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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Ata Reunião Ordinária 22 de novembro de 201O Ata 50
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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 22 de novembro de 2010.
Convido o Senhor Vereador Erlei Vieira para proceder à leitura de um trecho
da Biblia e que todos se posicionem"em pé; (leitura da Biblia). Presidente
Vereador Gilnei Jarré: Convido o senhor secretário para fazer a leiturado
expediente da presente reunião. Secretário Vereador Elbio Esteve,
expediente 22 de novembro de 2010, oficio 257/2010 do Executivo Municipal
encaminhando Projeto de Lei 141/2010; oficio 258/2010, do Executivo
Municipal encaminhando Projeto de Lei 142/2010; oficio 259/2010, do
Executivo Municipal referente a OP 250/2010; ofício 260/2010 do Executivo
Municipal encaminhando Projeto de Lei 143/2010; oficio 261/2010 do
Executivo Municipal encaminha documentação referente ao oficio CPI
010/2010; oficio 262/2010 do Executivo Municipal retira o Projeto de Lei
137/2010; Projeto de Lei de autoria do Vereador Elbio Esteve o qual dispõe
sobre o incentivo aos educadores da rede municipal pública a divulgar entre
os educandos da rede pública municipal alguns dispostos na Lei 9394 de 20
de dezembro de 1996; Projeto de Lei de autoria do Vereador Elbio Esteve o
qual inclui a divulgação no site da Câmara Municipal espaço destinado a
publicação de fotos e anúncios de pessoas desaparecidas do municipio de
Carazinho; oficio 367/2010 do Executivo. Municipal que responde ao oficio CPI
020/2010; oficio 255/2010 do Executivo Municipal em resposta a OP
243/2010; ofício 03/2010 da Escola Estadual de Ensino Médio Veiga Cabral
convidando para solenidade de conclusão,da 8" séria do Ensino fundamental
e 30 ano do Ensino Média a realizar-se,no dia 03/12/2010; oficio 413/2010 do
Ministério Público do Rio Grande do Sul solicitando envio da Lei Municipal nO
5.242 de 1998; ofício 058/201 Odo Conselho Municipal de Assistência Social
encaminhando cartilha para maiores esclarecimentos sobre esse órgão; oficio
045/2010 da Comissão de Assuntos Municipais,convidando para participar do
Seminário do Municipalismo Gaúcho a realizar-se diã 07/12/2010; oficio do
Delegado de Policia Regional convidando para" solenidade de posse das
delegadas Rita Felber de, De Carli e Eládia Ane Zanchetli a realizar-se dia
19/11/2010; telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de
recursos financeiros do valor de R$ 24.005,00; convite do Corede Produções
para o Seminário do Modelo de Governança Região da Produção a realiz -
se dia 23/11/2010; convite para Reveion da RBS TV a realizar-se d
27/11/2010; ofício 289/2010 da AGERGS para reunião com o Objetivo
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Esclarecer e discutir novas regras de saneamento a realizar-se dia
01/12/2010; oficio 050/2010 do Patronato Santo Antônio em resposta a 00
2429/2010; oficio 003/2010 do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência e/ou com Super Dotação altas habilidades informando que
esta Casa estará recebendo selo de acessibilidade dia 10/12/2010; convite a
Presidência da Casa para Solenidade de Formatura do Pro-Jovem
Trabalhador a realizar-se dia 24/11/2010; convite da Stara S/A a Presidência
da Casa para comemoração do Cinquentenário a realizar-se nos dias 01 e
02/12/2010. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 'Passamos agora a leitura
das Indicações, Requerimentos e Moções pelo Senhor Secretário. Secretário
Vereador Elbio Esteve: Indicação Vereador Marcos Soares, Solicita limpeza
e corte de grama junto a área verde localizada no Bairro Operário; Indicação
Vereador Marcos Soares, solicita a construção de praça de lazer no Bairro
Operário; Indicação Vereador Marcos Soares, solicita pavimentação asfáltica
na Rua Felix Guerra no Bairro Operário; Indicação Vereador Marcos Soares,
reitera pedido para colocação de redutor de velocidade na Rua Giusepe
Garibaldi no Bairro Vila Rica; Indicação Vereador Marcos Soares, solicita
pavimentação asfáltica na Rua Riachuelo no Bairro Aurora; Indicação
Vereador Marcos Soares, reitera pedido para colocação de redutor de
velocidade na Rua Leonel Rocha no Bairro Ouro Preto; Indicação Vereadora
Sandra Citolin, solicita ao Executivo Municipal' que determine ao setor
competente uma vistoria ao longo das principais avenidas de Carazinho e que
notifique aos moradores e proprietários de estabelecimentos comerciais para
efetuar a manutenção dos passeios públicos;-Indicação Vereador Gilnei Jarré,
solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente para
que seja feita com urgência uma limpeza geral nas valas, a colocação de
mais algumas lixeiras comunitárias e o cascalhamento das ruas do Bairro São
Lucas bem como o acesso ao campo de futebol; Indicação Vereadora Sandra
Citolin, 'solicita com urgência ao Executivo Municipal que determine a
Secretaria Municipal de Saúde, médico para substituir a licença maternidade
da médica titular da ESF do Bairro Operário e também a intensificação da
atuação dos agentes de saúde deste bairro, fortalecendo assim a rede de
atendimento na saúde, ,solicitamos também a limpeza e capina da entrada do
referido ESF; Indicação Vereadora Sandra Citolin," solicita ao Executivo
Municipal que determine ao setor competente a realizar trabalhos de
manutenção dos brinquedos, pintura, limpeza, 'corte de grama e capina em
todas as praças do nosso município; Indicação Vereador José Jairo Scherer
dos Santos, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor
competente que realize os trabalhos dé patrolamento, ensaibramento e
limpeza de boeiros na Travessa Oriental; Indicação Vereador José Ja' o
Scherer dos Santos, solicita ao Executivo Municipal que determine ao se
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competente para que faça os trabalhos de patrolamento, cascalhamento e
compactação e limpeza de boeiros na Rua Leão XIII; Indicação Vereador
José Jairo Scherer dos Santos, solicita ao Executivo Municipal o imediato
reparo nos calçamentos das Ruas Xavantes e Minuano, principalmente nas
imediações da Escola Piero Sassi no Bairro Conceição; Indicação Vereador
José Jairo Scherer dos Santos, solicita ao Executivo Municipal para que
determine ao setor competente a reforma imediata da parada de ônibus na
Rua Padre Gusmão esquina com,a Rua Ipiranga em frente ao número 1103
no Bairro Hipica, pois a, mesm,3';encontra-se em péssimo estado de
conservação até mesm~ 19s~sJ..~nand.o alagamentos em ?ia de chuva;
Indicação Vereador Jose Jairo Scherer dos Santos, solicita na forma
regimental que após aprováda em plen'ário seja enviado oficio ao Executivo
Municipal solicitando ao setor competente estudos para troca e padronização
das estruturas'de'cobertur'a'nos'Ron~os\de táxis no municipio de Carazinho;
Indicação Vereador Felipe Sálvia, encaminhamos ao Executivo Municipal
solicitação para que providencie u'm curso de Capacitação e Reciclagem para
os Fiscais de Trânsito, poi~essencial que possam estar sempre atualizados
especialme'nte quantõ'ãS normas qu'e regem o transito no Brasil e que são
constantemente alteradas; Indicação ~\Íereador Erlei i Vieira, solicitando ao
Executivo ÍVIünicipãí que determine ao setor'competente a instalação da.. 1-.' " ,.
tubulação fluvial nalRua~Antonio Severo de AlmeidaLno números 224, 203 e
202; Indica9ãà,\yereádor Erlii Vieira, solicitan.dó aOJ.Executivo Municipal que
determine I ao \ setor competente o patrolamento, ensalbramento e
compactação da 'Rua Antonio Severo de Alméida n'ó Bairro Nova Ouro Preto;
Indicação Vereadôr Estevão De'"Loreno, para' queaétermine ao Departamento
de Meio Ambiente para que seja"feita,a-re-moçãõrde entulhos verdes na Rua
Tiradentes em fre~te\a residênciã dó número"233 no Bairro Santo Antonio;
Indicaçã(~•••V~eador 'E;te';,âo De"\oréno, p}lr~,que dete~mL~e a ~ecretaria de
Obras que seja feita a operação tapa,buracos na Avenida Patna Junto a
esquin~td~ FiÜ!! Alfere5'~odrigq;)ndi~ação Verea9?r ss1eyão De Loreno,
para que determine a Secretaria de Obras para que,seja,feita pintura de todos
os quebra:'molaslsituados-rnã'~venida Pátria; Indicação Vereador Estevão De
Loreno, para, que ãélerml,:ê"'Secr'etaria de o~àsque/seja feita a operação
tapa buracos 'em toda 'a •..Rua" Diamantino' C, Tombini; Indicação Vereador
Estevão De Loreilopara queéteterminea Secretariá de Obras para que seja
feita a operação tapà,buracos na parteasfaltáda da Rua General Cassai
Martins Brum; Indicação'Vereador"L.:êãndro Adams, solicita para que o
Executivo Municipal determine ao setor competente o estudo e a providência
na viabilidade de legalização dos terrenos dos moradores nas Ru s
Tupiniquins e Leo Neuls, após esquina com a Rua Nestor Sampaio e
Quadros no Bairro Alvorada; Indicação Vereador Felipe Sálvia, encaminhan
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solicitação ao Executivo Municipal reiterando o pedido para que determine ao
setor competente que seja implantado um quebra-molas na Rua Frederico
Ozanan, nas proximidades do número 270 no Bairro Vila Rica. Requerimento
de pesar dos Vereadores Marcos Soares, Eugenio Grandó, Estevão De
Loreno, o Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após
lida em Plenário e deferida pela presidência, seja consignado em ata e
oficiado aos familiares votos de condolências em nome do Poder Legislativo
de Carazinho pelo falecimento da jornalista Daniela Zir transcorrido no último
dia 21/11/2010; Requerimento votos de pesar da Vereadora Sandra Citolin, a
vereadora abaixo assinado requer que após lida em Plenário e deferido na
forma regimental que seja énviado oficio com os mais sinceros votos de
profundo pesar aos familiares do senhor Manoel Brasil Munhoz de Camargo,
seu "Mulato", seu "Mulato" como era popularmente conhecido foi jogador do
Veterano Futebol Clube e músico e por muitos anos animou os programas de
auditório da antiga Rádio Carazinho e era uma pessoa muito querida na
comunidade. 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 Manoel Brasil Munhoz de
Camargo nossos mais sentidos pêsames por o infausto ocorrido;
Requerimento da Vereadora Sandra Citolin, a vereadora abaixo subscrita
requer na forma regimental que após submetida .ao Plenário para aprovação
seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carázinho a Secretaria de Justiça
Pública do Estado do Rio Grande do Sul na pessoa do Excelentissimo Senhor
General Edson de Oliveira Gouiarte, ao chefe da Policia Civil do Rio Grande
do Sul, Alvaro Steigleder Chaves, ao Delegado Titular da DP de Carazinho
Danilo Dalzot Flores e ao Delegado Regional Luiz Fernando Pinto Azevedo,
solicitando a implantação da Delegacia da Mulher em nosso munícípio,
representando um grande avanço no combate a violência doméstica desde a
sua criação a instalação da Delegacia da Mulher é de vital importância, tendo
em vista a grande demanda existente em nosso municipio e região, o número
de casos de violência doméstica muitás vezes é superior a outros delitos e
atualmente o atendimento é deficiente, pois faltam acomodações e outros. .

