ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Ala Reunião Ordinária 20 de Dezembro de 2010

Ala 54

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 20 de Dezembro de 2010. Convido o Vereador Estevão
De Loreno para proceder à leitura de um trecho da Biblia e que todos se posicionem
em pé; (leitura da Bíblia). Convido o Senhorr Secretário .para fazer a leitura do
expediente da presente reunião. Secretário

Vereador

Élbio Esteve:

Expediente 20 de

Dezembro de 2010; OI. 0223315 do Poder Judiciário de Carazinho; Of. Hospital de
Caridade de Carazinho, em resposta 00 2710/10; Convite da Associação
Carazinhense de Fulebol - ACF para festa. escolha das rainhas e premiação para
atletas destaque de todas as categorias a realizar-se no dia 23 de dezembro às 20h no
Salão Social do Clube Caixeral; Convite ao Presidente da Casa da Associação
Carazinhense de Futebol - ACF, para fazer parte do corpo de jurados; Convite para
solenidade

de encerramento

dos alunos do Curso de Mecânico

de Usinagem,

a

realizar-se no dia 22 de dezembro às 16h no Centro de Educação Profissional João
Wallig - SENAI; OI.' do Clube de Regatas Vasco da Gama solicitando auxilio financeiro
para realizar promoção alusiva aos 40 anos de fundação; Convite para solenidade de

formatura dos alunos concluintes do Ensino Fundamental da E.M.E.F. Patronato Santo
Antônio do Planalto. a realizar-se no dia 21 de dezembro às 18h30 no salão nobre da
escola; OI. 285/10 do Executivo Municipal. complementa of. 274/10 em resposta OP
265/10; Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recurso financeiro

no valor de R$ 90.582.00;

Telegrama do Ministério da Educação informando a

liberação de recurso financeiro no valor de R$ 47.730,00; Telegrama do Ministério da
Educação informando a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 290.786,82;
Telegrama do Ministério da Educação informando a liberação de recurso financeiro no

valor de R$ 78.956.80; Telegrama do Ministério da Educação informando a liberação
de recurso financeiro no valor de R$ 13.000,00;

Telegrama

do Ministério da Saúde

informando a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 44.982,00; Telegrama do
Ministério da Eduêação informando a liberação de recurso financeiro no valor de R$
1.960,51; Telegrama do Ministério da Educação informando a liberação de recurso
financeiro no valor de"::
R$ 44.982,00; Telegrama do Ministério da Educação informando
a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 2.166,01; Telegrama do Ministério da
Educação informando a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 76.800,00;
Telegrama do Ministério da Educãção informando a liberação de recurso financeiro no

valor de R$ 89.961,52; Telegrama do Ministério da Educação informando a liberação
de recurso financeiro no valor de R$ 7.306,95; Telegrama do Ministério da Educação
informando a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 3.969,00; Telegrama do
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Ministério da Educação informando a liberação de recurso financeiro no valor de R$

7.020,00; Cartão de Natal Departamento de Cultura Carazinho; Cartão de Natal
Cãmara Municipal de Vereadores de Novo Xingu; Cartão de Natal Deputado Federal
Beto Albuquerque; Cartão de Natal Liga Feminina de Combate ao Cãncer. Presidente
Vereador

Gilnei Jarré: Passamos agora para a leitura das indicações, requerimentos

pelo Senhor Secretário; Secretário Vereador Elbio Esteve; Indicações: Indicação
Vereador Elbio 2375/1378/10 - Solicitando que determine ao setor competente para
que solicite junto

à empresa CONESUL, a liberação de mais um caminhão de material

reciclável; Indicação Vereador Elbio 2376/1379/10 - Solicitando que seja enviado oficio
ao executivo

Municipal

para que determine

ao setor

competente

melhorias na Av.

Pátria em toda a sua extensão; Indicação Vereador Elbio 2377/1320/10 - Solicitando
que seja enviado oficio ao setor para que seja realizado melhorias urgentes em toda
extensão da rua Monte Alegre Bairro Floresta, lembrando que a rua é um corredor de
õnibus; Indicação Vereador Elbio 2378/1382/10 -' Solicitando que seja enviado oficio
ao setor competente para que seja realizado melhorias na rua Ibaré, Bairro Floresta
que encontra-se em péssimo estado de conservação; Indicação Vereador Paulino de

Moura 2379/1382/10

- Solicitando que o Departamento de Trãnsito providencie a

recolocação das placas de sinalização na Rua José de Alencar esquina com a Rua

Hilário Ribeiro, Bairro Borghetti; Indicação Vereador Paulino de Moura 2380/1383/10Solicita operação tapa buraco na Rua Bernardo Paz, no Bairro Medianeira;

Indicação

Vereador Paullno de Moura 2381/1384/10 - Solicita ao Executivo Municipal que inclua
no cronograma de trabalhos a capina roçada e limpeza na rua Gratulino dos Santos,

bairro Vargas quadra que liga as ruas Antõnlo Pasin e 14 de Julho; Indicação Vereador
Paulino de Moura 2372/1315/10 - Solicita restauração na pavimentação com
paralelepipedo na Rua Vieira de castro no Bairro Laranjal; Vereador José Jairo Scherer
dos Santos 2383/1386/10 - Solicitando ao Executivo Municipal a construção de um
abrigo na Av. Pátria em frente a Secretaria Municipal da Saúde; Vereador José Jairo

Scherer

dos

recapeamento

Santos

2384/1387/10

-

Solicitando

ao

Executivo

Municipal

o

do asfalto no trecho da Avenida São Bento até o. Jockey Clube de

Carazinho; Vereador José Jairo Scherer dos Santos 2385/1388/10'-

Solicitando ao

Executivo Municipal que determine ao setor competente a operação tapa buracos nas
ruas que servem de corredor de ônibus no Bairro Sommer; Ver'eador José Jairo

Scherer dos Santos 2386/1389/10 -

Solicitando ao executivo que determine ao setor

competente os trabalhos de patrolamento cascalhamento,

bueiros da rua Piaui,'próximo

compactação

e limpeza de

ao número 83; Vereador Felipe Sálvia 2387/1390/10-

Solicitando ao Executivo' Municipal para que providencie imediatamente a elaboração
de um Projeto de Lei equiparando o padrão dos Cargos ''de secretários de Escola e
Auxiliar de Serviços Educacionais, -aos. cargos de Escriturário e Escriturário Auxiliar
conforme projeto de lei que foi aprovado nesta Casa na Reunião Ordinária da última

segunda-feira

dia 13 de dezembro quando' ambos passaram para padrão 7 e 6

respectivamente,

em

razão de que as atribuições

L.G.C.S.

