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li! ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
• CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

~ Ata da Reunião Ordinária do dia 13 de dezembro de 2010 .....ATA 53

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 13 de dezembro de 2010, convido o
Senhor Vereador Paulino de Moura para proceder à leitura de um trecho da
Biblia, e que todos se posicionernem pé; (leitura da Bíblia); Coloco em
apreciação a ata da Reunião Ordinária do dia 22 de Novembro de 2010. Esta
em discussão a ata de reunião ordinária do dia 22 de novembro de 2010. Não
havendo vereadores que queira!11 discutir, c~loco em votação, vereadores
favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovação por
todos os presentes. Coloco em apreciação a ata da Reunião Ordinária do dia
29 de novembro de 2010. Esta em discussão a ata de reunião ordinária do dia
22 de novembro de 2010. Não havendo vereadores que queira discutir, coloco
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se
manifestem. Aprovação por todos os presentes: Convido o senhor secretário
para fazer a leitura do expediente da presente reunião. Secretário Vereador
Élbio Esteve; Expediente 13 de dezembro de 2010. Oficio 273/10 do Executivo
Municipal, em resposta OP 261/10. Oficio 3405/10 do Instituto-Geral de
Pericias, em resposta 00 2404/10. Ofício da Associação dos Papeleiros de
Carazinho, solicitando intermédio junto a Empresa Conesul para liberação de
mais um caminhão de material reciclável. Convite para inauguração oficial da
primeira academia aberta da terceira idade de Car~zinho, realizado no dia 11
de dezembro de 2010. Comunicado do Ministério da Educação, informando a..... . "'"
liberação de. recurso financeiro no valor de. R$ 13.000,00. Comunicado do. .~ "

Ministério da Educação, informando a liberação de recurso financeiro no valor
de R$ 121.223,22. Comunicado do .Ministério da Eduéação, .informando a
liberação de recurso financeiro no valor de R$ 558,40. Convite ao Presidente

-.. .•.. _. ~..,..
da Casa, do Comitê >.-Regional.de Qualidade; para parti~ipar do coquetel e
palestra Case Dalponte ..~iquigás, a. realizar-se nO,dia 14 de dezembro.
Correspondência dos servidores da CORSAN referente ao Projeto de Lei que
trata da Renovação do Contrato elos Serviços- de Tratamento, Distribuição de
Água e Coleta de Esgoto de Caràzinho. Ofício 274Í1 O do Executivo Municipal,
em resposta OP 265/10. Oficio 275/10 do Executivo Municipal, em resposta OP
266/10. Projeto de Lei n° 038/10 de autoria do Vereador Gilnei Jarré, o qual
institui no Município de Carazinho, o mês de outubro de cada ano co
"OUTUBRO ROSA" e dá outras providências. Cartão de Natal SEST/SENA
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artão de Natal CFC Weber. Sindicato dos Metalúrgicos de Carazinho.
Deputado Estadual Heitor Schuch. Farmácia Farmashop. 39' CRE. Sindicato
dos Trabalhadores Indústria Construção Mobiliário de Carazinho. Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Carazinho. Talamini Terraplanagem e locação de
equipamentos. LD Materiais de Construção. Escola Estadual de Educação
profissional de Carazinho - EEPROCAR União de Vereadores do Rio Grande
do Sul - UVERGS. Cãmara Municipal de Vereadores de Almirante Tamandaré
do Sul. Presidente Vereador Gilnei Jarré; passamos agora para a leitura das
indicações, requerimentos e moções, pelo senhor secretário; Secretário Élbio
Esteve; Indicações: 2322/1348/10'- Vereador Solinha; solicita ao Executivo
com urgência limpeza da valeta é colocação de tubos na Rua João Clemente
Elsing a partir da Rua Francisco Rosa Marcondes no Bairro Ouro Preto;
2323/1349/10 - Indicação Vereador Solinha; solicita ao Executivo Municipal
solicitando ao setor competente para que efetue trabalhos de patrolamento,
cascalhamento e limpeza da Rua Lupicínio Rodrigues e posterior efetuar
estudos técnicos da viabilidade para efetuar a complementação do calçamento;
2324/1350/10 - Indicação Vereador Solinha; solicita ao Executivo para que
determine serviços patrolamento, cascalhamento e limpeza de bueiros nas
Ruas. Antonio Andreis, Ipanema e Coroados no Bairro Central; 2325/135/10 -
Indicação Vereador Solinha; solicita ao Executivo que determine ao setor
competente para que realize trabalho de recapeamento asfáltico da Rua Anália
Bonizomi Weber 'no Bairro Sommer; 2326/1352/10 - Indicação Vereador Erlei
Vieira; solicita ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente a
criação de um estacionamento exclusivo para m.ot?ciclet~nas proximidades da
empresa Maquitintas na Avenida Flores da Cunha; 2327/1353/10 - Indicação
Vereador Erlei Vieira; solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao
setor competente; a execução "de recolhimento do lixo no Bairro São Pedro seja

I ~ ~

cumprido nos dias determinados pela empresa responsável, pois tem dias que
está faltando, os servidores retiram das lixeiras residenciais, mas o caminhão
não passa para recolher nestes dias' determinados para ~ tal serviço;
2328/1354/10 - 'Indicação;Vereador Paulino de Moura; o vereador abaixo
assinado solicita que, após lida~em" plenário, e. deférida pelá Presidência na
forma regimental, seja"enviado oficio ao Senhor Prefeito'Municipal solicitando
sejam recolhidos os galhos verdes depositados na Ru-a Leonel Rocha, junto ao