serviços necessários,' com a Delegacia da Mulher teremos uma estrutura
melhor para termos uma relação mais próxima com a vitima da violência,
facilitando o acolhimento e o acompanhamento dos casos que muitas vezes é
necessário para a mulher, os filhos e até os companheiros, com a nomeação
da Carazinhense Rita Felber De Carli como Delegada Adjunta as nossas
esperanças de termos a implantação da Delegacia da Mulher em nosso
município cresceram consideravelmente, pois se anteriormente era m .
burocrático a instalação desta importante Delegacia por falta de u a
Delegada esse impedimento deixou de existir com a nomeação da Douto
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Rita, no aguardo de Vosso atendimento desde já agradecemos a acolhida e
renovamos votos de estima e consideração; Requerimento da Vereadora
Sandra Citolin, a Vereadora abaixo subscrita requer na forma regimental que
após submetida ao Plenário para aprovação seja enviado oficio do Poder
Legislativo de Carazinho ao Senador Paulo Paim PT/RS e ao Senhor
Francisco Conti, Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos
Direitos de humanos, prestando nossa solidariedade e manifestando o
repudio da comunidade de Carazinho e dessa Vereadora pelos recentes
episódios de discriminação sofrida por esse Senador, por ser negro e por
defender os direitos dos negros, manifestamos incondicional apoio pela
iniciativa de prover a formação de uma frente para combater estes
movimentos que pregam a segregação social, a discriminação e a homofobia,
uma frente imediata e urgente que haja de maneira enérgica para eliminar
esse grave problema e tirar de circulação da sociedade quem prega absurda
e de ódio; Requerimento de pesar do Vereador José Jairo Scherer dos
Santos, o Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após
lida em Plenário e deferida pela .presidência, seja consignado em ata e
oficiado os familiares votos de profundo pesar em nome do Poder Legislativo
de Carazinho pelo falecimento da Senhora Adolina Klein Brentano, neste
momento de tristeza para os familiares e os amigos enlutados pedimos a
Deus que nos de a força de que necessitamos para superar a dor da
ausência e solidificar a nossa esperança de um dia reencontrar aqueles a que
tanto amamos e que agora ocupam um lugar em nossas lembranças, a todos
os familiares da inesquecível Adolina Klein Brentano os nossos mais sentidos
pêsames do infausto ocorrido; Requerimento do Vereador Felipe Sálvia, o
Vereador abaixo subscrito requer na forma regimental que depois de ouvido
no Plenário e com a aprovação do senhores Edis seja envíado oficio ao
Comandante da Brigada Militar e o Chefe da Policia Civil de nossa cídade
solicitando que sejam. providenciadas medidas no sentido de reforçar e
intensificar o policiamento junto ao comércio, bem como nas áreas
residenciais, pois os índices -comprovam que neste periodo do ano que
ocorrem as festas de Natal e Final do Ano que coincidem com as férias há
uma elevação no. número de crímes, principalmente assaltos a
estabelecimentos comerciaís e a residências, não temos dúvidas quanto ao
bom trabalho que é desenvolvido tanto pela Brígada Militar quanto pela
Policia Civil em nossomunícipio, mas realmente a época das festas requer
maior atenção para que possamos evitar transtornos e prejuízos tanto aos
comerciantes como aos clientes e demais 'pessoás que sentem amedrontadas
em deixar suas residências sozinhas'. nessa época porque sabem que
riscos são maiores, além disso a também o problema relacionado
usuários de drogas, principalmente o crack, pois o dependente é ca

A.I.R. V
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qualquer coisa para conseguir o dinheiro para garantir o vicio, fato que tem
colaborado significativamente para a elevação no número de ocorrências que
vem nos tornado reféns deste vicio maldito, acreditamos que seja necessário
um patrulhamento constante em algumas áreas da cidade e com maior
freqüência em outras, seja ele com viaturas ou não, especialmente para que
os criminosos percebam que não será tão fácil assim agir, terão pela frente
policiais atentos e prontos para defender a segurança de nossos cidadãos;
Requerimento de Pesar Vereador Estevão De Loreno, o vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental que após lida em plenário e deferido
pela presidência seja consignado em ata e oficiado aos familiares votos de
profundo pesar em nome doPoder Legislativo de Carazinho, pelo falecimento
da inesquecivel Tatiana Correa Xavier, transcorrido no dia 17/10/2010, andar
com fé é saber que cada dia é um recomeço, é saber que temos asas
invisíveis e fazer pedidos para as estrelas, voltando os olhos para o céu,
andar com fé, olhar sem termos as portas desconhecidas com as mãos
estendidas para dar e receber, andar com fé e usar a força e a coragem que
habitam dentro de nós quando tudo parece acabado, ainda que eu falasse a
lingua dos homens e falasse a língua dos anjos sem amor eu nada seria, tudo
menos o amor, por este sempre viverá; Requerimento de pesar Vereador
Estevão De Loreno, o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental
que após lida em plenário e deferida pela presidência seja consignada em ata
e oficiado aos familiares votos de profundo) pesar em nome do Poder
Legislativo de Carazinho pelo falecimento da inesquecivel Francisca Melo da
Silva, transcorrido no última dia 19/10/2010, é saber que temos asas
invisíveis e fazer pedidos para as estrelas, voltando os olhos para o céu,
andar com fé, olhar sem termos as. portás desconhecidas com as mãos
estendidas para dar e receber, andar com fé e usar a força e a coragem que
habitam dentro de nós quando tudo parece acabado, ainda que eu falasse a
língua dos homens e falasse a língua dos ànjos sem amor ElU nada sería, tudo
menos o amor, por este sempre viverá; Requerimento 'de Pedido de
Informação do Vereador Leandro Adams, o vereador abaixo assinado
subscrito ~requer na forma regimental que depois de lido em plenário seja
enviado oficio ao Poder Executivo Municipal. com o seguinte Pedido de
Informações: "em complementação ao pedido' anteriormente sobre a empresa
Conesul - Soluções Ambientais LIda, que segue', primeiro, as medições
individuais de Varrição'de Ruas, pintura de meio-fio, capina, coleta seletiva e
limpeza de sangas, 'conforme demonstrativo abaixo,06 de 05/01/09 a
01/02/09, 07 de 02/02/09 a 01/03/09, 08" de 02/03/09 a 29/03/09, 09 d
30103/09 a 26/04/09,10 de 27104/09 a 24/05/09,11 de 25/05/09 a 21/06/0
12 de 22/06/09 a 19/07109, 13 de 20107109 a 16/08/09, 01 BM 53 de 171081
a 13/09/09, 02 BM 54 de 14/09/09 a 11/10109, 03 BM 55 de 12/10109
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08/11/09, 04 BM 56 de 09/11/09 a 06/12/09, 05 BM 57 de 07/12/09 a
03/01/2010, 06 BM 58 de 04/01/10 a 31/01/10, 07 BM 59 de 01/02/10 a
28/02/10, BM 60 de 01/03/10 a 28/03/10, BM 61 de 29/03/10 a 25/04/10, BM
62 26/04/10 a 23/05/10, BM 63 de 24/05/10 a 20/06/10 e BM 64 de 21/06/10 a
18/07/10, segundo, cópia integral do contrato nO 235/2010, data de
18/08/2010, no valor de R$ 109.180,97, tendo como objeto prestação de
serviços de execução de coleta, e processo nO107/2010 dispensa de licitação
n° 022/2010. Justificativa, averiguar denúncias de possíveis irregularidades na

•• o.