são praticamente

as mesmas;
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Vereadora

Sandra

Citolin

2388/1391/10

determine ao setor competente,

- Solicita

ao Executivo

Municipal,

que

para que providencie placas com a Lei Complementar

n' 03/85, Código de Posturas Art. 23 "É PROIBIDO COLOCAR LIXO", na rua João
Saldanha dos Santos, Passo da Areia, em um terreno baldio, em frente ao número 96.
Solicitação dos moradores; Vereadora Sandra Citolin 2389/1392/10 - Solicita ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente com urgência, a notificação
do proprietário de um terreno localizado na rua Antonio Vargas, Bairro Centro, fundos
da Justiça Federal para que providencie a limpeza do referido terreno, pois está

totalmente tomado por inças e matos, propiciando a proliferação de insetos. Solicitação
dos moradores; Vereador Eugenio Grandó e Vereador Gilnei Jarré 2390/1393/10 Sugerindo ao Executivo Municipal, que a'alteração do Projeto de Lei Complementar
que dispõe sobre o Código Tributário do Município, no que se refere aos Serviços de
Cartórios, com a seguinte ementa:". "Os Tabeliãe's e Escrivães deverão destacar, na
respectiva nota de emolumentos dos serviços prestados, o valor relativo ao ISSQN,
calculado sobre o total dos emolumentos e acrescidos destes"; Vereador Estevão De
Loreno: 2391/1394/10 - Para que determine ao Departamento de limpeza urbana que
seja feito o recolhimento de entulhos verdes na Rua Monte Alegre, em frente à
residência de n' 464; Vereador Estevão De Loreno 2392/1395/10 - Para que determine
ao setor competente que sejam feito serviços de capina e roçagem no acostamento da
Rua Vara Cruz, em frente às residências de números 415 e 421; Vereador Estevão De
Loreno 2393/1396/10 - Para que determine ao setor competente que sejam feitos
serviços de capina e roçagem no acostamento da Rua Humberto de Campos, em
frente à residência de n' 519; Vereador Estevão De Loreno 2394/1397/10 - Para que
determine ao setor competente que seja feita a limpeza de uma valeta situada na Rua
Felipe Camarão, em frente à residência de nO 11; Vereador Estevão De Loreno
2395/1398/10 - Para que determine a Secretaria de Obras 'que seja feita Operação
Tapa Buracos na Rua Albino Gerhardt; Vereador Estevão De Loreno 2396/1399/10 Para que determine ao Départamento de Trânsito que seja marcada uma vaga de
estacionamento
para deficientes na Rua Silva Jardim, em frente à ADEFIC Associação de Deficientes Físicos. 'REQUERIMENTOS - Vereador Paulino de Moura
2397/397/10 _!Q vereador abaixo -assinado solicita que após lido e deliberado em
Plenário seja encaminhado

oficio ao Diretor Presidente

das Centrais

Elétricas de

Carazinho S.A. -' ELETROCAR, Senhor Albano Erineu Keyser Filho solicitando ao
mesmo seja providenciada a colocação de dois postes com iluminação junto a rua São
Paulo esquina com a 'rua Agnelo Senger, no bairro Oriental, eis que a mencionada área
verde vem sendo cuidada, ajardinada, limpa e embelezada
pelo proprietário de
Mercado Dautt, propiciando desta forma que os moradores usufruam do espaço de

lazer à noite; Vereador Felipe Salvia 2399/398/10 - o Vereador abaixo assinado solicita
que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder
Legislativo de Carazinho a equipe do Owerkil, que no último sábado sagrou-se
Campeão do Campeonato de Bola 9 do Grêmio Aquático de Carazinho. Foi u

LGC.S.
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belíssima decisão entre duas grandes equipes, com atletas nível profissional que com
certeza fizeram por merecer, chegando à final de um campeonato bastante concorrido.
O Owerkil destacou-se principalmente por ser uma equipe guerreira, merecendo assim
a posição conquistada a cada jogo e a classificação para as finais quando então
sagrou-se campeã. Cumprimentamos também os representantes da equipe vicecampeã, o Trago Fino, que merece também o reconhecimento pela atuação, pois
obteve a segunda colocação, disputando o jogo 'final, concorrendo ao título. Queremos
mais uma vez destacar a importância da realização destes campeonatos de futebol
também dentro dos clubes sociais f de nosso município, pois com isso além de
proporcionar lazer aos seus associados incentiva a realização de uma competição
saudável estimulando a prática do esporte entre jovens e adultos. É com satisfação que
vemos os clubes sociais de nossa cidade se envolvendo e investindo nesta área, por
isso mais uma vez recebam nosso reconhecimento; Vereador Felipe Sálvia
2399/399/10 - o Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário,
seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho aos proprietários do Centro de
Eventos Casa Blanca, Sr Pedro Wolmar Pereira da Silva e Sr Gabriel Mello,
cumprimentando-lhes pela ampliação com melhorias do espaço feitas nas instalações
do Casa Blanca, proporcionando assim maior comodidade aos seus clientes e
freqüentadores. Esta é uma casa de eventos freqüentada por pessoas distintas, é um
lugar agradável para encontrar amigos, dançar, divertir-se, inúmeras pessoas vem de
outras cidades da região conhecer o lugar e não demoram a retomar, pois encontram
sempre um ambiente tranqüilo, com música de bandas de diversos lugares do pais,
fazendo com que normalmente a Casa esteja cheia, por isso a preocupação dos
proprietários em realizar estas obras de ampliação no espaço físico é tão importante,
afinal reconhecem que o bem estar e a satisfação de seus clientes deve estar em
primeiro lugar; Vereador Leandro Adams 2400/400/10 - o' Vereador abaixo subscrito
requer, na forma regimental,' que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos
senhores Edis, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho a Associação dos
Deficientes Múltiplos de Carazinho - ADEMC, na pessoa da senhora Neli Teresinha de
Quevedo Rodrigues, pela belissima festa de encerramento, realizada no dia 19 de
dezembro de 20 10, nas dependências do Clube :Harmonia de Carazinho. Sabemos
que, para a inclusão social das pessoas com deficiência ter êxito é necéssário que as
atitudes e a visão da sociedade mudem, bem como as das pessoas com deficiência
sobre si mesmas e"sobre o mundo ao seu redor. Todos devem agir' e contribuir para o
bem comum e para a construção de uma sociedade inclusiva.' A sociedade inclusiva
nada mais é do que a conseqüência da visão social de um mundo democrático, onde
se anseia respeitar direitos e deveres. Nesta sociedade todos são iguais e a limitação
de um indivíduo não diminui seus -direitos. As pessoa's com deficiência são cidadãos e
fazem parte da sociedade, e esta deve se preparar' para lidar com a diversidade
humana. Destacamos a importância do trabalho voluntário realizado pela professora
Neli, pois é um ato de doação, preocupando-se com o bem estar daqueles q
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possuem alguma limitação fazendo-os perceber que também são cidadãos e dessa
forma tem direitos e deveres na nossa sociedade. "Comece fazendo o que é
necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossíve[~
Receba as homenagens do poder Legislativo de Carazinho; Vereadora Sandra Citolin Requerimento de Aplausos 2404/401/10 - A Vereadora abaixo assinado solicita na
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio
do Poder Legislativo de Carazinho ao Centro de Educação Infantil SOMAIC,
parabenizando pelos 50 anos de serviços prestados em prol da educação infantil de
Carazinho. SOMAre, Em cada momento, um~ato. Em cada ato, um pensamento. Em
cada pensamento, uma saudade. Em cada saudade, uma história. Em cada história,
uma aventura. Em cada aventura,
lembran"ça, Em cada dia, um livro. Em cada
livro, um por que. Em cada porque,; uma resposta. Em cada resposta, uma vida. Em
cada vida, um saber. Em cada saber, uma certeza. Obrigado Somaic, Obrigado por
fazerem do aprendizado
não um trabalho,. I mas
úm
contentamento. Por fazerem com
.
_
_
que nos sentíssemos pessoas de valor, por nos ajudarem a descobrir o que fazer de
melhor e, assim, fazê-lo cada vez melhor. Obrigado por afastarem o medo das coisas
que pudéssemos não compreender;, levando-nos, por fim, a compreendê-las ...Por
resolverem que ach~vamos complicados' Porlserem pessoas dignas de nossa total
confiança e a quem podemos1 recorrer quando"a vida se mostrar dificil ..Obrigado por
nos convencerem éramos IIimelhores do que suspeitávamos. Agradecemos pela
eficiência da Direção, 'pela qualidade dos mestres e pelo cárinho' e responsabilidade no
cuidado com nossas crianças; Vereador Eugenio Grandó - Requerimento de Aplausos .
,
2402/402/10, o Vereador abaixo assinado requer na forma regimental, que depois de
aprovado em plenário, s'eja enviado oficio de aplausos a direção e colaboradores da
EMEI Ataides Conceição Osório, pelo êvento realizado no dia 17 de Dezembro, em
virtude do encerramento, do ano letivo;' o qual ~deixou toda comunidade do bairro
emocionada com as belíssimas apresentações realizadas. pelas crianças da escola, e
pela organização
evento: Por meio deste, n-osso reco~nhecimento e desejo de muito
sucesso;Vereadores'Sandra Citolin 2403/403/10 - A.Vereadora abaixo assinado requer
na forma regiméiítal:tque após.submetido':ao plen'áriõ para aprovação, seja enviado
ofício de mesmo teor do Poder Lêgislàtivo de Cárazinho, a Câm-ara
Deputados na
pessoa do Exmô. ~Sr~ Presidente Michel' Temer~ ao Senado: Federàl,r na pessoa do
Exmo Senador Sr.~Paulô Paim - PT-"'RS autàr do Estatuto dà Pessoa com Deficiência,
reiterando apoio e -solicitando'quê lider"êm'a campanha
prol. da imediata inclusão
para votação e aprovãção na Câmara Federal do Estatuto da Pessoa com Deficiência
(PL 7699/06). Este importante Estatúto:já foi aprovado no Senado e agora á luta é por
sua aprovação no Plenário 'da, Câmara. O Estatuto traZ""em seu bojo o principio da
inclusão social, com uma série dedireitos e garantias ,nas várias áreas da atuação
pública e social, sendo que na área da educação, prioriza a educação inclusiva e prevê
cotas para o ingresso no Ensino Superior. :Também Prevêem direitos e garantias a
saúde, assistência social, desporto, turismo, lazer, etc. Em sua essência o Esta