oi' - ••

passeio público localizado. em frente à EMEI Santa Isabel, no bairro Ouro
Preto; 2329/1355/10 - Indicação Vereador Paulino de Moura o vereador abaixo
assinado solicita que apôs lida em plenário, e deferida pela Presidência na
forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal solicitand
sejam recolhidos os galhos verdes depositados na Rua Henrique Teodor
Schutz, em frente ao número 255, no bairro Vila Rica; 2330/1356/10
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Vereadora Sandra Citolin; solicita ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a canalização da sanga existente na Rua
David Canabarro, pelo fato de que algumas residências estarem ameaçadas de
serem engolidas pela sanga devido á erosão progressiva da mesma, confomne
foto anexa da residência N" 580, cujo banheiro está praticamente dentro da
sanga; 2331/1357/10 - Indicação Vereador Élbio Esteve; solicita ao Executivo
Municipal para que detemnine ao setor que efetue a pavimentação asfáltica na
Rua Pemambuco no Bairro Oriental; 2332/1358/10 - Vereador Élbio Esteve;
solicita ao Executivo Municipal para que. determine ao setor competente que
efetue melhorias na Rua Siqueira' Campos,'. a rua encontra-se em péssimo
estado de conservação, situação que piora nos dias de chuva; 2333/1359/10 -
Indicação Élbio Esteve; solicita ao Executivo para que determine ao setor,
competente que efetue o témnino do asfalto que liga o Distrito de São Bento a
Pinheiro Marcado; 2334/1360/10 !.. Indicação Vereador Élbio Esteve; solicita ao
Executivo para que determine ao setor competente que efetue o asfaltamento
da Rua landui no Bairro Operário; 2335/1361/10 - Indicação Vereador Élbio
Esteve; solicita ao Executivo' Municipal. para que detemnine ao setor
competente que efetue obras de cascalhamento e compactação na Rua Felix
Guerra, Bairro Operário; 2336/1362/10 - Indicação Vereador Éibio Esteve;
solicita ao Executivo Municipal para que detemnine ao setor competente que
efetue o témnino do calçamento da Rua João Olaneck, Bairro Vila Rica;
2337/1363/10 - .Indicação Vereador Élbio Esteve; soiicita ao Executivo
Municipal para que detemnine ao setor competente que. efetue meihorias no
calçamento na Rua São Pauio no Bairro Oriental; 2338/1364/10 - Indicação
Vereador Leandro Adams; solicita ao Executivo MuniCipal que detemnine ao, .
setor competente providências urgentes para a colocação de bueiros, na vala
aberta pelo municipio de Caratinho, dentro do terreno de posse da Senhora
Silvana Mariaf"Godoy, localizado'~na Rua Fernando Ari Moehteckê>no 98, no
Bairro Residencial Planalto; 2339/1365/10 - Indicação Vereador Leandro
Adams; solicita ao Executivo Municipal, que determine a' empresa Conseul, a
liberação de mais um caminhão de material reciclável para a Associação dos

~ '" ~ ,& .
Papeleiros de Carazinho, pois a mesma encontra-se em condições de. --.,
manipular mais materiais e auxiliar-na' longevidade do'"aterro sanitário de. _ n'
carazinho, além de contribuir....com a preservação do meio ambiente;
2340/1366/10 - Indicação VereadorLe,mdrõ Adams; solicita ao Executivo
Municipal, que informe ao setor competente que, segundo comunicado de
05/12/2010 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA,
todos empenhos emitidos em 2010, deverão ter seus respectivos contrato e
repasse assinados junto a Caixa Econômica Federal até o dia 17 de detem r
de 2010, caso contrário, poderão ter os saldos já empenhados sumariamen
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-. • cancelados; 2341/1367/10 - Indicação Vereador Solinha; solicita ao Executivo
que detennine ao setor competente para que realize trabalho de pintura das
faixas de segurança entre as Ruas da Paz, Olto A. Gerhard e David Canabarro,
juntamente com a colocação de (01) um quebra molas; 2342/1368/10 -
Indicação Vereador Estevão de Loreno; para que determine a Secretaria de
Obras que seja feito o cascalhamento e o patrolamento da Rua Padre Gusmão;
2343/1369/10 - Indicação Vereador Estevão de Loreno; para que detennine a
Secretaria de Obras que seja refeito o calçamento na Rua General Neto;
2344/1370/10 - Indicação Vereador Estevão de Loreno; para que determine ao. .
Departamento de Limpeza Urbana que sejam feito serviços de capina e, .
roçagem no acostamento da Rua Arthur. Bernardes; 2345/1371/10 - Indicação
Vereador Estevão de Loreno; para' que determine a Secretaria de Obras que
seja feito o cascalhamentoe o patrolamento da Rua Arthur Bernardes;
2346/1372/10 - Indicação Vereador Felipe Sálvia; encaminhamos solicitação ao
Executivo Municipal para que detennine ao setor competente com a máxima
urgência possível a limpeza de uma boca de lobo na Rua Henrique T. Schutz,
nas proximidades do "Bar do Diepe"; 2347/1373/10 - Indicação Vereador
Eugenio Grandó; solicitando ao setor competente a realização de melhorias
realizando limpeza no bueiro existente na Ru'a' Victor Graeff, próximo ao
número 154 no bairro Fey; 2348/1374/10 - Indicação Vereador Eugenio
Grandó; solicitando ao setor competente e a realização de melhorias na Rua
Artur Bemardes, próximo ao número 1315, no bairro Sassi; 2349/1375/10 -
Indicação Vereador Eugenio Grandó; solicitando ao s.etor competente a
realização de melhorias na Rua Negrinho do Pastoreiro, no bairro Floresta;
2350/1376/10 - Indicação' Vereadora Sandra criolin; reiterando solicitação ao
Executivo Municipal, que'"determine ao setor competente com urgência, que
coloque um quebra molas na Rua Silva Jardim, fun"dos da Delegacia de Policia,
próximo ao número 196; 2351/1376/10 - Indicáçãc;'Vereadora Sandra Citolin;
solicita ao ;Executivo Municipãl' com urgênCia, que determine j ao setor
competente trabalhos de operação tapa burãco, cascalhamento e compactação
da Travessa Vit6ria, Bairro Floresta; Moções; 2367/356/10 - Móção Vereador

',. :. • ~ ., Õ'<

Felipe Sálvia, subscrita pelos vereadores Marcos Soares, Gilnei Jarré e Solinha
- o vereador abaixo assinado solicitã que,-depois de. ouvido o Plenário, seja

--o ,-'

