de Ordem Econômica e Social dos
projetos. Vereador Elbio Esteve: 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. E de mesmo
teor os outros projetos, os outros pareceres. Presidente Vereador Gilnei Jarré:
Esta em discussão os pareceres da Comissão de Ordem Econômica e Social dos
Projetos. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores
favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por
todos. Esta em discussão os projetos com os pareceres já aprovados. Não havendo
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Gostaria
de fazer um pedido aos senhores vereadores, tem uma estagiária dentro da

P.V

Página 17

10/11/2010

Câmara Municipal, desenvolvendo um projeto ergonômico e um projeto de ginástica
laboral para o ano que vem e gostaria da compressão dos senhores vereadores
com seus assessores para com que disponibilizassem para coleta de dados para
formatação do projeto. Também gostaria de convidar os senhores vereadores para
após o termino da reunião, na sala de reuniões para que em conjunto possamos
ouvir a Diolena do Previ, só considerações referentes a um projeto que entrou nesta
Casa na tarde de hoje. Nada mais havendo a tratar, sob a proteção, perdão
pessoal, só um minutinho, peço ao senhor secretario que preceda a leitura Decreto
Legislativo 009/2010. Vereador Elbio Esteve: Decreto. Artigo 1°, é decretado ponto
facultativo no dia 1° de novembro de 2010, tendo em vista a comemoração do dia
do funcionário publico que é dia 28 de outubro. Artigo 2°, A Sessão Ordinária da
Câmara Municipal será antecipada para o dia 29 de outubro de 2010 às 11 horas.
Artigo 3°, No dia 28 de outubro, dia do funcionário público o expediente da Câmara
Municipal será normal compensado pelo ponto facultativo do dia 1° de novembro de
2010. Artigo 4°, Este decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Reuniões, 25 de outubro de 2010. Assinam Gilnei Jarré, Presidente e Elbio
Esteve, secretário. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 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 29
de outubro, às 11h.

Vereador Gilnei Jarré
Presidente
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