urrla

I

--

do

dos'

.em
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busca consolidar em um único texto legal, todo o conjunto de legislação ligados à
temática, além de ampliar algun's direitos e garantias. Por tudo isso expressamos nosso
total apoio a imediata aprovação deste Estatuto. Presidente Vereador Gilnei Jarré:
Conforme acordo das bancadas não haverá intervalo regimental, queremos registrar a
presença dos representantes da ACIC Guilherme SeUi, representante da OAB Douglas
Tombini, representante do Banco do Brasil, Gerente do Banco do Brasil Iraci Moresco ,
representante do Sindicato Rural Sr. Bocorny e"queremos conceder uns minutos para
divulgação da campanha de doação do imposto de renda 2011, realizado pelas
entidades ACIC, CDL, Sindicato rural •.Sindicato Comércio Varejista de Carazinho, OAB
e SINDICAR. Convido agora o vereador Erlei para conduzir o Sr. Guilherme SeUi que
fara uso da tribuna. Senhor Guilherme Setti: Boa noite a lodos esla campanha de
doação do imposto de renda 2011 está contemplando o Patronato Santo Antônio é a
terceira edição que esta acontecendo de ação conjunta destas entidades que o
Vereador Gilnei citou, viemos aqui para divulgar e contar com o apoio dos senhores
Vereadores a importância da campanha, é importante mencionar que temos até 30.12
para fazer o depósito, Gilnei algum questionamento. Vereador Gilnei Jarré: Não
Guilherme, só queremos salientar a. intenção de vocês de buscar aqui na Câmara o
apoio estivemos presente no dia do lançamento trouxemos os folders e estaremos
repassando novamente aos colegas vereadores mas a intenção é que já é o terceiro
ano que estão realizando e elencados a mais uma entidade de Carazinho que está
sendo beneficiada e da união que os sindicatos as associações hoje através dessa
união procuram apoio através da CONDICACAR, Prefeitura, Câmara o próprio Banco
do Brasil para que possam de uma forma ou de outra dar este auxilio mas acredito.
Vereador Paulino de Moura: Senhor Presidente só para acrescentar e parabenizar o
Guilherme e a equipe que esta hoje fazendo este trabalho que nós possamos divulgar
cada vez mais estas ações porque estas ações voltam diretamente para aquelas que
têm mais necessidades e é as que menos sabem dessas ações então que a empresa
que aqui esta tanta falada como jornal divulguem estas ações porque as pessoas
beneficiadas é o fim e não o meio, porque o meio tem esclarecimentos e tem condições
e o fim é que não tem e muitas vezes a gente que trabalhamos aqui com o social.
Guilherme nos.'aqui, os dez vereadores, temos aqui esta particularidade de poder saber
onde esta o mais necessitado porque eles vem procurar nós, as nossás assessorias
então assim eu quero ser parceiro de divulgação desta: ação porque ela está a se
expirar agora dia 30.12, então a gente quer se colocara disposição no que precisar
para divulgar nossa assessoria vai estar ali se tiver que divulgar através de folders ou
outra coisa nós estamos-a disposição, tu Guilherme é muito gente boa um abração pra
ti. Senhor Guilherme SeUi:. Muito obrigado pelas consideraçôes e é importante
mencionar que este recurso se -nós não .tivéssemos essa união essa mobilização
inclusive contando com a casa aqui ele vai embora ele vai a Brasília, então é a terceira
edição que a gente esta fazendo, do ano passado o projeto foi para o projeto Yacam'
e no ano retrasado foi para o Abrigo Odila e a gente vê crescendo um pouco ent