enviado oficio de congratulações do Poder. Legislativo de Carazinho, a
Associação Comercial e Industrial de' Carazinho, '-- ACIC, a Cãmara de
Dirigentes Lojistas de Carazinho é CDL,'ao Sindicato do Comércio Varejista de
Carazinho - SCVC e ao Sindicato Rural, pela realização da edição 2010 d
Troféu João de Barro de Excelência Empresarial. Certamente é um d
prêmios mais conceituados na comunidade carazinhense, principalmente pel
importância que representa em todos os segmentos da sociedade o d
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e empreendedorismo e que contribuem significativamente para o
desenvolvimento econômico e social de nossa terra, solidificando o
crescimento de toda a região. Que seja, encaminhado também e em especial,
ofício as duas grandes personalidades agraciadas com o Troféu João de Barro
2010 o Sr. Sidnei Olavo Meyer, Diretor da SM Construções e ao Sr. Gilson
Trennepohl, Diretor Presidente da Stara, cumprimentando-lhes pelo excelente
trabalho que vêem desenvolvendo em suas 'respectivas áreas de atuação,
porque mais do que a busca por conquistas individuais, buscam acima de tudo
o reconhecimento pelo trabalho que dedicam na conquista de novos horizontes
que venham a contribuir par~o desenvolvimÊmtode Carazinho e região. Ao
Sidnei, queremos dizer que sua trajetória empresarial justifica em todos os
aspectos esta justa e merecida distinção, tua forte liderança e a tua história de
sucesso serve de exemplo a todos nós, comporta em sua personalidade
virtudes dignas de um grande homem, de um grande Iider Ao Gilson, são
poucas as palavras para expressar o reconhecimento desta terra pelo trabalho
que vem realizando em prol do nosso. desenvolvimento, és sinônimo de
trabaiho, competência e dedicação. Seu empreendedorismo o faz destacar-se
como uma das maiores lideranças do a nível regional, estadual e nacional. Um
grande lider, leal, correto, dinâmico e inovador, também um grande exempio de
competência e sucesso. Recebam desta forma, os cumprimentos e o
reconhecimento deste Poder Legislativo Municipal de Carazinho, que se sente
honrado em homenagear tanto as entidades que criaram esta distinção, como
também os agraciados desta edição 2010 do Troféu João de Barro que é uma
premiação que leva em consideração não somente o "que os homenageados
realizaram até o momento, mas, acima de tudo, o que podem fazer e aprimorar
para o desenvolvimento do município e da região;' 2368/357/10 - Moção
Vereador Solinha e Marcos Soares, subscrita pelos 'vereadores Felipe Sálvia e
Erlei Vieira ~,o Vereador abaixo' assinado~solicita na forma regiméntal, que
depois de submetido em plenário' para' aprovação, seia enviado ofício de~, ~
cumprimentos ao ",Centro .~e +Tradições Gaúcha ~ Unidos, pela Tradição
Riograndense em nome do ~patrão Orlando Wandscheer, juntamente com a
patroa Sirlei Wandscheer e extensivo' a tóda patronagem, pelo excelente
trabalho realizado no ano de 2010 frente da entidade, mantendo os costumes
do Rio Grande do Sul, buscando sempre a preservação das tradições do povo
gaucho, e colocando a tradição cómo critério e regra de decisão, entendendo a
tradição como o conjunto de hábitos e tendências que procuram manter uma
sociedade no equilíbrio das forças que lhe deram origem, sempre co
dedicação e carinho enchendo de orguiho o povo de nossa terra; Moçã
2369/358/10 - Vereador Feiipe Sáivia, subscrita pelos vereadores S dra
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Iolin, Erlei Vieira e Solinha - o vereador abaixo assinado solicita que depois
de ouvido o plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio
ao Jovem Luiz Martins, o "Luizinho", natural de Carazinho, cumprimentando-lhe
por ter assumido a Secretaria da Juventude de Porto Alegre, por indicação do
prefeito José Fortunatti. O fato de um jovem carazinhense conquistar com seu
trabalho um cargo como este, junto á prefeitura da capital do Estado do Rio
Grande do Sul é motivo de orguiho para todos nós carazinhenses, e maior
ainda para a familia pedetista, pois demonstra que além de nosso saudoso
Leonel de Moura 8rizola, que foi um dos maiores nomes na política nacional,
há também aqui outros grandes nàmes põlíticos a serem aproveitados pelo
partido, que com certeza dão sua parcela de contribuição para o crescimento e
o fortalecimento do PDT, regional, estadual e nacional. É realmente muito bom
ver que o PDT reconhece o trabalho desenvolvido pelas pessoas que tem uma
história e um compromisso dentro do partido, prova disso foi á indicação do
"Luizinho" para este cargo, um jovem que começou a militar no partido desde
muito jovem, tendo sido Presidente da Juventude Socialista de Porto Alegre,
Secretário Geral. da Direção Nacional da Juventude Socialista do PDT e
Presidente Nacional da Juventude Socialista do PDT. Um currículo politico
apreciável, digno de orgulho e elogios. Receba assim, os cumprimentos do
Poder Legislativo Municipal de Carazinho e o desejo de que possas
desenvolver um belo trabalho; Moção 2370/359/10 -yereador Felipe Sálvia,
subscrita pelos vereadores Solinha, Sandra Citolin e Erlei Vieira - o vereador
abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenária,. seja enviado ofício a
UNIMED de nossa cidade, cumprimentando-Ihe~.pela excelente iniciativa em
patrocinar a aquisição dos equipamentos da primeira Academia ao Ar Livre de
nossa cidade, que foi oficialmente inaugurada no último sábado, dia 11de,
dezembro, em/uma parceira-"com a Prefeitura Municipal. 'Todos somos

~ . i .
conhecedores do excelente' trabalho prestado pela UNIMED;'\.possuem.. ,
profissionais do mais alto nivel, prestando a seus clientes sempre um excelente
atendimento, desde a recepção até. a'" realização de Y. exames, consultas,

•cirurgias e demais procedimentos, e agora com o apoio a este projeto, fazendo
, -<-" - --.,.

a doação dos equipamentos para a academia ao ar livre promovendo assim o
bem estar da populàção, especialmente-as pessoas' da terceira idade,
conquistam nossa total admiração. _Pode~.9sI dizer ."'com certeza que é uma
iniciativa admirável, e o fato .d~que em .brevei mais academias serão
inauguradas nos faz em nome' de toda" população, externar nossos mais
sinceros agradecimentos, afinal como seus representantes, temos o dever e
zelar pelo bem estar de todos, proporcionando-lhes sempre o melhor possí
com parcerias que dão certo. Aproveitando a oportunidade, tomamos a
liberdade de sugerir que a UNIMED, também em uma parceira com o Execuf
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~niciPal, pudesse reestruturar os brinquedos infantis das praças do municipio,
pois em muitos locais os brinquedos estão em péssimo estado, sem
proporcionar segurança, em algumas praças nem há brinquedos disponiveis,
seria com certeza também uma belíssima iniciativa; Moção de Aplausos
2371/360/10 - Vereador Erlei Vieira, subscrita peios vereadores Leandro
Adams, Gilnei Jarré e Élbio - os vereadores abaixo assinados solicitam que,
depois de ouvido o Plenário, seja enviado oficio de aplausos do Poder
Legislativo de Carazinho, a Cabanha Três Aporriados que conquistou prêmio
destaque em Morfologia. Receba do Poder Legislativo o reconhecimento pelo.,. ..
prémio recebido e os votos de sucesso a Cabanha Três Aporriados em futuras
competições; Moção 2372/361/10 - Vereador Erlei Vieira, subscrita pelos
vereadores Salinha, Gilnei Jarré, e Sandra Citolin - os vereadores abaixo
assinados solicitam que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado oficio: de
aplausos do Poder.Legislativo de Carazinho, a Equipe Esportiva do Diário AM
que recebeu Prêmio - Emissora Destaque 2010 promovido pela RBSTV de
Passo Fundo. A equipe da Rádio Diário AM vem se destacando no decorrer
das coberturas esportivas principalmente na cobertura de grandes
campeonatos como a Tacinha RBS e a Copa RBS de futebol. A equipe ainda
apresenta um diferencial possui uma muiher, Mara Steffens, como repórter
esportivo. Com certeza esta repórter prestou contribuição fundamental na
conquista deste prêmio, recebam do Poder Legislativo o reconhecimento e os
votos de sucesso no ano de 2010; Moção de Reconhecimento 2373/362/10 -
Vereador Gilnei Jarré, subscrita pelos vereadores Eugenio Grandó, Elbio
Esteve e Erlei - o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que
após submetido i em ple~ário para aprovação seja enviado oficio de
cumprimentos à Sra. Lisandra Sandri, Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Pesso'a com Deficiência e ou Superdotação/ Altas, Habilidades,