contratação; Moções: Vereador Marcos Soares, subscrito pelos Vereadores
Sandra Citolin, Erlei Vieira, José Jairo Scherer dos Santos, o vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental que após dada a ciência e apreciada
em plenário seja enviado oficio ao gerente da Sulbrauto Volkswagen de
Carazinho, o senhor Dario Both, enviando em nome do Poder Legislativo de
Carazinho os nossos cumprimentos pela recente inauguração desta
concessionária em nosso municipio, transcorrido no último dia 18/11/2010,
receba os nossos parabéns e o nosso muito obrigado por investir em nossa
cidade; Moção de aplausos do Vereador Erlei Vieira, subscrita pelos
vereadores Marcos Soares, Sandra Citolin e Gilnei Jarré e Leandro Adams,
os vereadores abaixo assinado solicitam que depois de ouvido em plenário
seja enviado oficio de aplausos do Poder Legislativo de Carazinho a jovem
estudante Larissa Martinelli Dullius que obteve a melhor nota no Simulado
Realizado na Rede de Ensino Notre Dame Aparecida aplicado em todas as
séries finais da rede do Brasil, Larissa se dedica em tempo integral aos
estudos, sendo destaque com ótimas notas em sua turma, a estudante é
motivo de orgulho para seus pais já que além do primeiro lugar no simulado já
havia alcançado outra importante conquista de aprovação no vestibular de
Medicina da UPF, como treineira no meio do ano concorrendo com 76
candidatos por vaga, receba do Poder Legislativo o reconhecimento pelo
ótimo desempenho alcançado e os votos de sucesso na profissão que com
certeza será desempenhada com grande eficiência; Moção doVereador Elbio
Esteve, subscrita pelos vereadores Erlei Vieira, Sandra Citolin e Gilnei Jarré,
o vereador abaixo assinado. solicita na forma regimental que depois
submetida ao plenário para aprovação seja ,encaminhada oficio
parabenizando o Tenente Coronel Antonió. Carlos extensiva a toda a
corporação pela comemoração alusiva aos 173 anos da Brigada Militar
comemorado no dia 18do mês corrente, a Brigada Militar é instituição que
mais orgulha o povo gaúcho, pela qualificação de seus quadros, pelo
equilíbrio e principalmente pela. isenção. política de suas ações, receba
desta forma os cumprimentos e o incentivo do Poder Legislativo Municipal
Carazinho, pois o sucesso é o resultado da dedicação e da competên i
Moção do Vereador Gilnei Jarré, subscrito pelos vereadores Eugenio Gran .
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Sandra Citolin, José Jairo Scherer dos Santos e Erlei Vieira, o vereador
abaixo assinado o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que
depois submetida ao plenário para aprovação seja enviado oficio de
cumprimentos a Associação Cultural de Carazinho - FUCAR, parabenizando
pela passagem do décimo terceiro aniversário bem como pela belíssima
apresentação oportunizada a comunidade Carazinhense da Orquestra de
Câmara de Carazinho, como o espetáculo: Concerto Beatles sob a regência
do Maestro Fernando Turconi Cordella, proporcionando uma noite mágica
para os amantes do Rock, -apresentado de forma excepcional dia 19 de
novembro, na Igreja Nosso Senhor Bom Jesus; Moção de congratulações do
Vereador Felipe Sálvia, subscrita pelos vereadores Marcos Soares, Sandra
Citolín e Estevan De Loreno, o vereador abaixo assinado solicita que depois
de ouvido o Plenário, seja enviado oficio de cumprimentos do Poder
Legislativo de Carazinho da 1" Igreja Unida de Carazinho, João Carlos Terres,
reconhecendo todo seu esforço, dedicação e empenho na realização do 5"
Congresso de Jovens, realizado no último final de semana, dias 20 e 21 de
novembro no Ginásio da Acapesu, que contou com a presença de centenas
de jovens. Nesta oportunidade também destacamos o belíssimo trabalho
desenvolvido pelo Pastor Luiz de Quadros, pois com certeza o reflexo deste
trabalho reflete neste grupo de jovens que tem uma participação tão ativa e
dinâmica. O evento teve a belíssima apresentação do cantor gospel Wesley
Moraes de Goiânia/GO e a pregação do Pastor Antonio Marcos Novais de
Londrina/PR, que encantaram a todos os participantes com sua mensagem
de amor e fé. Moção da Vereadora Sandra Citolin subscrita pelos vereadores
Gilnei Jarré, Eugenio Grandó e Estevan De Loreno, a vereadora abaixo
subscrita, solicita na forma regimental que após submetida pelo plenário para
aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, ao
Carazinhense. Paulo Renato de Oliveira, parabenizando-o por ter logrado
êxito em' sua Tese de Doutorado em Farmácia, na Universidade Federal de
Santa Catarina. Parabéns pelo Doutorado, você fez por merecer, pois
estudou muito e deu tudo de si, sendo motivo de muito orgulho para seus
pais, o Senhor Walmorim Castilhos de Oliveira e Clara Helena de Oliveira,
que não mediram esforços para que este momento acontecesse. Sinto-me
muito orgulhosa de ter contribuido para a sua formação, juntamente com os
outros mestres que você teve ao longo de sua formação. Moção do Vereador
Eugenio Grandó, o Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental,
que depois de submetido ao plenário para aprovação dos senhores Edis, seja
enviado oficio de aplausos e reconhecimento a Universidade Luterana o
Brasil - ULBRA na pessoa do Diretor Valdemar Sjlender, ao Cen r
Municipal de Educação Profissional - CMEP na pessoa da Diretora S- i
Müller, e extensivo a toda equipe de coordenadores e funcionários, p
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organização do I Seminário de Cuidado Integral ao Idoso - Conhecendo e
Valorizando a Melhor Idade, que acontecerá no dia 25 de Novembro nas
dependências da universidade. O evento que conta ainda com o apoio da
Prefeitura Municipal, Secretaria de Municipal de Educação e Cultura,
Fundetec e Emater, e envolvem alunos dos cursos de Biomedicina,
Enfermagem, Educação Fisica, Direito, Serviço Social e Pedagogia.
Reivindicação da comunidade e com indicação deste Vereador, apresentada
em 06 de Abril de 2009, solicitando a criação de um curso com o objetivo de
capacitar os profissionais que atende a terceira idade, vem parabenizar a
todos por este seminário. Por meio deste, nosso reconhecimento e desejo de
muito sucesso. Moção do Vereador Gilnei Jarré, subscrita pelos vereadores
Eugenio Grandó, José Jairo Scherer dos Santos e Elbio Esteve, o Vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido a plenário
para aprovação seja enviado oficio de reconhecimento ao Sr. CRISTIAN
KIRINUS proprietário da Construtora Senger, pela notória visão de
empreendedorismo cultural deferida á comunidade carazinhense. Sobretudo
pela sua participação na realização do Concerto Beatles, com a participação
da Orquestra de Câmara de Carazinho, sob a regência do consagrado
maestro carazinhense Fernando Turcorii. Cordella, do Coral Pró Arte da
Câmara de Dirigentes Lojistas e participação especial dos solistas convidados
Nico Nicolaiewsky, Javier Balbinder e Ricardo Arenhaldt, momento este de
pura erudição que por certo incrustou na memória de todos os carazinhenses
que desfrutaram do deleite que foi o referido espetáculo. Presidente
Vereador Gilnei Jarré: passamos agora para o intervalo regimental pelo
período de 10 minutos, convido os senhores vereadores para reunião na sala
de reuniões. Presidente Vereador Gilnei Jarré: passamos agora para o
grande expediente, passamos a palavra para o Vereador Leandro Adams;
Vereador Leandro Adams, senhor Presidente, colegas vereadores,
companheiro de partido Barcarol, Patricia, assessora que vai ser nomeada em
primeiro de janeiro de 2011 para o Gabinete do PT, Presidente Nascimento
da Liga, Presidente Chico, Diretor Paulino, imprensa, demais pessoas que
nos prestigiam na noite de hoje e os ouvintes da Rádio Gazeta, senhor
presidente, nós temos aqui, eu quero fazer umas leituras, a respeito das
placas sobre as obras a onde diz o seguinte, as placas serão fixadas pelo
agente promotor em local visível, preferentemente em acesso principal do
empreendimento, as placas devem ter. sempre o formato retangular na
proporção 2 por 1, serão divididas em duas partes iguais, as medidas não
poderão ser inferiores uma das outras, então existe uma Lei e está em todos
os convênios, toda a obra com recurso público tem que constar da onde v I