L.G.C.S.
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nosso objetivo é essa mobilização de toda a sociedade carazinhense inclusive este
espaço que foi dado nesta grande casa pra que a gente consiga que nos próximos
anos, nas próximas edições transformar isso numa questão cultural porque criança e
adolescentes é um problema de todos e a solução também passa perante a nossa
sociedade. Vereador Elbio Esteve: Pelo que entendi é assim colaborar com o
Patronato é um programa de geração de renda. Senhor Guilherme Setti: É eles assim
desenvolveram uma padaria e se escreveram ho projeto Criança Esperança e foram
contemplados e eles precisam basicamente dos insumos para continuar mantendo este
programa então já esta direcionado pela Dr. Clarissa o Ministério Público fez o crivo
para eleger o Patronato e esta doação vai ser revertida para manter os insumos para
manter a padaria para esta padaria continuar funcionando. Presidente Vereador
Gilnei Jarré: Mais algum questionamento pessoal? Guilherme se quiser falar mais
alguma coisa. Senhor Guilherme Setti: Só agradecer mais uma vez a vocês pelo
espaço e lembrar que é até o dia 30 e assim tem alguma coisa que o pessoal assim a
questão fiscal, mas os contadores da associação contabilizam estas doações eles
estão bem cientes disso e que as pessoas não se acanhem com isso porque as coisas
são bem fáceis, nas duas últimas edições não houve um problema com receita tudo foi
bem mapeado o Banco do Brasil esta prestando um apoio muito grande neste sentido
para que isso não vire um atrapalho para as pessoas então é assim uma coisa bem
simples que com o' tempo vai se tornar algo corriqueiro se Deus quiser na sociedade
carazinhense ok, muito obrigado pelo espaço ai. Presidente Vereador Gilnei Jarré:
Agradecemos mais uma vez a presença dos representantes das entidades envolvidas
na campanha de arrecadação de imposto de renda 2011, e queremos grifar que até o
dia 30 dia 31 é feriado então nós temos que pensar um dia antes e como bem falou o
Guilherme que os contabilistas estão bem informados em relação a quem tem a
restituir enfim da pra se fazer também essa doação. Passamos agora para o grande
Expediente conforme inscrição. Vereador Elbio Esteve: Boa noite senhor presidente,
colegas é com grande satisfa'ção que eu recebi hoje um sancionamento da minha Lei
que aqui disponibiliza no site da Câmara
colocação de pessoas que estejam
desaparecidas não só no município durante o ano, mas que possam divulgar no site da
Câmara, isso é muito importante~ Às" vezes seus entes muitas vezes desaparecidos
localizam, então o' Prefeito sancionou a Lei e é com uma grata satisfação que a gente
esta levando a vocês, quero também falar um-pouco a respeito da saúde do município
que apesar de está'r um pouco precária ela esta caminhando para que se oriente para
que se siga um caminho correto "estou sabendo que. devem , contratar dois médicos
novos, em Leandro contrataram os médicos hoje não sabe;'mais três médicos então
assim ta andando vamos ter- um pouco de paciência, mas tá andando, eu queria mais
falar com relação da lei que é minha, 'muito obrigado. Vereador Paulino de Moura:
Senhor Presidente, Senhores Vereadores e demais pessoas que nos dão a honra de
estar na casa do povo, o Jornal e Rádio Diário da Manhã a Ana da Gazeta, Tio Pisc
Tolotti, o Nata que tão bons serviços que tem prestado a nossa secretaria de Obr s
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colegas Vereadores eu gostaria de tomar um pôuco do tempo das vossas pessoas
para fazer algumas considerações relacionadas ao tempo que estive junto ao
Departamento Municipal de limpeza Urbana, é com muito orgulho que eu fui até o
Departamento Municipal de limpeza Urbana representar este poder, este poder lá
esteve representado sim, quando o vereador Gilnei esteve lá na Secretaria do
Desenvolvimento o Vereador Felipe quando na Eletrocar porque nós temos que
valorizar o poder o poder Legislativo por mais diferença que nos podemos ter ele tem
que ser valorizado tem que ser respeitado e lá eu procurei fazer isso e eu não deixei de
atender pedido de nenhum vereador pouco ou bastante todos os vereadores desta
casa puderam presenciar e vivenciar que dentro' das limitações eu consegui atendê-los
e dizer que no bairro Oriental aonde por quatro legislaturas vivendo a cinqüenta anos
neste municipio não sabíamos que seu Daut cuidava de uma praça aonde ele planta
arvores e arvoredos a mais de vinte 'anos e lá fui conhecer a pedido do Prefeito Aylton
a pedido do Daut e lá colocamos infra-estrutura lá colocamos churrasqueiras limpamos
bancos para que as pessoas Já possam fazer o seu lazer, vindo aqui na Marechal
Floriano quem não conhece este local aonde os alunos do Bairro oriental Marcondes,
São Pedro que estudavam no Colégio Princesa Isabel no Colégio Sorg não tinham
facilidade de se deslocar porque ali não tinha calçada é uma área onde necessitava
uma calçada o que eu fiz fui ali com o maquinário abri aquela calçada e estamos
aquela pessoa que ficou ali responsável esta fazendo a calçada e nós vamos ter ali a
pedido do ex-vereador Vanderlei Lopes e outros vereadores vamos ter ali uma calçada
para que as crianças possam se deslocar e ser melhor assistida e possam sofrer quem
sabe um atropelamento subindo um pouquinho mais no Bairro Loeff a onde a praça
Soldado Adriano quem não conhece nosso tio Ari que faz lá seu alimento faz lá no seu
bar a um convivio grande com a comunidade Arlindo. Arlindo obrigado, agora nos
conseguimos arborizar conseguimos dar vida para aquela praça e não foi a Prefeitura
foi os moradores fizemos uma parceria com esses moradores esses moradores fizeram
a doação de adubos de mudas e de conservação e hoje' esta uma praça onde se pode
fazer muitas caminhadas muitos'lazer ali, subindo chegamos na nossa Gare a nossa
Gare é tão poucô utilizada ou mal' utilizada vai. começar a ficar boã! para se utilizar
graças primeiro sempre eu disse isso ao projeto do Eugenio a indicação" do Eugenio a
competência do Executivo de dar a parceria com a UNIMED e a UNIMED patrocinar e
este humilde súditO"executar e ai prova que nós unidos jamais seremos vencidos em
nome do poder e em nome da população de Carazinho que é sim fizemos um trabalho
com divergências de .••.
pensamentos. mas com certeza convergindo para que a
população saia vitoriosa,'" na última terça-feira' levei juntamente comigo o Vereador
Felipe cansou um pouco ~porque fizemos oitocentos quilômetros para ir e mais
oitocentos para voltar. A UNIMED ~autorizou ~a.••.•
segunda academia já esta os
chumbadores já está ali fazendo na praça Alfredo D'Amore a confecção e a montagem
e o Prefeito Aylton autorizou pra que nós pudéssemos também adquirir uma academ a
para cadeirantes para pessoas com necessidades especiais esta academia se de s
<
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assim permitir e ele vai permitir ela sera instalada na GARE também por isso que eu
digo agora nossa GARE vai ter vida Eugenio, porque ali vai ter uma academia para
cadeirantes porque a Empresa Glória traz até o Centro vem do bairro e da rodoviária
pra cá e eles podem ali descer e ali fazer sua academia sem custo nenhum para eles,
então isso prova que este poder foi bem representado gente eu precisava dizer isso
porque eu estou extremamente feliz de poder ter contribuído se o Prefeito Aylton e o
Executivo assim entender que tem .necessidade 'da minha participação eu gostei muito,
gostei muito do que fiz e do que posso fazer pra encerrar Senhor Presidente, Senhores
Vereadores e Comunidade a imprensa -aqui presente eu quero ler o que este final de
semana eu tive de gratidão no sábado estive em Tamandaré onde lá fui homenageado
não como Vereador mas sim como Papai Noel no final da tarde de domingo eu quero
aqui deixar registrado o belo trabalh'o que foi feito no lançamento do dos setenta e
cinco anos da Câmara de Vereadores o lançamento do primeiro livro e dizer que é
humanamente impossível nos agradarmos a todos e importante e nos estarmos com a
nossa consciência tranqüila e nos temos a certeza que tentamos fazer o melhor e a
presidência desta casa a sua assessoria juntamente com a Silvana Moura que eu
tenho algumas divergências mesmo sendo minha parente mas eu entendo que quem
tem competência se estabelece quem tem competência ocupa o espaço e ela soube
ocupar o espaço dela e quero lhe parabenizar presidente pelo ato lá feito, e com
certeza isso ai ficara marcado na histeria isso ai fica registrado para a eternidade para
que todos possam usufruir desse manancial de informações' que ali estava então
parabenizo Vossa Excelência e ali estava meu presidente eterno vereador desta casa
conhecedor tanto do Executivo quanto da casa eu quero deixar registrado essa
homenagem que muito me encheu de orgulho no sábado. á noite em Tamandaré
porque lá eu faço um trabalho sem cobrar um centavo a dez anos quando o finado e
saudoso João Domingos me convidou pela primeira vez lá eu estive exercendo uma
das funções que eu. tanto amo que eu tanto adoro e lá já sé vão vinte e cinco anos que
eu venho fazendo q-ue é o Pápai Noel. "Paulinó de Moura amigos são pessoas como
você que entram ..em nossas -'vidas e deixam sinais. nosso reconhecimento pela
disponibilidade de. trazer alegriã aos municipes de Almirante Tamandaré do Sul como
Papai Noel, voCê merece esta homenagem" e isso é uma coisa que não tem preço é
uma coisa que. me deixa extremamente 'feliz de receber o ~reconhecimento de um
município
recém:emancipado
convidar e '.-nos homenagear então
quero deixar
registrado isto eu sei para alguns pode ser uma situação não tão brilhante mas para
mim é muito importante e tàmbém - muito gratificante recebeú esta homenagem,
desculpa senhor presidente. de ter ultrapassado o tempo que me é cabido mas eu
precisava deixar estas consideraç~es, muito obrigado. 'yere.ador Felipe Sálvia: Senhor
Presidente Senhores Vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do povo em
especial a imprensa, também o seu Silveira membro do meu partido, gostaria de dizer
pra vocês que o vereador Paulino.de Moura~acabou de falar numa pessoa que
venho falar que ontem pela tarde houve as homenagens ali no aquático e uma a
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pessoas homenageadas
é o falecido João Domingos ex-prefeito de Tamandaré e exvereador desta casa eu fiz um Projeto de Lei, Senhores Vereadores que tramitou nesta
casa por bastante tempo, eu já agradeci na semana passada o vereador Gilnei Jarré,
presidente desta casa que fez e acatou esta Lei na semana passada, a Lei de minha