I>" - .., .' ~..,.

extensivo a Associação do Grupo de Surdos/Associação Carazinhense de e
para Deficie'ntes Visuais, Associaçã"o. dos""Defiêientes Físicos e, Associação
Carazinhense dos Deficientes Múltiplos,f parabenizando pelo, sucesso do
"Evento Social enl Prol a Inclusão da Pessoa com Deficiência" réalizado dia 10- --:.. --. - ~de dezembro em nosso município.Manifestamos ~nosso reconhecimento ao
Conselho, bem como, as Associações -qüe desem"penham um papel- ~fundamental na constituição'.•..de uma sociedade ,inclusiva baseada na
diversidade e na pluralidade de idéias e solúções a favor da inclusão desse
segmento na sociedade, garantindo o exercicio da cidadania e dando garantia
a essas pessoas de uma vida digna e uma sociedade mais justa e fraterna.
Ressaltamos ainda, que juntos poderemos garantir melhores condições de vida
e acesso à educação, à saúde e ao mercado de trabalho a essa gran
porcentagem de pessoas com deficiência que lutam todos os dias por uma vi
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Amais digna; Moção de Reconhecimento 2374/363/10 - Vereador Giinei Jarré,

subscrita pelos vereadores Eugenio Grandó, Elbio Esteve e Erlei - o vereador
abaixo assinado requer na forma regimental, para que depois de submetido ao
plenário para aprovação, seja enviado oficio aos pastores José Ivo Uchoa e
Egber Tibola parabenizando pela inauguração da nova igreja, bem como pela
união das igrejas pela divulgação do Evangelho, a qual denominou Igreja
Batista Nacional Lugar de Vida. Manifestamos ~osso reconhecimento pelo
trabalho social, cultural e religioso, bem como pela recuperação de'
dependentes quimicos, realizados pelos pastores e irmãos destas igrejas.
Ressaltamos ainda, da satisfação e alegria de participar novamente da
inauguração desta Igreja, hoje unida á outra, e enaltecer o trabalho profícuo e
dedicado de muitos irmãos na construção desta Casa de Oração. Esta obra é
uma conquista, fruto de muito trabalho e participação de seus membros. "Deus
faz a obra, nós somos apenas instrumentos em suas mãos." Requerimentos:
2352/382/10 - Requerimento de Votos de Pesar Vereador Erlei, vereador Élbio,
vereadora Sandra Citolin e vereador Eugenio Grandó - 05 vereadores abaixo
assinado solicita na forma regimental externando 'pêsames aos familiares do
Jovem Luiz 1I0ardos Santos Júnior. O Jovem Júnior como era conhecido na
cidade foi um profissional competente que transmitia humildade, tranqüilidade e
sempre atendia a todos muita alegria, na quinta-feira, dia nove, sofreu trágico
acidente na BR-386 que acabou decorrendo em seu passamento. Tive a
oportunidade de conviver diariamente com Junior nos 'momentos em que minha
filha estudou no Colégio La Salle e comprovei todas estas qualidades,
passando a admirar Junior como Profissional e Amigo. Neste momento de
tristeza para todo~os familiares e amigos presto meus sentimentos e renovo a
esperança de um dia reencontrarmos aqueles a Iquem tanto amamos. "Em
verdade, em verdàde vos digo que vem à hora, e agora é em que os mortos
ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que' a ?ouvirem viverão. ~Jo 5:25";
2353/383/10 - Requerimento Pedid~de Informação Vereador Gilnei Jarré, o
vereador abaixo subscrito requer na forma regimental, que depois de lido em. .
Plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o segúinte Pedido de

,- • fi" No-

Informações referente à FUNDETEC, .primeiro cópia dos contratos referentes
ás Leis Municipais nÚmeros 6.914/09: 6931/09, 6941/09, 6950/09, 7011/09,
7134/10, e 7222/10, segundo' relação nominal dê todos os contratados dos
anos de dois mil e nove e dois mil e dez ,e cC?mrélação a esses contratados,
os seguintes itens: a) número de horas de contrato; b)data de vigência dos
contratos; c) área de atuação dos contratados, comprovantes de formaç-o
específica da área em que atuam e comprovação de experiência na área
atuação, quando houver; d) comprovantes de efetividade dos contratados; )
comprovantes de cursos/turmas de desempenho das atividades;
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INSS; h) comprovantes de pagamento de décimo terceiro salários ou outros; i)
cópias de contratos firmados para convênios com o Governo Federal ou
Estadual, bem como planos de aplicação dos recursos dos referidos convênios;
j} controle de beneficio de vale-transporte aos contratados, com discriminação
do endereço de cada um e quantidade de vales recebidos mensalmente; k)
cópias de contratos que efetuam/efetuaram atividades em programas ou
convênios com o governo federal ou estadual, ou outros órgãos, três,
discriminação dos cursos/turmas atendidas no CMEP dos anos citados, quatro,. ,
discriminação pormenorizada das' turmas/cursos em andamento no CMEP,
cinco, cópia dos empenhos realizados (liquidados ou não) no ano de dois mii e
nove e dois mil e dez até apresente data, seis, cópias dos contratos dos
diretores técnicos e administrativos, com respectivos comprovantes de
efetividade, de pagamento de salários, adicionais, horas extras, sete cópia dos
Projetos Pedagógicos dos anos de dois mil e nove e dois mil e dez e seus
respectivos planos de aplicação, oito cópia dos Projetos elaborados e enviados
ao Ministério de Educação e Cultura ou a outros órgãos, nove relatório das
atividades de manutenção e conservação efetiva do patrimônio das Escolas da
Rede Municipal de Ensino dos anos de dois mil e nove e dois mil e dez, dez
relação dos cursos e seus respectivos locais/endereços, onde foram/estão
sendo realizados os cursos. Justificativa: Averiguar possíveis irregularidades na
aplicação dos recursos públicos municipais conforme denúncias, as quais
sugerem desma~dos'administrativos. Ressaltamos ainda, que caso não
cumpra novamente o solicitado no referido pedido, cumpriremos o disposto no
Inciso quatro dei artigo cinqüenta e seis da - Lei Orgânica do Municipio;,. .
2354/384/10 - Requerimento Pedido de Informação Vereador Gilnei Jarré, o

« •
vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido em

.1 . - '-L

Plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal com o seguinte Pedido de
Informações referente às contratações. de serviços tipo recapage'ns. de pneus
da Secretaria de Obras no periodo de dois mil e nove e dóis mil e dez: 10 cópia. .
dos empenhos; dois cotaçôes de preços dos serviços contratados; três cópia