o recurso, quantas famílias vai atender, e eu estive lá no Cantares sen
Presidente, e lá tem um projeto de 68 casas, recurso do Governo Federa
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não estamos conseguindo enxergar lá na placa - Um País de Todos - como
está assinado no convênio e como é Lei, então passamos um período
eleitoral e a gente até entendeu que devido a eleição poderia ficar assim, mas
já passou a eleição e nós queremos que seja identificado lá da onde que saiu
recurso, qual é o Ministério, qual é o valor investido, quanto é a contra-
partida, quem são as pessoas beneficiadas e por isso eu veio nesta tribuna
senhor Presidente, para que seja reparado estas obras, inclusive hoje, na
Sessão de hoje nós vamos votar a construção de uma creche, onde eu
estava lendo a pouco o convênio e é obrigação, é Lei, sob pena de não vir
mais recurso para Carazinho, aquele município que não cumprir com o que
estabelece no convênio e uma das exigências é essa, que tenha um placa
visivel, que diga quem são as pessoas beneficiadas, qual o Ministério, se isso
não for atendido há uma grande possibilidade de alguém denunciar e
simplesmente não venha mais recurso para Carazinho, então eu aproveito
que o Líder do Governo vai levar essa reinvidicação ao Prefeito e que seja
corrigido estas placas e que seja visível lá da onde que veio o recurso, para
concluir senhor Presidente, nós podemos mostrar o milagre de 68 casas, são
mais uma creche, mas nós temos que mostrar o milagre e dizer quem é o
santo, então venho aqui não gostaria de fazer uma denuncia junto a Caixa
Econômica Federal que é o órgão que tem que investigar isso aí porque eu
não quero atrapalhar Carazinho, mas eu entendo senhor Presidente que se
tem um milagre nós temos que dizer quem é o santo e o santo é o Governo
Federal do Presidente Lula, muito obrigado. Presídente Vereador Gilnei
Jarré: passamos agora a palavra para a Vereadora Sandra Citolin;
Vereadora Sandra Citolin, senhor Presidente, senhores vereadores,
imprensa, público que está nos prestigiando hoje, ouvindo o secretário da
Mesa, sobre os trabalhos feitos, eu fiz uma reflexão do valor, da importância e
do sentimento de uma mulher, tem requerimento que parabeniza e que
começa ou recomeça ou pleito para vir para Carazinho a Delegacia da Mulher
visto que duas delegadas foram nomeadas para atuarem aqui na nossa
cidade, então agora o nosso pleito é um pleito mais forte é um pleito mais
seguro e nós temos a certeza que teremos o apoio da comunidade, das
instituições, da imprensa, dos próprios delegados e delegadas aqui estão,
também vimos em relação a mulher, foi feito uma moção para um doutor em
Farmácia, que muito me alegre porque foi meu aluno, e esse menino que eu
conheço por Paulinho, que eu lembro por Paulinho, porque era um menino
educado, era um menino estudioso, era um menino sensivel, era um menino
quieto, na dele e que lendo o jornal no final de semana estava então expresso
a noticia de que ele estava defendendo a sua tese de doutorado
Farmácia, uma tese que li ali é até onde entendo é pura química e
bioquimica, quer dizer, requer muito estudo mas requer muita pesqu
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também, e ele defendeu a tese brilhantemente fez uma estágio na Itália e
seus pais que eu conheço muito bem o Walmorim e a Clari que trabalhavam
no Banco do Brasil, durante todo o tempo, sempre acompanharam seus
filhos, tem também a Anelise que está estudando, acompanharam, custearam
e promoveram assim dizer a possibilidade de que o seu filho estudasse e com
brilhantismo alcançasse o título de doutor o que não é nada fácil a gente sabe
disso, e também a noticia e as moções que foram feitas a Daniela pelos seu
passamento e sabendo também da história da Daniela, uma menina lutadora,
uma comunicadora, uma menina alegre, que quis ter um filho e teve, e ela
sabia que talvez pudesse acontecer alguma coisa, não é Ana Maria? Não é
Tio Pisca? E mesmo assim o seu coração de mãe falou mais alto, o seu
coração de mulher falou mais alto, o seu coração de amor falou mais alto,
então são três situações que eu comparo entre si e com sinceridade eu assim
sinto no meu coração que a sociedade não está perdida não, porque a gente
tem mulheres fortes, porque nós temos na nossa sociedade mulher corajosas,
mulheres fortes, mulheres sensíveis e mulheres cujo nome é amor, então
quero desejar a família da Daniela muita força, muita coragem, para enfrentar
momentos de saudade mas também algum momento de alegria pela vinda da
Amanda, então ao Roni seu esposo a dona Marli ao seu Egon, força e
coragem nesta hora, mas a reflexão que eu quero fazer aqui com os senhores
é a grandeza de ser mulher, mulher delegadas que estão a frente segurança
na nossa cidade, na região, mulheres que querem ser mãe, arriscando a sua
própria vida por isso e mulheres que dão a vida também pelos filhos, não só
educando-os e amando-os mas também orientando e indicando caminhos
que poderão seguir como o caso dos pais.e da mãe do Paulo, do Paulinho
que certamente deu muita força também para que ele prosseguisse nos seus
estudos longe da sua comunidade, longe da sua família, então essa a
reflexão, a grandeza de ser mulher: a grandeza de nós lutarmos por aquilo
que nós acreditamos tendo sempre a frente uma palavra que a todos nós diz
muitos, que é Amor, obrigado senhor Presidente. Presidente Vereador
Gilnei'Jarré: passamos a palavra para o Vereador Elbio Esteve; Vereador
Elbio Esteve, boa noite senhorPresidente, aos colegas da Mesa, as pessoas
já nomeadas anteriormente pelos outros colegas, ao Diretor Paulino, colega e
vereador também, é muito importante as palavras da Vereadora Sandra, eu
acho que nos temos que valorizar sempre as mulheres, aos homens, as
pessoas que realmente. se destacam e que vão se destacaram futuramente
em nosso município, mas hoje assim eu entrei com dois Projetos de Lei, um
que institui a dívulgação no site da Câmara do município, espaço destinad
as pessoas que possam publicar fotos de pessoas que estão desaparecid s
ou que necessitem serem localizadas, acho que é de extrema importância
pessoa ter um veículo de comunicação que ele possa levar uma foto de qu
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está preocupada, que faz tempo que não, que esteja desaparecido mesmo,
esse é um, o outro projeto, qJe dispõe sobre o incentivo aos educadores da
rede municipal a divulgar e~tre os educandos da rede municipal alguns
dispostos na Lei 9394 de 20 db dezembro de 1996, que isso pessoal? Existe
uma Lei, e uma Lei maior evibentemente em que existe alguns dispositivos
nessa Lei, que seriam assim, Lma implantação de uma educação ambiental,,
estimula a alimentação saudável, uma integração entre as gerações, vide
sociedade em forma de convi~er em sociedade, noções de limite e espaço,
valorização dos educadores p~ra que"o aluno enquanto ser social saiba dar o
devido valor ao educador tratándo como ser promotor de melhorias para si
enquanto individuo, ou seja, a gente, essa Lei no caso estaria incentivando os
educadores da rede a fomentar entre os seus alunos todas essas praticas, a
gente estaria colocando umaJLei maior, que é a Lei maior Federal seja
aplicada no municipio criando ma Lei uma política pública para isso, a gente
tem que, eu acredito que a ge1te precisa conscientizar os nossos alunos, os
alunos filhos, sobrinhos, sejal assim, para que eles tenham uma visão
futurista, a gente não precisa pensar pontualmente, ou seja, só em passar na,
escola, nós temos que formar cidadãos, cidadão com uma consciência para o
mundo, seja meio ambienteJ seja na alimentação, seja na saúde, no
reconhecimento do valor de se colega e dos professores, então, nada é mais
essa Lei que promover e dar u~ incentivo ao professor que ele divulgue todos
os dispostos na Lei 9.394, é isso Presidente. Presidente Vereador Gilnei
Jarré; solicito a Vereador Erlei Icom a palavra; Vereador Erlei Vieira, quero
cumprimentar o senhor Presid~nte, senhores vereadores, pessoas que se
encontram na Cada, fiz uma indicação no Bairro Nova Ouro Preto, estive lá no
sábado pela manhã, que é um fomeço' de um, Projeto que eu estou fazendo
aí, estive lá no bairro e está um bairro abandonado, as pessoas vivem no
esgoto lá, então estou fazendo ~ssa indicação, precisa tubo, é horrível de ver
lá a catinga que está aquela rJa lá, as pessoas mandaram.falar com o líder
do Governo e pediram prazo ~p~ra ele, senão elas vão trancar a rua lá e não
vão abrir mais, então eu queria pedir,para o De Loreno que desse uma olhada
para essa indicação aqui, porqJe lá falta bueiro, eu já pedi bueiro em vários
lugares e até hoje eu não vi umb compra de bueiro, porque todos os que eu
pedi não foram nenhum coloca~o, queria falár també'n, quando eu estive lá
com o Prefeito Aylton MagalhãeS para ficar certos profissionais dentro da área
de dependência química, o Vice1lPrefeito falou na minha cara assim, que não
existem pessoas insubistituíveis, hoje esta a prova que não existe mesmo,
sexta-feira renderam um g'uri i~ ,na ala psciquiatra, a enfermeira da ai
psiquiátrica, com uma faca ond~ fugi'ram seis, então assim, insubstituívei a é
concordo que exista, mas 01 profissional capacitado, que não est-
capacitando ninguém é o qu. está acontecendo, porque quando n'
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trabalhamos lá nós tinham ulj'l programa, nós sabíamos conversar com as
pessoas sobre dependência química e não acontecia isso ai, o trabalho lá
todas as pessoas estão me procurando aqui porque não está funcionando
direito lá, então tem alguma coisa errada, as redes nenhuma estão
funcionando, porque o cara tem que ligar para todos, tem que ligar para o
conselho, ligar para todo mundo, não tem organização nem nas redes sobre
isso aí, entende, então assim eu queria um pouco mais de atenção nísso ai e
vê pela ultima vez eu vou falkr~dos convênios das clinicas, eu quero levar
essa semana uma pessoa qüé apanhou na c1inica,então imagina tu colocar
um filho lá dentro para apanhaI) se nem tu como pai surra, então agora
chega, eu não vou mais ficatqúieto sohre isso ai, a pessoa é de menor, eu
vou trazer ela ao público, pórq~e cansei de falar aqui, cansei, tira o convênio
destas clinicas, não é o primei~oque apanha, é o terceiro, trago os três aqui
que apanharam'lá'na'cliniéa~ágora,tu imagine tu pegar e levar o teu filho lá
para apanhar, porque hoje tddoj mundo quer ganhar com a dependência
quimica, todo mundo quer tirár üma casquinha, pessoas que não entende
nada, eu ~stive lá n,<?..~tiiiiC?...Is..urso,que eu estive lá em Porto Alegre um
delegado veio falar sol5redependência quimica, começou a falar, por isso que
eu digo, ca'pàcitação~tragam pbssoas para,capacitar as pessoas, o delegado
falando pareêe que-ele estava lendo um livro lá~não e'ntende nada, aí ele me
falou que n6s',temõs;Lquenão ~xiste medicamentá ainda para o Crack, porque
nós vamosldescobrir um'lmedidamento para 0JC-rack~entãoum medicamento
para parar de usar droga não"'ekiste,o que a pessoa'íperde em primeira coisa,
qual a primeira\coisa que perde, que começa a roúbar, mentir, é três coisas,
Caráter, hümildáde, honestidade, onde tu aprendé{a roubar, mentir, enganar,

, ',-. \ .,. ..,-- .I ,.