autoria que cria a tribuna, essa tribuna, vereador Erlei, vai se Chamar Tribuna de
oratória João Domingos, deixar uma marca nos vereadores quando saímos a gente se
vai a gente também tem que ficar na história nos nesta casa cansamos de deixar
pessoas na historia e nos também temos que deixar colegas que foram bons nesta
casa e eu me recordo do João Oomingõs. Vereadores quando esta casa tinha brigas, e
sempre tem brigas nesta casa porque há discussões de idéias o João Domingos
entrava com sua gaita e aqui tocando gaita
apaziguava os ânimos e era muito bonito,
muito bonito eu me recordo uma vez Tolotti que ele disse eu fazer uma lei ai para o
pessoal ler a Bíblia antes de começar porque lendo a Bíblia eu tenho certeza que vão
se acalmar, fala em Deus, e se hoje nesta casa se lê a Biblia é porque o João
Domingos fez um Projeto de Lei. Então, que pena que eu ontem não pude ir até o
Aquatico estava adoentado, mas a família dele esteve la e eu pedi pra minha filha ver
esta entrega e foi muito bonita esta entrega na tarde de ontem a homenagem a esta
pessoa que eu admirei muito que emancipou e lutou muito para emancipar Tamandaré
do Sul e conseguiu, então com essa então com esta placa fica gravado nesta casa o
nome de João Domingos também fiquei muito contente quando o Vereador e médico
da saúde desta casa disse que a saúde esta começando a melhorar, gente eu fiquei
muito contente que nós cansamos de falar sobre a saúde nesta casa hoje deu entrada
num Projeto de mais três médicos e nos cansamos de 'dizer Vereadora Sandra que
pode mandar projetos pra cá pra contratar médicos que nós vamos aprovar que nós
temos que deixar a população bem atendida o que não pode é continuar do jeito que ta
mas se ta melhorando e o médico disse que ta melhorando que é da área eu fico muito
contente, também gostaria Senhores Vereadores de falar de um trabalho meu que é de
uma semana
atrás que é de uma companhia linhas
de telefones a Claro eu to
cansado Senhores Vereadores de ouvir reclamações da Claro. Não sei se os senhores
Vereadores a Clãro é a nossa linha aqui da Câmara se nós sair e ir n-aVila Esperança
não tem sinal, se nós sair a Santo-Antonio não tem sinal, quem vai a Porto Alegre sofre
muito tu que falar com os assessores aqui não consegue falar então eu reclamei pra
eles não veio nerTl resposta, daí já mandei um requerimento na semana passada pra
promotoria pra ver se a promotoria e defesa do consumidor tomam alguma atitude em
relação a esta empresa, que não adianta a pessoa comprar um celular bom comprar
uma linha da claro e não ter o serviço então quem vai ter. que resolver isso vai ser o
Ministério Público, porque ~nós ..estamos aqui para~defender
nosso eleitor nosso
consumidor e eu disse saiu até no-diário da manhã 'só não saiu o nome da companhia
eu disse que pena que não saiu o nome porque me ligou o pessoal da Vivo para saber
quem que era e eu estou dizendo aqui em alto e' bom tom que é a Claro que e
judiando e maltratando o pessoal que tem as suas linhas era isso Senhor Preside
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Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos agora para a votação e apreciação dos
requerimentos, convido o Senhor Secretário; Vereador Leandro Adams: Senhor
Presidente; Presidente Vereador Gilnei Jarré: Pois não Vereador Leandro; Vereador
Leandro Adams: Peço para consultar os colegas para votar em bloco os
requerimentos e moções; Presidente Vereador Gilnei Jarré: Coloco em apreciação
do plenário os requerimentos em bloco. Não havendo Vereador que queira discutir
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que
se manifestem. Aprovados por todos a votação dos requerimentos em bloco. Convido o
senhor secretário para fazer a leitura do"" número e autor dos requerimentos.
Requerimentos: Vereador Paulino de Moura nO1;' Vereador Felipe Sálvia nO2; Vereador
Felipe Sálvia n° 3; Vereador Leandro Adams nO4; Vereadora Sandra CitoJin nO 5;
Vereador Eugenio Grandó e Elbio ~Esteve nO 6; Vereadora Sandra Citolin nO 7;
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Coloco em votação, vereadores favoráveis
permaneçam como estão os contrários que se manifestem. Aprovados por todos os
requerimentos. Solicito ao Senhor secretário que proceda a leitura do Projeto 135110 do
Executivo Municipal. Secretário Vereador Elbio Esteve: Projeto de lei 135110 Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento de 2010. Presidente
Vereador Gilnei Jarré: Peço ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer da
Comissão de Justiça e Finanças. O presente Projeto de Lei é viável conforme parecer
do instituto SOLLO e o jurídico desta casa e nada a opor contra quanto os aspectos
orçamentários e financeiros; Assinam os vereadores Felipe Sálvia, Vereador Eugenio
Grandó, Vereador Elbio. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o
parecer da Comissão de justiça e finanças. Não havendo vereador que queira discutir,
coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão os contrários
se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao Senhor Secretário que leia o parecer da
Ordem Econômica e social. Secretário Vereador Elbio Esteve: O presente projeto de
lei esta apto a ser incluído na ordem do dia. Assina Vereador Erlei, Vereadora Sandra
Citolin. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da Comissão
de Ordem Econômica e Social. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em
votação. Vereadores que con'cordam permaneçam"
como estão os. 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
que concordam permaneçam como estão os -contrários se manifestem. Aprovado por
todos. Peço ao Senhor secretário que proceda a leitura do Projeto 154110 do Executivo
Municipal. Secretário'. Vereador. Elbio . Esteve: Projeto 154110:' declara situação de
emergência e contrata émergencialmente servidores para trabalhar junto a Secretaria
de Saúde, cargo médico de;ESF 3, carga horária 40'horas semanais. Presidente
Vereador Gilnei Jarré: Peço ao senhor secretário que proceda a leítura do parecer da
Comissão de Justiça e Finanças. Secretário Vereador Elbio Esteve: O presente
Projeto de Lei é viável conforme parecer do jürídico desta casa e nada a opor cont
quanto os aspectos orçamentários e financeiros; Assina os vereadores Felipe Sálv ,
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Vereador Eugenio Grandó, Vereador Elbio. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está
em discussão o parecer da Comissão de justiça e finanças. Não havendo vereador que
queira discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam como
estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao Senhor Secretário
que leia o parecer da Ordem Econômica e Social. Secretário Vereador Elbio Esleve:
O presente Projeto de lei esta apto a ser incluído na ordem do dia. Assina Vereador
Erlei, Vereadora Sandra Citolin. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão
o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social. Não havendo vereador que
queira discutir, coloco em votação. ~Vereadores que concordam permaneçam como
estão os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está em discussão o projeto
com o parecer já aprovado. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em
votação.' Vereadores que concorda"m permaneçam como estão os contrários se
manifestem. Aprovado por todos. Peço ao Senhor secretário que proceda a leitura do
Projeto 156/10 do Executivo Municipal. Secretário Vereador Elbio Esteve: Projeto
156/10, inclui metas nas leis Municipais PPA 7017, PPA 20101013 e lei 7.246, e LOO
2011. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao senhor secretário que proceda a
leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Secretário Vereador Elbio
Esteve: O presente Projeto de Lei é viável conforme parecer do juridico desta casa e
nada a opor contra quanto os aspectos orçamentários e financeiros Assina os
vereadores Felipe Sálvia, Vereador Eugenio Grandó, Vereador Elbio. Presidente
Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da Comissão de justiça e
finanças. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores
que concordam permaneçam como estão os contrários sé manifestem. Aprovado por
todos. Peço ao Senhor Secretário que leia o parecer da Ordem Econômica e Social.
Secretário Vereador Elbio Esteve: O presente projeto de lei esta apto a ser incluído
na ordem do dia. Assina Vereador Erlei, Vereadora Sandra Citolin, Esta em discussão
o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social., Presidente Vereador Gilnei
Jarré: Não havendo vereado(que queira discutir, coloco em votação. Vereadores que
concordam permaneçam como estão os contrários se manifestem. Aprovado por todos.
Está em discussão o projeto com'o parecer já aprovado. Não havendo vereador que
queira discutir,' coloco em votação. Vereadores que concordam permâneçam como
estão os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao senhor secretário que
proceda a leitura dó Projeto 157/10 do Executivo Municipal. Secretário Vereador Elbio
Esteve: Projeto 157/10, autoriza o municipio a assumir e parcelar"parte do débito do
Hospital de Caridade"de Carazinho com as Centrais'Elétricas'de
Carazinho S/A. O
presente Projeto de Lei é viável conforme parecer do jurídico desta casa e nada a opor
contra quanto os aspectos orçamentários e financeiros; 'Assina os vereadores Felipe
Sálvia, Vereador Eugenio Grandó~Vereador Elbio.~Presidente Vereador Gilnei Jarré:
Está em discussão o parecer .da. Comissão de justiça e finanças. Não haven
vereador que queira discutir, coloco ,.em votação. Vereadores que concord
permaneçam como estão os contrários se manifestem. Aprovado por tod s