-.. ,- .- ""'das licitaçôes (se houver); quatro relação (controle) de pneus encaminhados
para o serviço de recãpagens (empenho.p-crempenho); "'Cinco se existem ou
não, serviços de recapagen-s~executados e não empenhados; seis referente ao
item quatro, fornecer declaração assinada pelo Secretário de Obras, uma para
cada ano e caso afirmativo informar ná declaração a empresa prestadora do
serviço e o valor a empenhar; Justificativa: averiguar denúncias de possíveis
irregularidades nas compras, bem como a falta de empenhos, previsão
pagamentos e dotação orçamentária; 2355/385/10 - Requerimento votos
pesar Vereador Gilnei Jarré, o vereador abaixo assinado solicita na for
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••ti!
~ regimental, que a seguir da aquiescência do plenário encaminhe-se oficio

externando condolências aos familiares do Senhor Harry Frilz Keller, pelo seu
passamento ocorrido no último dia nove de dezembro do corrente, em nossa
cidade. Expressamos nosso pesar e auguramos à família a superação deste
lastimável episódio; 2356/386/10 - Requerimento Vereador Felipe Sálvia, o
vereador abaixo subscrito requer, na fonna regimental, que depois de ouvido o
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio do Poder
Legislativo Carazinho ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a
Presidente eleita para o próximo mandato, Senhora Dilma Roussef, ao Ministro
da Educação, ao Presidente do Coií~selhoNacional de Educação e os Líderes
de Bancadas no Congresso Nacional, manifestando nossa preocupação com
relação á matéria publicada no site do Jornal Zero Hora do último dia oito de
dezembro, em que o Brasil aparece ainda muito mal colocado no ranking
mundial da educação. Apesar de haver um pequeno avanço, no Programa
Internacional de Avaliação de Alunos -PISA, o Brasil é o qüinquagésimo quarto
de sessenta e cinco países e a maioria dos estudantes não passou do primeiro
em seis nlveis de conhecimento, algo alarmante e extremamente preocupante
que nos faz pensar em até que ponto a EDUCAÇÃO em nosso pais é
importante, qual a prioridade que estamos dando para um dos aspectos mais
importantes para o desenvolvimento de um pais? Quais os investimentos e
estimulos que as autoridades estão dando para que nossas crianças e jovens
sintam-se interessados em concluir seus estudos aproveitando os
conhecimentos adquiridos de forma concreta? Infelizmente, percebemos com,
essa avaliação, que a Educação não é uma prioridade, que apesar da
importância que possui e da evolução do Brasil em termos de crescimento
diante de outras grandes potencias em nível de economia, esta área ainda não
possui a atenção que merece e por assim sendo não consegue aproveitar as
janelas de oportunidades que a "economia.tem propiciado especialmente em
razão de que não possui pessoas qualifiCadas que possam usufruir destas
oportunidades. '-Ai cabe uma perguntâ básica, não seri.a necessário
principalmente qualificarmos e valorizarmos mais os profissionais responsáveis.•.. .' ~
por essa área para que se sintam estimulados em desenvolver atividades que
busquem um meihor ãproveitamento do educando? O' que está sendo feito•
neste sentido? Temos que""capacitar~~o.ssos.professores, temos que lhes
proporcionar um salário digno da importância que possuem para que se sintam
motivados em exigir do aluno o melhór que eles tem para oferecer, e assim
quem sabe em outra oportunidade possamos direcionar nossa preocupação
para outras áreas; 2357/387/10 - Requerimento Vereador Paulino de Moura
vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após lido
plenário seja autorizada viagem a Maringá Paraná, entre os dias quatorze
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~nze de dezembro do corrente ano, para adquirir a segunda academia ao ar
livre e a primeira academia ao ar livre para cadeirantes em nosso município;
2358/388/10 - Requerimento Vereadora Sandra Citolin, a vereadora abaixo
assinado requer na forma regimental, que após submetido ao plenário para
aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor do Poder Legislativo de
Carazínho, a Cãmara dos Deputados na pessoa do Excelenlissimo Senhor
Presidente Michel Temer, ao Deputado Federal Ibsen Pinheiro. PMDB RS, ao
Senado Federal na pessoa do Excelenlissimo Senhor Pedro Simon PMDB RS,
reiterando apoio e solicitando que liderem a campanha em prol do Rio Grande
do Sul e de todo o Brasil, para evitarque o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
vete o projeto e não anule a decisão tomada pelo Parlamento que aprovou a
Emenda do senador Pedro Simon 'ao Projeto de Lei que altera o modelo de
distribuição dos royalties do pré-sal. De acordo com a Emenda, os lucros da
exploração do petróleo devem ser repartidos por todos os Estados, não só os
produtores. Com isso, cada município vai receber uma fatia do bolo,
obedecendo os critérios já adotados pelo Fundo de Participação dos
Municipios (FPM). Esses recursos serão importantes para nosso Rio Grande
do Sul, para novas estradas, escolas profissionalizantes, hospitais, para um
maior desenvolvimento do Estado". Com a Emenda o Municipio de Carazinho
receberia dois milhões e vinte e um mil cento e quinze reais, e não os cento e
oitenta e sete mil duzentos e vinte dois previstos.. Apesar da decisão do
Parlamento, há uma clara intenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetar
a nova distribuição de royalties do petróleo e o artigo que determina que a
União compense financeiramente os Estados e municípios produtores, como o
Rio de Janeiro e o Espirito Santo, pelas eventuais perdas financeiras. A opinião
dos carazinhense's é que os deputados fizeram jusiiça e determinaram uma

• •distribuição melhor dos lucros do Pré-Sal. O petróleo é extraído do fundo do, , .. - ~
mar e pertence a todo o País, não só ao Rio de Janeiro e ao Esplrlto Santo".
De acordo com Informações da ConfederaÇãoNacional dos Munlclpios (CNM),
o Rio Grande do Sul receberia, pelas regras atuais, apenas 3,7 milhões em
royalties. Pelas novas regras, passaria a receber cento e sessenta milhões. Já
os municipios gaúchos, c1"ue:' recebem juntos,' oitenta e'"quatro milhões,-. _ ..
passariam a receber quatrocentos e setenta"8 dois milhões. É com base nestes
dados que depositamos a esperança na imediata sãnção do projeto aprovado
pelo Congresso Nacional e acreditaniõs qúe a sançãó deste projeto, sem vetos
de qualquer natureza representará um passo concreto na instituição de um
modelo federativo mais igualitário, marcado por mais justiça social e meno
desigualdades regionais; 2360/390/10 - Requerimento Vereador Felipe Sálv'
o vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após lido e
plenário seja autorizada viagem a Maringá Paraná, entre os dias quatorze
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~nze de dezembro do corrente ano, para adquirir a segunda academia ao ar
livre e a primeira academia ao ar livre para cadeirantes em nosso município;
2361/391/10 - Requerimento Vereador Felipe Sálvia, o vereador abaixo
subscrito requer, na forma regimentai, que depois de ouvido o Plenário e com a
aprovação dos senhores Edis, seja reiterada a expedição de oficio do Poder
Legislativo de Carazinho á Doutora Simone Mariano da Rocha, Procuradora
Geral de Justiça, ao Ministério Público Estadual em Porto Alegre e também a
Promotoria de Justiça de Carazinho, solicitando .informações sobre o
andamento das investigações sobre a venda da PCH Passo Fundo, que foi
realizada sem licitação gerando o apontamento e o julgamento do TCE-RS,
sendo realmente constatada a ilegalidade, tendo em vista que já se faz quase
um ano desde primeiro requerimento de providências, conforme cópia anexa,
bem como pelo fato de que recebemos cópias de novos documentos da
Procuradoria Geral Federal e da ANEEL, que também estamos coiocando em
anexo, onde solicitam o sobrestamento, ou seja, a suspensão do processo de
transferência de titularidade, referente aos estudos de projeto Básico da PCH
Cabrito, até a decisão final a ser proferida pela ANEEL, sobre os
desdobramentos dos fatos trazidos á iume pelas Centrais Elétricas de
Carazinho S/A - ELETROCAR, relativos a PCH Passo do Cabrito, após
apuração das irregularidades pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande
do Sul; 2362/392/10 - Requerimento Vereador Erlei Vieira ao DNIT, o vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário
seja encaminhado oficio ao superintendente do Departamento Nacional de
Infraestrutura e Transporte do Rio Grande do Sul, Vladimir Roberto Casa,
solicitando a instalação de redutores de velocidade do tipo quebra-molas em
ambas as entradas de veicúlos do trevo de acesso Sul a Carazinho na BR285,
mapa em anexo:'Os altos índices de acidentes com veículos e pedestres nas
imediações sinalizam a necessidade, urgente na instalação destês. redutores
de velocidade;que irão amenizar ?Y~.risco aos" motoristas e pedestres que
trafegam no local; 2363/393/10 - RequerimentoVereador Estevão de Loreno; o
vereador abaixo''>assinado ~solicita na forma regimental, que;l' após lido em