"dar volta", 'perde\amOr pela famllia,.trata melhor os parceiros, vagabundos
da rua melhor que oSlteus próprios familiaresr é' isso que tem que trabalhar,
mas dai eU,falei paràele,~u lá enganado com.isso aí, agora eu vou chegar na
farmác~e vou dizer,"m~ dá. ulm[rem~~ió>ára o Cra,ck, ~'mpara o carát~r,
honest~dade~ humildade,~~ntehd_e."est!l' na hora do)fre!e~Aylton tambem
cumprir ••.~Jque~ele prometeu,l'el~disse que ié!/traze~uma fazenda de
recuperação e até'agorafêlJ nã10'estou vendo n_aqa~nem,começo de projeto,
tanto que fizeram lJin 'prÓjêtõpara a ala psiquiátrica qué era um projeto para
colocar, colocaram seiscentosl'mil, ag2ra~cõm a.•••a<iaptação da vigilância
sanitária foi a oitocentos e--sete-miCfalta duzentos e sete mil, então esta
faltando o quê? Isso'é'organizbção, pensar,'um pouco, amanhã pode ter na
tua família, eu sempre digo~ãb-atirãPédra pára cima que pode cair na tua
cabeça, obrigado. Presider,;te ~ereador. Gilnei Jarré, passamos a palavra
para o Vereador Eugenio Grandó. Vereador Eugenio Grandó, senh r
presidente, senhores vereadorek, senhora vereadora, serei breve na noite
hoje, mas quero deixar um pedibo ao Executivo, na tarde de hoje recebem
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o pessoal do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
e/ou Super Dotação e Altas Hbbilidades, fizeram um pedido para aquela obra
lá em frente ao Supermercabo Coqueiros da Gloria, que já encerraram a
construção do meio da rual e não deixaram abertura nenhuma e nem
adaptação para o pessoal com deficiência, tampouco uma mãe com um
carrinho de bebê ou o próprio pedestre, a pessoa teria que passar no meio do
canteiro e não teria como atravessar a rua, então queria aproveitar que a obra
não está concluida e que e~ista essa possibilidade que prevejam ali um
acesso para pessoa com necéssidade, especial e também para o transeunte
comum para o cidadã que terl, que se' descolar para um lado ao outro pela
avenida, aconteceu a mesrT)aIceisa com a reforma que foi feita na entrada
aqui do BierSite e depois' sa u mais caro para o município que teve que
desmanchar e fazer novamente, então eu quero deixar este pedido que foi
uma reinvidicação que veio db Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência e/ou Super Dótação e Altas Habilidades, no que se refere o
Erlei quero me solidariza eultenho recebido muitas consultas enquanto
profissional de advocacia q e eu sou de pais pedindo internações
compulsórias ter aumentado bkstantejá é sabido que os convênios com as
clínicas foram diminuídos o húmero de pessoas internadas, existe uma
restrição, antigamente era maik fácil a internação e essa luta vem desde o
começo da nossa legislatura, principalmente com você o Vereador Paulino
trabalhou também no sentido para trazer uma fazenda e eu estou solidário ao
problema mas também acho qub tem que ser revisto a questão dos convênios
ai, principalmente a clínica cent~al de Lajeado que é considerado a melhor da
América Latina, sabe-se do re~peito que existe do tratamento desta clínica
que seja ampliado o convênio\ com a dependência química principalmente
com a clínica de Lajeado enquanto Carazinho não tenha sua própria fazenda,
enquanto Carazinho não tem ~uaala psiquiátrica, mas eu estive em Porto
Alegre faz uma semana com o \Vereador Gilnei, estivemos lá na Secretaria de
Saúdé e está andando o projeto!e acredito que o Projeto vaisàir a questão da
ala psiquiátrica especificação para drogadição vai sair em Carazinho, falta
duzentos' mil, vamos nos unir 0\ Poder Legislativo, Poder Executivo e vamos
alcançar na medida'do possíve estes duzentos mil que falta para que nós
tenham no nosso mur;icípio umb clínica ou'úma ala realmente adaptada ao
tratamento do dependente quírriico e não como nós temos hoje que é uma,,
criaram um parte do hospital e dissera que.lá'passariam fazer desintoxicação,
mas sem qualquer preparo, ~s profissionais que lá trabalham não são
direcionados para esta área especifíca, em havendo clinica especifica mesmo
que ela funcione dentro do Hospital uma das exigências da Vigilãnci
Sanitária, Secretária do Estadd e de próprio Governo Federal é que o
profissionais tenham habilitação na área que os profissionais sejam capaze
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de trabalhar área de dependência química, então quero dizer que estou
solidário ao colega Vereador \Erlei e acho que todos nós estamos e deixar
este pedido também para o }'ereador De Loreno para que o Executivo de
uma atenção a esta obra que está realizando, pois não; Vereador Marcos
Soares, um aparte Vereadot? Vereador Eugenio Grandó, com certeza.
Vereador Marcos Soares, só Ipara clarear com o Vereador Leandro, ele falou
sobre a creche lá que está par~ sair, ele esqueceu que o recurso é oriundo do
Deputado Busato, que foi umà emenda do Deputado Busato e uma luta do
Vereador Paulino de Moura que vai ser uma creche modelo para mais de
duzentas crianças, então só Aara lembrar o vereador que eu acho que ele
esqueceu. Vereador Leandr\o Adams, um aparte Vereador. Vereador
Eugenio Grandó, sim. Vereador Leandro Adams, já que fui citado pelo
colega, essa creche ela tem q~e dar os méritos a Administração anterior e a
atual, eu tenho o número do protocolo e sei lhe contar todos os caminhos,
entendo que o Vereador Pauliho fez a luta dele junto com o Deputado dele
mas este projeto é de 2008, e~ tenho o número do protocolo e tenho provas
que isto já é mérito do Governb anterior e do atual Governo, muito obrigado.
Vereador Eugenio Grandó, q~e bom.se tudo fosse assim, como eu sempre
digo não interessa a cor do g~to, interesse se ,ele pega o rato, então tem o
dedinho de todo mundo aí, ten1 um pouco do PTB do Vereador Paulino, tem
um pouco do PT do Presidente\Lula e tem um pouco PSDB do então prefeito
Alexandre, quando Carazinho começar a trabalhar desta forma nós vamos
fícar vácuo de Passo Fundo, ~orque agora estamos nos distanciando cada
vez mais enquanto uma cidade: que quer se desenvolver e crescer, acho que
estão de parabéns. Veread~ra Sandra Citolin, um aparte Vereador.
Vereador Eugenio Grandó, o PMDB deve ter dado uma ajudinha também,
sim Vereadora. Vereadora Sandra Citolin, com certeza na ala psiquiátrica foi
um pleito do Vereador .Erlei, da Vereadora Sandra junto com o então
Secretário Osmar Terra e cuja Governadora era a senhora Ieda Crusius,
então quer dizer a Câmara também na mesma época criou uma frente
parlamentar ante-drogas e t6dos nós trabalhamos com os nossos
companheiros pleiteando coisa~ para Carazinho e concordo com o senhor
quando diz que quando nó~ desfizermos das vaidades pessoais a
comunidade Carazinhense com terteza ganhará e muito em todas as áreas,
na área de desenvolvimento, ria área da educação e na área da saúde.
Vereador Eugenio Grandó, cbmo eu havia dito, o pleito eu citei dois
vereadores porque foi os dois qJe mais atuaram na questão de dependência
química, mas questão' de' dep~ndência~química não é exclusividade de
nenhum dos vereadores, os dezl pleiteiam, deixo a sugestão para o pess I
da imprensa fazer um gato multicolorido com todas as siglas partidárias q
assim que é bonito, vamos pegàr o rato e vamos fazer Carazinho cresc r.
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Presidente Vereador Gilnei Jarré, solicito a Vereadora Sandra Citolin,
primeira vice-presidente para âssumir 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, Diretor Pauliho, Vereador licenciado, imprensa, pessoas nos
escutam em casa, felizment~1eu vou ter que dizer uma coisinha, feliz do
Governo que tem um bom gestor, né Vereador Leandro, Presidente Lula tem,
dinheiro manda para os municipios, Governadora Ieda tem dinheiro, sabe
lidar com o dinheiro, distribuí \dinheiro para os municipios e vereadores dos
outros partidos das outras sig as o que tem que fazer é se aliar senão não
tem nada e os municipios é q~e pecam, gostaria de fazer um registro, agora
falando em município de Ckrazinho, que com certeza temos algumas,
dificuldades, o Hospital de Caridade, passaram-se quase trinta dias de nossa
reunião e a movimentação sil~nciou-se, continua um caos o atendimento de
nosso ambulatório, temos a cJrteza que o Hospital não é culpado, mas tem
sua parcela de contribuição, talnbém temos a parcela de contribuição na falta,
de atendimento dos nossos ESF's enfim de nosso plantão da Avenida São
Bento, mas a comunidade, ~ospital, enfim nós, estamos esperando um
posicionamento do Senhor Prefeito, o Senhor Prefeito é quem passa aquele
um milhão de reais para o ~ospital, mais aqueles convênios que foram
assinados de trezentos e cinqi.Uentamil e o senhor Prefeito tem que ter um,
posicionamento sim junto ao Hospital de Caridade, nosso atendimento está
uma vergonha e o nosso Pr~feito tem que cobrar, sim, do Hospital de
Caridade, cobrar sim da ala médica, que também se beneficia dos recursos
destinados pelo nosso Governo o Senhor p'refeito está rigorosamente em dia
com as parcelas, e.não está fazendo o papel de cobrador, apenas está
pagando, então nós pedimos e queremos que o Senhor Prefeito tome uma

. I

posição em relação ao nosso H<GC,aos recursos destinados ao HCC, enfim, a
cobrir déficit do SUS das AIH's, Iné doutor, da ala médica, do ~obreaviso, para
com que a comunidade não passa duas, três, quatros horas esperando um
atendimento, então nós querembs sim que tenham um posicionamento,enfim,

• Iestamos prestes a ter o Orçamento de 2011 em nossa Casa, para que não
precisamos :fazer emendas, deJtinar dinheiro e não ter resoluções, também
gostaria de fazer um pedido, pois não VereaêÍor Eugenio. Vereador Eugenio
Grandó, um aparte, só refresdr a memória, deixar o pedido novamente ao
De Loreno que pelo esboço dÓ Orçamento' que nós vimos vai haver uma
redução de dois pontos percent'uais no orçamento da saúde, novamente eu
quero já deixar público: se o drçamento, vir desta forma, acho que nunca
aconteceu na história de Cara:t1nho, vou ser o primeiro Vereador a vo a
contra o Orçamento do Municípib, eu não posso admitir que hoje com tod
problema que exista na saúde! com falta de recurso inclusive finance'
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exista uma redução de dois pontos percentuais no proxlmo orçamento da
mesma forma na educação, então eu quero deixar de antemão meu voto
aberto e público e deixar o aJ+leloque no mínimo o orçamento deste ano se
mantenha na saúde e não hista redução de dois por cento que nós a
informação que ocorrerá, multo obrigado. Vereador Gilnei Jarré, também
gostaria um registro a pedido Ide algumas mães que levam os seus filhos as
EMEl's de Carazinho para com que seja estudado a forma de ampliar o
horário, inclusive, antecipar e éstender o horário, porque soubemos todos nós
que o horário de trabalho de q~alquer funcionário seria da uma e meia ás seis
da tarde e tem EMEI's que estão terminado com o expediente quinze para as