L.G.C.S

Página 12

27/12/2010

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal:440 " Fone/PABX:54.3330.2322" CEP 99500-000- CARAZINHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
WVoNoI.camaracrz.rs.gov.br
CNP J: 89.965.222/0001.52

~

.,
•

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao Senhor Secretário que leia o parecer da
Ordem Econômica e social. Secretário Vereador Elbio Esteve: O presente Projeto de
lei esta apto a ser incluído na ordem do dia. Assina Vereador Erlei, Vereadora Sandra
Citolin. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da Comissão
de Ordem Econômica e Social. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em
votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão os contrários se
manifestem. Aprovado por todos. Esta em discussão o Projeto com o parecer já
aprovado. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores
que concordam permaneçam como estão os contrários se manifestem. Aprovado por
todos. Peço ao Senhor Secretário que proceda a leitura do Projeto 160/10 do Executivo
Municipal. Secrelãrio Vereador Elbio Esleve: Projeto 160/10, autoriza a doação de
área a empresa Norte Sul Industria Metalúrgica LIda. O presente Projeto de Lei é viãvel
conforme parecer do jurídico desta casa e nada a opor contra quanto os aspectos
orçamentários e financeiros;_Assina os vereadores Felipe Sálvia, Vereador Eugenio
Grandô, Vereador Elbio. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o
parecer da Comissão de justiça e finanças. Não havendo vereador que queira discutir,
coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão os contrários
se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao Senhor Secretário que leia o parecer da
Ordem Econômica e social. Secretário Vereador Elbio Esteve: O presente Projeto de
lei esta apto a ser incluído na ordem do dia. Assina Vereador Erlei, Vereadora Sandra
Citolin. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da Comissão
de Ordem Econômica e Social. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em
votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão os contrários se
manifestem. Aprovàdo por todos. Está em discussão o Projeto com o parecer já
aprovado. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores
que concordam permaneçam como estão os contrários se manifestem. Aprovado por
todos. Peço ao Senhor Secretario que proceda a leitura do relatório de execução
orçamentária e relatório ba'ncário da Câmara Municipal. Secretário Vereador Elbio
Esteve: Carazinho, 09 de dezembro de 2010. Excelentíssimo Senhor Presidente Pelo presente dirigimos a Vossa excelência com a finalidade de encaminhar o relatório
de execução êrçamentária, balancete contábil e o balancete. da despesa bem como
conciliação bancaria relativo ao mês de Novembro de 2010. Conforme estabelecido no
Regimento Interno- desta casa para encaminhamento a. comissão- para parecer e
votação. Sendo o que apresenta. atenciosamente. Luciana Inês Lampert de SouzaContadora - Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao Senhor
Secretario que proceda" a . leitura da - Comissão' de Justiça '"e finanças. Secretário
Vereador Elbio Esteve: O Presente relatório é viável"assinam os vereadores Felipe
Sálvia, Vereador Eugenio Grandó,"'Vereador Elbio ..::Presidente. Presidente Vereador
Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanç íS
vereador que queira discutir coloco' em votação. Não havendo vereador que que ra
discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão s
N

LG.C.S

Pagina 13

Av. Flores da Cunha,799 - Caixa Postal:440 - Fone/PABX:54.3330.2322- CEP 99500-000- CARAZINHO/RS
E-mail:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br