llõ. _ _. ."

plenário e deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos
familiares votos de profundo pesar - em 'nome do ,.Poder Legislativo de

~ -
Carazinho, pelo falecimento do inesqu~cívelLuiz Ortiz Maciel, transcorrido no
último dia onze de dezembro; 2365/395/10 - Requerimento Vereadora Sandra
Citolin; a vereadora abaixo assinado solicita na forma regime tal, que após
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativ
de Carazinho, ao Deputado Federal Darcisio Perondi - PMDB RS, president
da Frente Parlamentar de Saúde, a CSSF - Comissão de Seguridade Social
Família da Câmara dos Deputados e ao Senador Gim Argello - PTB do Distri o
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ederal, manifestando apoio desta vereadora e da comunidade carazinhense
pela decisão de apoiar por unanimidade o relatório técnico apresentado pelo
Conselho Nacional de Secretários de Saúde - Conass, que aponta a
necessidade de mais de seis virgula trezentos e noventa bilhões no orçamento
da saúde para dois mil e onze. Solicitamos que o Excelenlissimo Deputado em
nome de todos os gaúchos e do povo brasileiro, consiga sensibilizar o
Presidente da Comissão Mista de Orçamento~deputado Waldemir Moka PMDB
- Mato Grosso do Sul e ao relator-geral, Senador Gim Argelio - PTB - Distrito
Federal, para que tomem providéncias e atendam o pleito por mais recursos
para a manutenção do Sistema Único de Saúde (SUS). Estes seis bilhões e
trezentos e noventa milhões não são recursos para investimentos, construção
ou ampliação de postos de saúde e compra de novos equipamentos, este
dinheiro é só para manter o SUS funcionando com a estrutura que já existe. De
acordo com o documento do Conass, as necessidades mais urgentes são para
procedimentos de média alta complexidade, como partos, internações, UTls, e
exames e consult.as especializadas, onde existe uma carência de cinco vírgula
um bilhões. Em vista de tudo isso, fazemos um apelo ao Senador Gim Argelio,
para que priorize a. saúde na reestimativa de receitas da União e que estes
recursos adicionais sejam destinados ao SUS, que está ameaçado pelo
desfinanciamento; 2366/396/10 - Requerimento Vereadora Sandra Citoiin; a
vereadora abaixo subscrita requer na forma regimental, que após submetido ao
plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho
a Direção da Empresa Conesul - Empresa Prestadora de Serviços do nosso
municipio, atendendo solicitação da Associação dos Papeleiros de Carazinho,
que necessitam a liberação de mais um caminhão de material reciclável; já
foram liberados dois caminhões por semana, mas a Associação tem condições
de manipular mais material'~e auxiliar a' longevidade do Aterro Sanitário

,iÍ "' .,., < -

Municipal;Presidente Vereador Gilnei Jarré; Conformeo acordo das
bancadas não; haverá o intervalo. regimental. Convido o IVereador Leandro
Adams para conduzir o Senhor Milton Schmitz, Presidente da' SINDICAR, o
qual fará o uso'da tribuna, para explanação sobre a doação 'da área para.. ~
construção do CAPIT do SEST/SENAT de Carazinho; Senhor Milton Schmilz;
deixa eu pegar uma càlinha aqui Presidente, vou procurar ser bastante breve
que eu não sei como é ãS~atividades da casa,~então não quero aqui me... ~. ~
estender demais mas eu' vejo bastante importante marcar presença neste
momento. Primeiramente quero cUmprirT1l3ntaro Presidente Gilnei Jarré e o
cumprimentando cumprimento os demais vereadores e também as pesso
que se fazem presente neste recinto, atendendo um convite da Presidência a
casa nós estamos aqui e aproveitando a oportunidade e principalmen e
agradecendo este convite que acho que é bastante importante as forças viv
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•
Ada nossa cidade estar comparecendo aqui nesta casa e ressaltando a

importância do trabalho das pessoas que aqui labutam fazem pelo
desenvolvimento e pelo crescimento de Carazinho, eu tomei a liberdade de
anotar alguns tópicos aqui vou ser bastante breve, conforme eu já falei, é um
momento bastante importante de Carazinho, acabamos de inaugurar aqui uma
fundição da STARA, eu vou fazer três ou quatro referentes e acho que vai ser
bastante importante que é um novo momento que Carazinho está vivendo e eu
gostaria de compartilhar com vocês essa alegria que eu sinto no meu coração.
Também aqui a cedência da área para o SESC fazer suas instalações aqui na
cidade de Carazinho, também "uma ação bastante importante do nosso
municipio, também em Carazinhci existem uns pilares que sustentam a nossa
economia o desenvolvimento e o crescimento, e eu aqui ressalto o trabalho da
saúde de Carazinho, é um trabalho onde o HCC tem procurado fazer sua parte
com os escassos recursos que ele possui, mas também com alguns apoios
políticos, está casa também tem apoiado o HCC é bastante importante a gente
não sabe que hora nós vamos necessitar e daqui um pouco não dá tempo de
correr a Passo Fundo e precisamos do atendimento emergencial aqui em
nossa cidade e isso acontece todos os dias com uma família ou outra e pra isto
é bastante importante, questão do pilar da educação em Carazinho também é
de suma importância e que começa lá na base e que termina lá na UPF e na
ULBRA, também.Carazinho está bem servido com esse segmento, a questão
do judiciário também podemos dizer que Carazinho é um pólo com relação á
questão do judiciário, o comércio, a indústria e agora então buscando uma
nova vocação que é a logística. Nesse sentidoJoiimportante a aprovação da
cedência da área do pólo industrial e logistica e eu quero aqui nessa casa.. .
ressaltar o trabalho de todos os vereadores que nos acompanharam, nao vou
mencionar nomes todos eles"'"cada um deles fizeram a sua parte para que
Carazinho ti';esse essa área; ....tivesse ~esses v 89 hectares'" que será, ". .~ .
provavelmente assinado pela Governadora a cedência para o município e isso
com certeza trará desenvolvimento e trará "Umanova vocação para Carazinho,
ampliando então'0 leque de oportunidades para as pessoas que àqui trabalham