I

seis, então é inadmissível, não é humano uma mãe conseguir fazer estes
milagres, tem inclusíve pessolÍs deixando de trabalhar porque é mais barato
manter a criança na creche ~o que estar trabalhando e não conseguindo
cumprir o seu horário, então n:ós queremos com que reavalíem, analisem se
coloquem no lugar destas mães nos bairros, que trabalham, precisam deixar
as suas crianças na hora do r\,eio-dia, enfim, no findar da tarde, com estes
horários que estão um pouquihho apertados para poder as mães buscar ou
levar as suas crianças, tam~ém temos que fazer um registro da visão
empreendedora, cultural do e1presário Carazinhense Cristian Kirinus o qual
juntamente com a FUCCAR T Fundação de Cultura de nosso município,
oportunizaram o belíssimo espetáculo e acredito que tenha gente aqui
presenciou junto comigo este !belíssimo espetáculo a onde o nosso maestro
Fernando Cordella, regiu o Co~al da Cãmara de Dirigentes Lojistas, enfim, a
Orquestra da Câmara de Oarazinho e oportunizou ao nosso público
Carazinhense uma belíssima clpresentação onde tivemos a participação de
diversos pessoas e instrurhentais de Porto Alegre, solistas, Nico
Nicolaievesque, Javir Balbiner, IRicardo Arenhart, então Carazinho teve com
certeza ~ma belíssima. apresen~ação e que ficou na memória e que teremos
nos meses de dezembro também novamente uma apresentação da Orquestra
de Câmara, então queríamos tealmente parabenizar o emp'resário Cristian
Kirinus que oportunizou a nós ICarazinhenses esse belíssimo espetáculo e
com certeza em dezembro terefos novamente esta bela apresentação, seria
isso senhora Presidente, senhores Vereadores. Vice Presidente Sandra
Citolin, devolvo a palavra ao !presidente Vereador Gilnei Jarré. Vereador
Gilnei Jarré, passamos a palavra para o Vereador Felipe Sálvia. Vereador
Felipe Sálvia, senhor. presidente, senhores vereadores, pessoas que
assistem a reunião na'noite de hoje, em especial ao senhor Silveira, membro

. I .

do Diretório do meu Partido: o ~DT; Vereador Paulino de Moura, Diretor dos
Serviços Urbanos de nossa ci~ade, a imprensa, dizer realmente que te
razão o Presidente desta Casal Vereador Gilnei Jarré, quando fala sobre o
Hospital, no último pronunciamehto que eu tive nessa Casa, eu falei em alt
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bom tom que o município estava em dia com o Hospital, com os pagamentos
e não era justo o povo tá sofrendo, como tá sofrendo hoje, com as filas, ali
adoentado nas macas, nos borredores dos hospitais e eu dizia também
Vereador Paulino de Moura qJJe não me importo o que acontece no resto do
País, de Sapucaia ao Chui, o ~ue me importa é que o povo da minha cidade
com a relação a saúde, nós fJmos eleitos por Carazinho, fomos eleitos para
Vereadores, nós temos que defender o povo de nossa cidade, então, nós
temos que cobrar do Senhor Prefeito se está em dia com os pagamentos para
o Hospital e ir lá e cobrar da diretoria do Hospítal um melhor atendimento para
o povo de nossa cidade, é í~to que nós temos que fazer, eu quero dizer
senhores Vereadores e povol ouvinte, que nós, eu e o Vereador Marcos
Soares tivemos um trabalho, um trabalho muito bom, com relação ao IML de
nossa cidade, onde a gente foila Porto Alegre, no IGP, o IGP é um órgão que
cuida dos IML's do estado, e g~nte consegui ali, eu e o Vereador Marcos uma
geladeira nova, impressora e promessa de mais um médico legista e mais um
auxiliar administrativo para Catazinho, também conseguimos com a direção
da Eletrocar, com o President~ Albano, toda a reforma do IML, eu gostaria
que os Vereadores fossem at@o IML e vissem, nós vamos botar no site da
Câmara como era antes o IM~ e como está .hoje, nós conseguimos senhor
Presidente, lá toda a reforma,lpintura, a parte de encanamento que estava
estragada, vidros, aberturas, a roçada com o Vereador Paulino de Moura,
tinha mato, quase um metro ~e mato lá e Doutor Pontes nos chamou lá,
Doutor Pontes que cuida do IML Vereador Leandro, e disse olha é ruim de
trabalhar em Carazinho porqUelolha só, tudo abandonado e nós dissemos eu
e o Vereador Marcos que nós iamos conseguir a reforma e acho que amanhã,
aprontam a reforma, então está muito bonito lá Doutor Elbio, o IML, é lógico
que nós não queremos, queml viveu esta história, o Vereador Paulino de
Moura viveu, que os nossos cdrpoSdos nossos entes queridos façam essa
viagem,Passo Fundo/Carazinhd ou Soledade/Carazinho, então, nós estamos

I .
eu acho que trabalhando e trabalhamos eu e o Vereador Marcos para arrumar
e arrumamos, está consertado,bstá arrumado o IML: de Carazinho e isto para
nós é uma vitória, não só de Catazinho, não só minha e do' Vereador Marcos,
mas te todà.a Câmara de Ver~adores, que essas viagens que a gente faz,

. ~. I •

que as vezes a imprensa critica, das .diárias que'a gente tira, a gente
consegue coisas e eu me recor~o que vários Vereadores do passado diziam,
a gente viaja mas traz, recurs6s, isto é ,importante, dizer também, senhor

I .,

Presidente, que entrei com uma' indicação na noite de hoje preocupado com
as festas natalinas, quando'che9a o,Natàl os 'Iãdrões, os inimigos do alhei
começam os assaltos ao 'éornércio as residências, começam as briga
quando sempre chega o final d6 ano, o vagabundo não trabalha e quan
chega o final do ano ele quer arrlumar dinheiro, e ele vai assaltar, então ent

A.I.R. Página 18 f}
\ '

Av. Flores da Cunha, 799 • Caixa Postal: 440 . Fone/PABX: 54.3330.2322 . CEP 99500.000 . CA INHO/RS
E.mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br wwl.v.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001.52

I

•

•

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

13/12/2010Página 19

com um pedido a Brigada Militar e a Policia Civil que auementem o
policiamento não só no centro mais nos bairros também, estou tepdido isso
porque eu já vi este filme e sei o que acontece no final do ano e nas férias
que estão vindo aí, também I Senhor Presidente, para terminar, eu estive
representando a Câmara de \Yereadores no Congresso da Igreja Unida, um
Congresso feito pela Juventudb da Igreja Unida, onde veio um cantor gospel
Wesley de Moraes e um pasto:r pregador lá do Paraná se eu não me engano
e foi muito bacana, foi muito lindo este evento na Acapesu, sábado e
domingo, onde eu vi que realmbnte Paulino de Moura, você que é Evangélico,
eu vi que realmente, o quanto é importante a Igreja Evangélica a nossa
cidade, ela tira, tira os jovens da droga, do álcool, da briga, das brigas, e são
inseridos dentro da Igreja, den'tro da Igreja não vai ter problema nenhum de
ele sofrer e nem o Hospital e Inem a Saúde vai ter que gastar com saúde,
porque a pessoa que está dentro da Igreja ela não usa álcool e nem consome
drogas e portanto ela é uma pessoa mais sadia, também gostaria Senhor
Presidente, só para terminar, que tempos eu venho cobrando do Executivo,
que coloque, a exemplo dos Serviços Urbanos, as pessoas a trabalharem, os
funcionários do município a I trabalharem nos finais de semana, está
acontecendo uma obra na Borguetti, eu vejo que todos os finais de semana
aquela obra está parada, està parada gente, anda muito devagar, como
aconteceu com a outra ala aqui do Posto do Baixinho, então seria importante
Vereador De Loreno o senhor levar a minha preocupação, a preocupação
desta Casa ao Senhor Prefeito para que coloque o pessoal, os funcionários a
trabalharem nos finais de sema~a, porque aí as obras andam mais rápidas, o
Vereador desta Casa, o veread0r licenciado Paulino de Moura, já está com a
turma dele trabalhando nos finclis de semana, não está vereador? Então eu
não entendo porque o Vereaddr Paulino consegue e os outros Secretários
não conseguem. Vereador Ma~cos Soares, me dá um aparte, Vereador?

t" - I ".•
Vereador Felipe Sálvia, tem um aparte Vereador. Vereador Marcos Soares,
sobre 'a obra lá da Borguetti, ésse final de semana o pessoal vai fazer o
asfalto lá, já está na frente do S'chuster uma camada de entorno de 8 cm de
asfalto e 'está ficando bom lá, e~tão este final dê semana eles trabalharam.
Vereador Felipe Sálvia, então Iestá beleza, este final de semana eu não,
então é muito .bom, eu reconheço, se estão trabalhando é porque é um
pedido meu da semana passadal e dizer também Senhor Presidente que hoje
vendo a nossa Vereadora Mulher falar aqui na noite de hoje, eu gostei do
novo visual dela, que fique registrado que está com o visual novo. Presidente
Vereador Gilnei Jarré; passanP0s agora' pa'ra apreciação e votação dos
requerimentos e moções, convido o Senhor Secretário para, pois nã
Vereador Leandro. Vereador !Leandro Adams, gostaria que o Senh r
consultasse os colegas para a~reciação dos requerimentos e moções
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bloco. Presidente Vereador ~ilnei Jarré, coloco em apreciação a solicitação
verbal do Vereador Leandro tdams, para que seja apreciado em bloco os
requerimentos moções, não havendo vereador que queira discutir coloco em
votação, vereadores favorávei~ permaneçam como estão e os contrários que
se manifestem, aprovados p~r todos o requerimento verbal do Vereador
Leandro Adams, convido o fenhor Secretário para fazer a leitura dos
números e do autor dos reCiluerimentos e moções. Secretário Vereador
Elbio Esteve, requerimento ~úmero 3 e 4 da Vereadora Sandra Citolin;
requerimento número 7 Vereador Felipe Sálvia. Moções: moção número 1 do
Vereador Marcos Soares, sub:scrita pelos Vereadores Sandra Citolin, Elbio
Esteve, Erlei Vieira e José Jairo Scherer dos Santos; moção número 2 do
Vereador Erlei Vieira, subscrita pelos Vereadores Marcos Soares, Sandra
Citolin, Leandro Adams; moçãd número 3 do Vereador Elbio Esteve, subscrita
pelos vereadores Sandra Citolir, Erlei Vieira e Gilnei Jarré; moção número 4
do Vereador Gilnei Jarré, subsorita pelos vereadores Eugenio Grandó, Sandra
Citolin e Erlei Vieira; moção nÚmero 5 do Vereador Felipe Sálvia, subscrita
pelos vereadores Marcos Soards, Sandra Citolin e Estevão De Loreno; moção
número 6 da Vereadora Sand~a Citolin, subscrita pelos vereadores Estevão
de Loreno, Eugenio Grandó el Gilnei Jarré; moção número 7 do Vereador
Eugenio Grandó, subscrita pelos vereadores Gilnei Jarré, Elbio Esteve e
Sandra Citolin; moção númerol 8 do Vereador Gilnei Jarré, subscrita pelos
vereadores Eugenio Grandó, J~se Jairo Scherer dos Santos e Elbio Esteve.
Presidente Vereador Gilnei Jkrré, está em discussão os requerimentos e,
moções, não havendo vereador que queira discutir coloco em votação,
vereadores favoráveis perman~çam como estão e contrários se manifestem,