www.camaracrz.rs.gov.br

CNPJ: 89.965.222/0001-52

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

contrários se manifestem. Aprovado por lodos. Está em discussão o relatório com os
pareceres já aprovados. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação.
Vereadores que concordam permaneçam como estão os contrários se manifestem.
Aprovado por todos o relatório da Câmara. Peço ao Senhor secretário que proceda a
leitura do Projeto 147/10, do Executivo Municipal. Secretário Vereador Elbio Esteve:
Projeto 147/10, autoriza a firmar convênio com o Serviço de aprendizagem industrial
SENAI. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao Senhor Secretário que proceda a
leitura do parecer da Comissão de Justiça. e Finanças. Secretário Vereador Elbio
Esteve: O presente Projeto de Lei é viável conforme parecer do jurídico desta casa e
nada a opor contra quanto os aspectos orçamentários e financeiros; Assina os
vereadores Felipe Sálvia, Vereadort Eugenio Grandó, Vereador Elbio. Presidente
Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e
Finanças. Vereador Eugenio Grandó: Senhor Presidente, senhores Vereadores,
Senhora Vereadora,.senhores e Senhoras presentes na casa do povo, como sempre
tenho feito quando o parecer da comissão é inviável eu subo a tribuna e justifico o voto
em nome da comissão o que farei hoje também o projeto é inviável primeiro porque se
trata de convênio e convênio não teria que passar pelo poder Legislativo deveria ser
firmado diretamente pelo Executivo Municipal o segundo ponto a ser enfrentado neste
projeto mesmo que depois de nos termos pedido para o vereador De Loreno e ai eu
quero fazer a defesa do colega não pelo um espírito de corpus nosso, mas por eu ter
visto ele ligar para a 'administração Municipal e solicitar que nos fosse enviado uma
correspondência nos informando qual era a contrapartida que o SENAI estaria dando
em troca da firmatura deste convênio, este projeto foi retirado da pauta semana
passada este documento ficou de aportar aqui na casa e não aportou e hoje um pouco
antes da votação fui testemunha novamente do vereador"tentar interferir ai junto
Municipal para que' viesse essa justificativa e que a inviabilidade do projeto caísse por
terra, justificativa que de mostre a contra partida. que o SENAI irá oferecer para o
município em troca do que o município ira empregar em dinheiro eu quero afirmar que
se dá uma intransigência por parte do secretario da Administração não estou afirmando
eu que o Prefeitõ Aylton esteja"'satiendo o que esta acontecendo mas o secretario da
administração -decidiu que não ia' mandar tal documento e não veio, nos vereadores
não temos como ir contra a inconstitucionalidade do Projeto todos são decididos por
voto e eu votar de-forma inviável o projeto mantendo minha coerência desde o começo
quando o projeto é inviável tecnicamente e quando vem parecer do instituto que nos dá
assessoria de Porto Alegre e mais ..o da casa eu não como votar de forma diversa mas
cada vereador, mas quero deixar registrado que se dá por uma intransigência ai do
Secretário da Administração, .•••obrigado. Vereador •.Estevão De Loreno: Senhor
Presidente, Senhores Vereadores,-pessoas que nos'-assistem na noite de hoje, gostaria
de pedir para derrubar o parecer de inviável, não sei o porque não veio este papel
a gente tem que olhar, e até hoje chegou um Convite de formatura de doze alunos
vão se formar lá no curso de Usinagem e um deles eu conheço o rapaz juntou
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dinheirinho se formou e agora vai sair empregado, então peço aos colegas que
acharem justo derrubar o parecer para aprovar o projeto. Presidente Vereador Gilnei
Jarré: Eu gostaria que a vereadora Sandra assumisse os trabalhos da mesa para
poder me pronunciar. Vereador Gilnei Jarré: Senhora Presidente, Senhores
Vereadores, público presente imprensa é inadmissível um colega vereador vim pedir
para derrubar um parecer ou é viável ou não é viável e o que o executivo Municipal se
o Senhor leu o parecer, o pedido aqui o autoriza, solicita autorização para firmar
convênio com o SENA1, que é que disse que aluno não via se formar lá quem é que
disse que os cursos não vão continuar isto aqui é para esquentar uma irregularidade do
Senhor Prefeito porque ele já contratou um imóvel e esta pagando sem ter uma alma
viva dentro do imóvel, então pelo amor de Deus colegas vereadores analisem o que
vocês estão fazendo é inviável ponto final, senhor Prefeito contratou um aluguel já ta
pagando a um mês sem o SENAI estar lá dentro isto aqui
é para esquentar
irregularidade mais uma, o SENAI continua dando seus cursos esta bem estabelecido,
muito bem obrigado então eu não acredito que vão ao contrário a legislação, Obrigada
Senhora Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Com a palavra Vereador
Elbio. Vereador Elbio Esteve: Boa noite Senhor Presidente, o parecer do SOLLO diz o
seguinte é desnecessário autorização da Câmara Municipal para a celebração de
convênios com outras entidades ta bem claro pessoal, é desnecessário não tem que
passar por nós eles não precisavam mandar pra gente por isso que é inviável.
Vereador Paulino de Moura: Senhor Presidente, Senhores Vereadores comunidade
aqui presente eu vou me ater e depois eu vou discutir o projeto eu vou me ater se ele é
constitucional ou inconstitucional respeitando o parecer do instituto SOLLO,
respeitando o parecer da Consultoria Jurídica da Casa, nesta casa é praxe votar
favorável ou votar contrário ao parecer o parecer esta nos orientando a não votar
favorável mas se haver alguém e tiver entendimento diferenciado nos temos o livre
arbítrio de votar favorável ou contrário porque eu entendo que nós devemos sim nos
basear na consultoria jurídica desta casa e no Instituto que nos dá o balisamento para
se fazer alguma coisa, mas eu ;'entendo que ele é sím passível de. votação contraria
mesmo tend0.J a-direção e eu '"vou dizer vereádor Estevão De' L~reno se nós
continuarmos com esta política arcaica da Administração Municipal de não fazer as
coisas conforme determina a lei, conforme determina a orientação, se não tem porque
mais mandar o projeto pedindo esta autorização porque mandar pra q-ueeste desgaste