~ __ o ~ ••••

e para as pessoas que aqui desenvolvem, onde na verdade o Prefeito até tem
dito que a Nestlé tem ,trazido desenvoivimento/ .perteito, concordamos
plenamente mas acreditamos que o p'~lo~al~vancaainda mais e o pólo não veio
em função da Nestlé e sim veio pra justamente. firmar essa vocação de
Carazinho por ser o entroncamento o m.aiorentronca~entorodoviário do sul do
Brasil. Então a logistica pra Carazinho é a bola da vez Presidente Jarré, então
aqui eu quero registrar o apoio praticamente todos os vereadores n s
acompanharam volto a dizer não vou mencionar nome, porque nós não tem
cor partidária a nossa cor partidária é o PC é o partido de Carazinho, entã
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~ todos eles nos apoiaram, viajaram Inclusive vários deles junto conosco porque
na verdade não estávamos buscando ai uma área pra TW Transportes e não é
esse o objetivo buscando uma área para o desenvolvimento de Carazinho e
região, prova está que tem uma outra empresa que veio aqui adquiriu uma área
e está iniciando uma construção de 14.000 mil metros de armazém e onde
virão com certeza diversas empresas se instalar e onde trarão recolhimentos
de tributos para o nosso município, somando-se aos 22 mil metros de área
construída que a TW já tem construída em Carazinho, pode vocês não
imaginarem mas estamos já com 22 mil metros de área construída Presidente
Jarré que será inaugurada agora .esses úlÜrrlOs 8 mil metros será inaugurada
agora durante janeiro e estaremos iniciando habitar nesse novo
empreendimento. Mas principalmente eu vim aqui resolvi ressaltar esses
assuntos porque eu acho que é bastante importante noticias boas precisam ser
multiplicadas, pre.cisam ser divulgadas, precisam ser falada quando a noticia
não é ruim nem mexe nela procura buscar uma notícia boa e trabalhar essa
notícia boa, então aqui o tom da minha visita aqui a essa casa que a gente tem
muito orgulho de. cruzar aqui diariamente a questão por dois aspectos
primeiramente pela adesão da casa ao programa gaúcho de qualidade , um
arrojo do Presidente Jarré firmou um compromisso que estará desenvolvendo
trabalhos aqui dentro dessa casa que visam uma meihoria da qualidade do
trabalho e das pessoas que aqui trabalham, isso é desenvolvimento das
pessoas e isso vai com eias, amanhã eles não estarão, não estarão nessa
casa, mas estar~o aplicando estas ferramentas nos novos desafios que elas
enfrentaram, então quero aqui registrar Presidente. Jarré esse apoio que a casa
tem dado ao programa. gaúcho de qualidade, na verdade não é um
agradecimento meu é um' agradecimento do meio empresarial de Carazinho, e
também queremos aqui ressàltar a recente aprávação, aprovação unânime~ . . ~
esse é o motivo principal da minha visita, uma aprovação unânime desta casa
na cedência'da área para o SEST SENAT, onde terá um investimento superior
a 10 milhões de reais, onde proporcfonará'40 empregos diretos;- então estou
falando aqui em,nome do , SINDICAR, estou falando que ,em nome dos

.• ._. -c. '-.d

transportadores de Carazinho e região, estou faiando em nome da Elisángela
~ ._ ...-

que está aqui me acompanhando que é a Gerente.do SEST/SENAT de
Carazinho e também estoufalando em nome dos funcionários atuais do SESTI

"- .-
SENAT, o SEST/SENAT passará a ter um modelo diferente na medida que
será inaugurado esse novo empreendimento, invés deter um posto avançado,
terá uma unidade própria com uma infra-estrutura que muitas pessoas aqui
tenho certeza que já conhecem, nós aqui na vizinha cidade de Passo Fundo
um serviço, é um serviço de primeiro Mundo na questão da assistência e n
questão principalmente que nós levamos em cor;ta na questão do treinament
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~ da formação das pessoas que trabalham e não é só no modal rodoviário viu

Presidente, são todos os modais desde o taxista, o moço que trabalha lá no
aeroclube que passa pela rodovia, passa por acquaviário todos os modais
estão abrigados pelo guarda-chuva do SEST/SENAT, então este é o motivo da
minha visita, uma visita, eu devia isso esse agradecimento a esta casa que
acreditou no nosso pedido, no pedido do SINDICAR, no pedido da Federação,
no pedido do SEST/SENAT pra cedência desta área, e tenho certeza que
Carazinho será e terá uma resposta multo positiva e este investimento que o
município está fazendo apenas a cedência da área terá um retorno significativo
em trabalho, em geração de empreàcí pra pessoas e também em serviços que,
serão retribuidos pra os habitantes da nossa cidade, os nossos
agradecimentos Presidente, procurei ser bastante breve, porque agente sabe
que vocês tem um pauta bastante ..pesada, o final de ano chegando e assim por
diante e pra finalizar quero desejar a todos vocês e a todos os presente um
feliz natal e que 201 seja ainda melhor do que aconteceu em 2010. Muito, .
obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Dando continuidade aos
trabalhos, convido a 1a vice-presidente. da casa Vereadora Sandra, para
assumir os trabalhos da mesa, para pronunciamento; Presidente Vereadora
Sandra Citolin; com a palavra Vereador Gilnei .'Jarré, Vereador Gilnei Jarré;
Senhora Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, público presente,
funcionários públicos municipais, é uma satisfação vê~los presentes em nosso
plenário, em nossa casa, funcionários da CORSAN, Milton, Elisãngela,
Romário, enfim amigos, obrigado pela presença, sem sombra de dúvidas a
colocação que o Milton presidente do SINDICAR, empresário de Carazinho fez,
Carazinho vive um momento, momento:'de ~cresCimento, momento de
desenvolvimento,'o qual a "'câmara de vereadores está sendo muito parceira