I .

aprovado por todos, solicito ao Senhor Secretário que proceda a leitura com o
respectivo número. Vereador F~lipe Sálvia, Senhor Presidente, por questão
de ordem, Senhor Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré, pois não
Senhor-"Vereador Felipe. Vereàdor Felipe Sálvia, por questão de ordem
Senhor Presidente, eu gostarial se os meus pares assim por aceitarem de
votar os projetos de bloco meno~ o Projeto 140/2010, os três projetos votarem
em bloco menos o 140/2010. P~esidente Vereador Gilnei Jarré, coloco em
apreciação dos colegas a solicitàçãO do Vereador Felipe Sálvia, não havendo
vereador que queira discutir boloco em votação, vereadores favoráveis
permaneçam como .estão, cont~~rios se manifestem, aprovado a solicitação
para apreciação em bloco dos projetos menos o 140/2010, peço ao Senhor
Secretário que proceda a leiturd dos Projetosde Lei inclusive o do relatório.
Secretário Vereador ElbioEst~ve, relatório número 11/2010 pelo presente
dirigimo-nos a Vossa Excelêncialcom a finalidade de encaminhar os relatóri
de execução orçamentária, balancete contábil e o balancete das despes s
bem como conciliação bancária ~elativo ao mês de outubro de 2010, conform
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estabelecido no Regimento Interno desta Casa para encaminhamento para a
Comissão para parecer e votação; Projeto de Lei 136/2010, inclui metas nas
Leis Municipais número 70171pPA 2010, 2013 e 7068 LDO 2010 e autoriza
abertura de crédito especial nd Orçamento de 2010; Projeto de Lei 138/2010,
autoriza a abertura de créditb especial no Orçamento do PreviCarazinho.
Presidente Vereador Gilnei Jàrré, peço ao Senhor Secretário que proceda a
leitura dos pareceres da Cdmissão de Justiça e Finanças. Secretário
Vereador Elbio Esteve, voto,lo presente Projeto de Lei é viável conforme
pareceres do Insituto Sollo e db Jurídico da Casa e todos os Projetos viáveis.
Presidente Vereador Gilnei \Jarré, está em discussão os pareceres da
Comissão de Justiça e Finanças referente ao relatório e aos Projetos, não
havendo vereador que queí(la discutir coloco em votação, vereadores
favoráveis permaneçam como estão, e contrários se manifestem, aprovados
por todos, pelo ao Senhor Sebretário que proceda a leitura do parecer da
Comissão de Ordem Econômida e Social referente aos Projetos. Secretário
Vereador Elbio Esteve, voto,l o presente Projeto de Lei está apto a ser
incluido na ordem do dia, e todos os Projetos viáveis. Presidente Vereador
Gilnei Jarré, está em discusbão os pareceres da Comissão de Ordem
Econômica e Social referente abs Projetos; não havendo vereador que queira
discutir coloco em votação, ver~adores favoráveis permaneçam como estão e
contrários se manifestem, apro~ados por todos, está em discussão o relatório
e os Projetos com os pareceres já aprovados, não havendo vereador que
queira discutir coloco em votação, vereador favoráveis permaneçam como
estão e contrários se manifes~em, aprovado por todos, peço ao Senhor
Secretário proceda a leitura do ~rojeto de Lei 140/2010. Secretário Vereador
Elbio Esteve, autoriza o muni'cípio a prestar servíço de terraplanagem a
Igreja Presbiteriana do Brasil. Presidente Vereador Gilnei Jarré, pelo ao
Senhor Secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Justiça e
Finanças' referente ao Projeto. Skcretário Vereador Elbio Esteve, o presente
Prometo de Lei é inviável co~forme parecer do Instituto Sollo, assina o
Vereador Elbio e o Vereador IEugenio, o Vereador Felipe não assinou.
Presidente Vereador Gilnei ~arré, está em discussão o parecer da
Comissão de Justiça e Finanças, Vereador' Eugenio Grandó. Vereador
Eugenio Grandó, Senhor Presidente, 'senhores vereadores, senhora
vereadora, só para justificar o rrleu voto que será único contrário no Projeto
acredite eu, eu quero dizer que\ não tem nada contra e sim tudo a favor a
construção de Igrejas e Escolas, quando se constroi uma Igreja e uma
Escola, menos crianças, menos bdolescentes, menos violência gerada tendo
mais Igrejas e Escolas, só que b meu voto e estritamente técnico, não te
como votar diferente, semana p~ssado aconteceu a mesma coisa sobre u
Sindicato, o parecer foi contrário\, eu votei de forma contaria, então, segui .
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votando desta forma, quando um parecer é contrário, o Jurídico, dois
pareceres jurídicos contrários,1 o do Sollo, eu não tenho como me furtar com a
formação que eu tenho e votar de forma diversa, só para justificar o meu voto,
obrigado. Vereadora Sandra ICitolin, eu gostaria de usar a palavra Senhor
Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré, Vereador Felipe antes.
Vereador Felipe Sálvia, sen~or Presidente, senhores vereadores, eu venho
até esta tribuna pedir para 0S senhores vereadores, e aqui nós votamos
contra ou a favor, respeito o Joto daqueles que são contra, sempre respeitei
porque é uma Casa democrática mas tenho que defender a minha posição,
como tenho defendido a niínha posição ao longo destes projetos de
terraplanagem para entídade~, na última semana nós votamos para os
comerciários, onde tinha um parecer desfavorável, eu entendo que quando
ajudar a comunidade de algunj1a forma ou de outra eu não conheço ninguém
desta Igreja, nem seí onde fica, mas é uma Igreja que está pedindo um
pequena terraplanagem, a ekemplo da Unimed que nós ajudamos com
terraplanagem, do Harmonia, I dos comerciários, me ajude mais Vereador
Leandro, Stara, empresas fortíssimas em nossa comunidade, porque nós não
podemos ajudar um Igreja, gerJte, que ajuda como eu dísse antes com o bem,
Igreja trabalha com coisas boàs, eu acho que nós podemos esta Casa sim

Ivotar e eu peço para os meus pares para que derrubem o parecer da
Comissão de Justiça, onde eL faço parte, eu quero aqui pedir escusas o
Presidente da Comissão o Ve~eador Eugenio que tem a sua posição, e eu
não assinei juntamente com b Vereador Eugenio e o Vereador Elbio por
entender e ter uma posição, é que nesta Casa a gente tem que ter posíção, a
minha posição é de derrubar lo voto por entender que esta Igreja merece
como tantas outras vão merecer no futuro, aqui nesta Casa que tantas
entidades já receberam este élpoio, era isto Senhor Presidente. Presidente
Vereador, Gilnei Jarré, Ver~adora Sandra. Vereadora Sandra Citolin,
Senhor. Presidente, senhores véreadores, em relação a este Projeto que vai a
votação agora, acho qué é importante que quando nós analisamos, e é uma
coisa que eu defendo desde ~ue eu assumi como Vereadora é realmente
fazer um estudo e a análise dolprojeto como um todo e este Projeto ele tem
dois pareceres, o parecer da empresa de assessoria ,jurídica Sollo dá pela
inviabilidade, porque ela analisk um artigo da Lei, a parte de concessão de
alguma forma obstruindo recJrsos para o Executivo em consideração a
geração de emprego, etc ... e eu tenho um parecer que dá pela viabilidade que
é o parecer jurídico, mas ele analisa outro artigo, entendo que os dois
jurídicos pela sua forma de àna ise estão corretos, porque? uma analisou um
artigo da Lei, uma manifestaçãb da Léi, o outro analisou um outro artigo da
Lei e deu o seu parecer pela viàbilidade, então no caso da terraplanagem d
Igreja, ela exige então para c6ncessão de benefícios a comprovação d
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interesse público, e o interesse público é isso que os demais vereadores
colocaram, afastar das drog~s, ter projetos sociais, assim como a função
social então, da entidade ou I da empresa que será beneficiada, então eu
quero dizer que a minha manifestação é pela viabilidade tendo em vista que
houve pareceres contrários é como Comissão de Ordem Econômica eu
gostaria que colocasse juntol ao Projeto as promoções de que forma as
pessoas que freqüentam a Igreja, jovens e crianças, enfim, idosos, de que
forma então é este projeto so~ial, acho que é importante, e ai nós teremos
sim todo a grandeza do projetd, obrigàdo. Presidente Vereador Gilnei Jarré,
Vereador Elbio Esteve. VereadorElbio Esteve, Senhor Presidente, demais
colegas, assim como o veread:or Felipe o Vereador Eugenio eu também faço
parte da Comissão, e sou favorável a inviabilidade porque acredito assim na
parte de Saúde Médica, ach6 que o Vereador Eugenio entende bastante
sobre Lei, e o que é viável é viãvel, o que não é viável realmente isso é obvio,
não é viável, mas eu não tiro mérito também do projeto, mas eu vou
acompanhar mais uma vez da maneira como feita da outra votação,
acompanhando do projeto que é inviável, continuo assinando embaixo aquilo
que nós discutimos com o Vereador Eugenio. Presidente Vereador Gilnei
Jarré, Vereador Leandro Ada~s. Vereador Leandro Adams, só fazer um
registro rápido Senhor Presidente a respeito sobre o Pró-Infância, o número
do Protocolo é 2340000094720p798, e eu acompanho este projeto e nem era
vereador, eu acompanhei est~ projeto como Presidente do Partido dos
Trabalhadores de Carazinho e b meu telefone, o meu assessor o Guilherme,
quando eu era o Presidente debta Casa, várias vezes lidou com este projeto
junto a coordenadora a Catia, qoordenadora do projeto no telefone 061 3966
4072, então, quem tiver duvidas pode retirar, Senhor Presidente deste
parecer, eu estou aqui com o Iparecer desta Casa assinado pelo Vereador
Eugenio. Grandó, relator presi~ente, Vereador Felipe Sálvia secretário e
Vereador Elbio membro, o Projeto 192/09, ele foi votado 'e aprovado nesta
Casa unanime no dia 14/01/2010, e nesse projeto Senhor Presidente nós
transferimos cinco mil reais para a Igreja Pentecostal Volta' Filho Meu, nós
transferimos sete mil reais para!a Sociedade Espirita Paz e Amor Caridade,
Sociedade Espírita Filhos de Or~on dez mil, Sociedade Espírita Perseverança
Salvadora dez mil, Sociedade Icentro Espirita Raio de Luz dez mil, então
Senhor Presidente eu estou confuso, eu te confesso que a mesma comissão
achou viável e constitucional no ~ia 14 de janeiro, como é que eu vou explicar
para esta Igreja que estamos )lotando hoje, que o deles era inviável, era
inconstitucional, então Senhor ~residenteeu entendo que a Casa, o projeto
tem dois pareceres, o Jurídico da Casa diz que é viável, o Instituto Sollo d',
que é inviável, respeito a posição da Comissão mas peço aos meus coleg s
que nós derrubamos este parecér, porque nós não vamos poder explicar is
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para este Igreja, igual falou o Felipe, eu nem conheço, não sei nem quem é,
mas não tem como nós nãol derrubar este parecer, existe uma confusão
jurídica, pois não Vereador Grandó. Vereador Eugenio Grandó, eu só quero
deixar claro e registrado que eu não pedi para ninguém seguir o parecer, eu