e o lide r do governo pede ~ao secretário por gentileza, por. fãvor me manda o
documento para refe"rendar esta. posição, não mandam então nós vamos fechar as
portas eu não vou voltar "aqui pra esta casa pra ficar sofrendo represálias com razão da
dita chamada oposição, porque,nos estamos aqui para representar a sociedade de
Carazinho a população eu acho que Vossa Excelência tem que ser mais incisivo cobrar
não do Prefeito porque o prefeito não tem obrigação de saber dessas picuinhas mal]. o
secretário tem que saber lhe atender e não lhe atendendo leva ao conhecimento o
Prefeito porque não pode por causa de um documento um projeto se tornar invi' e,
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depois eu vou discutir o mérito do projeto eu estou dizendo que vou votar contrário ao
parecer da comissão de justiça e finanças do Instituto SOLLO mas eu não vou mais
comungar também com esta situação que hora esta estabelecida, estou falando
publicamente e vou faJar para o prefeito se ele quiser ouvir que ouça se não quiser que
não ouça porque eu não vou mais estar aqui ouvindo isso por aberração administrativa
nossa o qual eu faço parte deste governo, obrigado. Vereador Leandro Adams:
Senhor Presidente, vereadora Sandra, público aqui presente, Romano Guerra
Assessor do Deputado Márcio Biolchi e demais pessoas que nos prestigiam na noite de
hoje eu recebi esta semana senhor presidente o proprietário da Norte Sul esta empresa
que nos acabamos de aprovar o projeto 160/10, que está se instalando no Distrito
Induslrial Carlos Augusto Frietzer elran Albuquerque, é lá no lran Albuquerque nos
acabamos de aprovar e eu perguntava pra esse empresário se ele fez uma pesquisa
de mercado para vender as estruturas dele, e ele disse vereador não se preocupe com
mercado porque eu forneço a Petrobras o que eu quero é qualificação de mão de obra,
estamos num impasse ai senhor presidente sei que já passamos todos os prazos
regimental, mas eu queria sugerir que nos retirássemos mais uma vez este projeto
para que o lider resolvesse este problema nos não podemos estar votando as coisas
inconstitucional então eu pediria encarecida mente ao presidente repensar em nome
de todos e retirar mais uma vez este projeto e que o líder do governo resolva porque a
gente espera e sabe a contrapartida do SENAI a contrapartida do SENAI é que todas
as empresas que tem em carazinho foram alunos do SENAI a Ghial foram alunos do
SENAI , a MAX foram alunos do SENAI , a Metalúrgica São bento foram alunos do
SENAI então a contrapartida do SENAI não precisa nem citar, mas será que esta tão
difícil pro secretário botar isso no papel pra nos arredondar e resolver este problema
que estamos ai ha quinze dias, então senhor presidente eu lhe peço encarecidamente
eu sei que não é mais hora já passou mas que o Senhor retirasse de pauta este projeto
e que amanha até as nove horas o líder do governo trouxesse estes documentos e na
próxima sessão nos. pudéssemos votar este projeto, muito obrigado senhor presidente.
Presidente Vereador Gilnei Ja'rré: Eu gostaria de nóvamente vir, toda segunda~feira
na hora de votação retirar projeto eú não vou tirar ou retirar pra mim não muda nada só
que eu acho completamente erra.do fazer isso, tem tempo antes analisem antes não
deixem botar n-a ordem do dia tem gente que trabalha à tarde pra màntar a ordem do
dia e ninguém é bobo de ninguém aqui dentro, então tirem um tempo aqui antes da
sessão venham aqui olhem os . projetos analisem o que->vocês querem tirar peçam pro
Senhor Prefeito projeto é só Senhor. Prefeito que retira vocês sabem muito bem e que
ele retire não conserte o ~projeto e faça o contrato- que ele bem entender assuma todos
os riscos que ele tem que assumir que nos não temos que estar dando respaldo pra
ele em contratações indevidas ele tem que ter o compromisso, eu vou retirar o projeto a
pedido do vereador Leandro e SENAI ele não tinha que. dar a contrapartida porque a
contrapartida dele ele ganha das empresas ele tem. que prestar serviço em Caraz',ho
que muito pouco esta prestando tanto é que vieram anunciar aqui do fechamento
o
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Senhor Prefeito cedeu mais um pouquinho como ele vem cedendo em todas as ações
que botam ele na parede cedeu a contratação o aluguel de um imóvel e o que o
município ganha com isso ele tem que dar a contrapartida com a qualificação procurar
a demanda nas empresas porque as empresas já pagam para o SENAJ dar o curso
então não é o município que obrigação de manter o SENAI em Carazinho a mesma
forma aconteceu com o SEBRAE ta o Jocélio revirando tentando trazer o SEBRAE
para Carazinho depois que se perde ai vão se lamentar então isso é urna ação que o
governo tem que dar condições eu e o Alemão a vida inteira lidando com isso
trabalhando com a qualificação o Leandro também lida com a qualificação, se nós
vamos manter o sistema S os outros municípios também mantém com certeza, eu
gostaria antes de encerrar comunicar então conforme aceitação de noventa por cento
dos vereadores da convocação de uma Sessão Extraordinária. Peço ao senhor
Secretário que leia a convocação da sessão extraordinária. Secretário Vereador Elbio
Esteve: Gilnei Alberto Jarré,. presidente da câmara de vereadores do Estado do Rio
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o artigo 12,
parágrafo primeiro,' alínea A da Lei Orgânica de Carazinho: Convoca os senhores
vereadores para sessão extraordinária a ser realizada no dia vinte e dois de dezembro
às onze horas com a finalidade de votar o relatório da Comissão Parlamentar de
Inquérito criada pela resoluçâo 309/10 que investiga suposto déficit na Secretaria
Municipal de Educação. Sala da Presidência vinte de dezembro de 2010. Presidente
Vereador Gilnei Jarré. Nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus, eu
gostaria que prestassem atenção no encerramento convoco os Senhores Vereadores
para a próxima reunião ordinária a realizar-se no próximo dia 27 de dezembro às (17)
dezessete horas e (45) quar nta e cinco minutos e a extraordinária de fim de ano para
a aprovação os demais. oj tos que se encontram na casa às (18) dezoito horas e (
45) q ar t
cinco mi tos
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