I

só dei a explicação do meu voto, eu não pedi em momento nenhum que fosse
votado de forma contrário, elu assumo os meus atos, eu assumo minha
responsabilidade, eu voto de acordo com a minha consciência, agora eu não,
vou dar aula de Direito, veread1or,não tenho obrigação nenhuma de entender,
assim como eu não entende de fabricar máquina, também não entendo,
agora isso é de cada um, eu estou votando com a minha consciência, sempre,
disse que tenho medo de perder um único voto, e o único voto que eu tenho,
medo de perder é o meu da minha consciência, por isso eu estou votando de,
acordo com a minha consciência, mas jamais, não estou pedindo para
ninguém de acordo com o meu entendimento, este entendimento é meu, o,
voto é meu, muito obrigado. Vlereador Leandro Adams, vereador eu posso
até concordar contigo, mas não dá né, em um mês é viável no outro não é, eu
não quero aula juridica, mas a~sim nós vamos ter que lá no Circo Fantástico,
lá tem que ser mágico, não é, leu vou adivinhar o que é viável e o que não é
inviável. Vereador Felipe Sálvia, Vereador Leandro eu estou gostando da
sua atuação porque o PT no Ipassado teve vereador aqui que não tinham
atuação tão destacada com Vossa Senhoria, eu tenho que reconhecer que
este Projeto Pró-Infância, eu mb recordo que o senhor me deu uma papelada
para levar a Brasilia uma vez, é agora eu recordei, Vossa Senhora tem razão
quanto a este projeto, quanto b este projeto que está na pauta de votação,
que nós estamos votando agdra, Vossa Senhora tem razão, eu não quero
discutir como eu disse antes, dada vereador aqui tem o seu voto, mas o que
eu não entendo, eu fazendo pbrte da Comissão de Justiça, uma semana o
projeto é favorável no outro 1êS e favorável para mesma coisa e quando
chega no dia de votar<um..projeto idêntico ele tem votação contraria, então
aqui fica também o meu registrbnesta CaSae eu acho que está de parabéns,
tenho certeza o jurídico destalCasa, que atendeu os an,séios do povo de
nossa cidade. Vereador Leandro Adams, obrigado, só pare registro Senhor
Presidente, obrigado. Preside~te Vereador Gilnei Jar.ré, não havendo mais
vereador que queira discutir, I coloco em,-votaçã,?,<'vereadores favoráveis
permaneçam como estão e cortrário se manifestem, rejeitado o parecer por
sete a dois, está em discussão o Projeto com o parecer rejeitado, não
havendo vereador que queirà discutir, .coloco em votação, vereadores
favoráveis permaneçam como lestão e contrários se manifestem, aprovado
por todos, eu só gostaria, eu rt,e não manifestei na hora e sei que não é
momento certo, só estamos distutindo uma coisa diferente da outra, o que o
Leandro está discutindo é conc~ssão de auxílio e o que está sendo votad .
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prestação de serviços, e o que está sendo colocado em toda a Lei oriunda do
nosso Executivo Municipal é: baseada numa Lei que concede auxilio a
empresas, então está completamente errado o Executivo Municipal, então
nada isso impede que a Igrejá enfim, qualquer pessoa mereça porque já foi
registrado na sessão passadalque se o Vice-Prefeito merece ou não merece
mas utiliza as máquinas pública em seu terreno particular, então qualquer um
em Carazinho é merecedor I de qualquer máquina de nosso municipio,
Vereadora Sandra. Vereadora Sandra Citolin, eu gostaria de fazer um
requerimento verbal Senhor Prbsidente, como dia vinte foi comemorado o Dia
Nacional da Consciência Neg~a acho que está Casa Legislativa deve fazer
sim uma reflexão em relação a esta consciência que todo o povo Brasileiro
deve ter a partir de uma legis1laçãoidealizada, de uma legislação feita pelo
Senador Paulo Paim. PresiderJte Vereador Gilnei Jarré, então eu gostaria, o
Vereador Leandro, fica a vontade. Vereador Leandro Adams, só um registro,
este mesmo projeto, no mesro projeto tem dois pareceres, tem um dos
jurídicos da Casa que é o MicHael dizendo que é viável, e tem o da Comissão
dizendo que inviável, então S~nhor Presidente fica difícil, só o meu registro,
então na duvida eu votei a I favor da Igreja como votamos nas outras.
Presidente Vereador Gilnei Uarré, enfim é certo viu vereador, Vereador,
Eugenio Grandó. Vereador Eugenio Grandó, Senhor Presidente, eu só
queira, sem querer me aprofun~a no assunto, mas o artigo 19 da Constituição
Federal e até onde eu conheço não existe lei maior do que a Constituição
Federal, só se inventaram uma e a gente não tem conhecimento, é vedado a
união aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estabelecer cultos
religiosos ou Igrejas, subvenci1oná-los,embaraçar-lhes o funcionamento ou
manter com eles ou seus repre1sentantesrelação de dependência ou aliança,
ressalvada na forma da Lei a colaboração com interesse público, é bem claro
a Lei que proíbe a subvencion~-Ias e este argumento que o senhor utilizou, é
o que eu queria utilizar que e~ não podia mais me manifestar é que existe
uma diferença entre a lei de sJbvenções e a Lei que autorizà terraplanagem
no município que se eu não Te engano foi o Veréador Felipe Sálvia e o
Vereador Paulino que elaboraram esta legislação, acho que se querem
continuar este serviço de terr~planagem não. sou contrário, sou totalmente
favorável, mas a gente .tem due mexer na lei novamente e incluir certas
entidades que não existe uma ~revisão legal para realização, muito obrigado.
Presidente Vereador Gilnei Járré, então fica á sugestão que de corrigimos
a lei alterada e façamos uma léi especifica para estes entes que necessitam
de terraplanagem, gostaria que os vereadores ficassem mais alguns
minutinhos até nós podermos ehcerrar a nossa sessão e assistir um vídeo
um minuto um minuto e pouq~inho sobre o Dia Nacional da Consciên ia
Negra que foi comemorado no dia 20 de novembro. (apresentação do víde ,
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senhores vereadores conforme artigo 43 do Regimento Interno gostaria
designar o Vereador Marcosl Soares como substituto do Vereador Rudinei
Brombilla na Comissão de CDrdem Econômica e Social e gostaria que me
desculpasse de não ter feito lisso na sessão passada, a gente não anotou e
realmente foi um esquecimento, então hoje o Vereador Marcos Soares é o
novo componente da ComiSsão de Ordem Econômica e Social, também
gostaria de deixar registrado p convite, demais vereadores já receberam este
convite, que no dia 25 quinta-feira nós teremos aqui na Câmara de
Vereadores somente expediehte interno, em virtude de uma programação que
estaremos realizando em parberia com a Interlegis a qual nos vem orientando
de muitas ações que estamok tomando junto a nossa Câmara de Vereadores
e estaremos também receb~ndo diversas Câmaras de nossa região, então,
quinta-feira expediente som~nte interno e todos os funcionários da Câmara
Municipal estão convocadbs a fazerem parte dessa reunião, essa
programação e os vereador~s estão convidados, acredito que seja e tenho a
certeza que é interessante á programação e historicamente estamos sendo
os pioneiros em muitas açõ~s junto a Interlegis e também estamos dando a
nossa contribuição para a ~rópria Interlegis devido em nosso avanço que
estamos tendo na questão db transparência de nosso Legislativo, nada mais
havendo a tratar, sob a prbteção de Deus, declaro encerrada a presente
reunião, e convoco os S~nhores Vereadores para a próxima Reunião
Ordinária, a ser realizada dia! 29 de novembro, às 18h45min .

•
. .

t!J4~?M-( .
Vereador E ia Esteve

Secretário
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