". ~ -. .". •••. .<- •

desse desenvolvimento, e'tenha a certeza funcionários da .CORSAN, que
_ ~_ IV,,- ,*_

estaremos dando a nossa contribuição tão logo vocês esperem na aprovação. ~...•. - ~ ..
do contrato da CORSAN, tenha certeza que não é o vereador Jarré que está
segurando este projeto, esse projeto -está sendo analisado pelo' um todo, pela
câmara, por umá, assessoria externa, enfim' nós. queremos o' bem do nosso

'" --:~.... - _. .•.
municfpio pra querer. o bem do município de _Carazinho, temos que fazer as

••• ~ ~-...... .li-

coisas no momento certo \votar conscientemente projetos que estão vindo a- ~casa esse é um dos projetos que circulou durante esse ano e que nós estamos
muito atento que mexe multo com a nos=s'i" p"opulação, então tenham a certeza.~ . . . .
de que a câmara de vereadores vai aprovar o projeto e vai aprovar esse ano
sim, mas dentro dos seus trâmites legais e também das orientações jurídicas,
bem como das sugestões dos colegas vereadores, Milton fez uma referência
uma adesão que fizemos ao PGQP com certeza funcionários públicos, não
maioria mas eu acredito uma minoria é muito mal falada em todo órgão público,

~
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mas temos a certeza que tem bons funcionários públicos tem excelentes
funcionários públicos, que merecem reconhecimento, vocês é uma classe, é
um setor de muita influência, enfim de muito trabalho sério, que tem que ser
desenvolvido dentro do nosso municipio e até que enfim esse projeto chegou,
projeto tão esperado por vocês, é claro que não por nós, porque os
beneficiados desse projeto são vocês, mas nós no momento que aprovamos a
reclassificação no ano passado, nós entendemos que estava errado, só não
votamos contra a reclassificação porque iria prejudicar com certeza aqueles
menos favorecido do quadro, colegas ~de vocês e que vocês e vocês. ~
entenderam a nossa posição, também temos o quadro dos professores que
não foram contemplado, mas graças a .Iei serão contemplados ainda nesse
próximo ano, tivemos hoje eu e o Leonardo informando a justiça dos projetos
solicitados por eles, e temos a certeza que na virada de ano esse processo vai
andar, e queira ou não. o Senhor prefeito, os professores terão sim a sua
remuneração devida. Em relação ao PGQP, Milton, a nossa vontade realmente
é com que os funcionários públicos da cãmara, é claro que os da prefeitura
também, mas isso é um decisão do Senhor Prefeito, de que nós queremos sim
uma melhor qualidade no atendimento dos serviços prestados a comunidade,
queremos sim que a câmara de vereadores seja uma referência, não só em
Carazinho, mas na região, por tecnologia, por transparência, por vereadores
atuantes, no município, voltado sim ao desenvolvimento e para que isso
aconteça precisC:lmossim, deque esses funcionários tenham também sua
qualidade, hoje estão aqui alguns daqui alguns anos estão fora e poderão sim
aproveitar essa oportunidade dada pela Cãmara de vereadores, não pelo
Presidente mas pela Câmara, por que é com o consentimento de todos os
Senhores Vereadores, então isso sim também é desenvolvimento e
crescimento. Também com a' concordância dos Senhores Vereadores, após

-~. .. , .-' .•..
uma reunião e que por sinal bem extensa na semana passada na sexta-feira,
nós tivemos uma tarde de reunião, ae:nde resolvem.os por \ bem os 10
vereadores dar mais uma injeção ao HCC Milton, nosso HCC sempre passou
por dificuldade e vai continuar.passando, isso não resta dúvidá, que saúde é
uma necessidade, nós temos nosso colega Élbio, DtÉlbio que vive isso no dia
adia, estamos destinando nós vereadores R$ 80.000,00 "mil reais da Cãmara

..--- .."
de Vereadores, é claro que~esse .re_~~!~..9yai sair ~aquimarcado destinado
especificamente, está sendo inc!u.siveaprovado na noite de hoje esse recurso
para ser retirado da Câmara e transferido ao HCC, aonde nós solicitamos e
entendemos a necessidade da população usuários do SUS, aqueles usuári s
do atendimento do ambulatório, atendimento hospitalar, que é desumano
certeza, ficar esperando duas, três, quatro, seis, oito horas enfim, para
atendido e no momento que é atendido, eles ficam mais duas, quatro, s
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- OitO, onze horas, tomando soro sentado em cadeiras de pau, cadeiras de

madeira, com filhos no colo, isso sim é totalmente desumano, não estou aqui
fazendo um desabafo falando mal do hospital, não estou fazendo isso mesmo,
to apenas justificando, Senhora Presidente já concluiremos, estou apenas
registrando porque que nós estamos fazendo essa boa ação desse recurso que
está sobrando, nós estamos pensando nessa população para com que o
Hospital de Caridade compre algumas poltronas, 20, 3D, 40 seja lá o que for
necessário para disponibilizar a essas pessoas que não tem um plano de
saúde melhor, um plano de saúde que ,nem a CAPSEM, IPE, UNIMED, que
tenham sim que ser usuários do SUS, SUS~não é um plano que não seja um
plano bom, mas enfim, a deficiência que o SUS tem acaba sendo um programa
que não esta sendo a contento, estão nós estamos sugerindo essa compra
dessas poltronas, estamos sugerindo para com que no mês de dezembro e
janeiro onde aumenta infelizmente o fluxo das pessoas no ambulatório devido
as festas, não deveria mas aumenta, pessoas que vem visitar o nosso
município, também de repente possam precisar do nosso hospital e não
teremos lá pessoas suficiente para atender, então esse recurso também vem
ao encontro de algumas soliCitações dos colegas vereadores, para ter um
melhor atendimento, bem como, suprir um pouquinho do déficit em relação ao
atendimento médico, enfim, do atendimento do sobre aviso que hoje o hospital
fechou um acordo com os médicos, mas tenho a ce,!1eza de que funcionário
mal pago, trabaiho não é eficiente e assim eu julgo o trabalho do médico,
médico que não é bem pago, não executa um trabalho eficiente, então seria
essa as nossas colocações e queremos agrade~r a vinda do Milton, a nossa
casa e tenha a ~rteza vo~ê é bem vinda como todos vocês e queremos sim
ver TW crescendo em nosso município que nem essa nova empresa que vem
se instalar em carazinho, nós temos mercado, a região oferece esse mercado e_.. ~
Carazinho sim, necessita com; certeza dessa geração de emprego I renda,
impostos, Carazinho precisa dêsenvolver, seria isso Senhora ..•Presidente,
Senhores Vereadores, Muito obrigado, Presidente Vereadora Sandra Citolin;
Devolvo os trabalhos da mesa ao Vereador Gilnei Jarré; Presidente Vereador
Gilnei Jarré; passamos a pàlavra para o Vereador Grandó; Vereador Eugenio
Grandó; Senhor Presidente, Senhores Vereádores, Senhora Vereadora, meus
ex colegas de prefeitura, -:õs .quais ~~u_tive. o prãzer de conviver durante
aproximadamente oito anos, mi~~a ma~ifestação é breve é pra vocês, faço
minha as palavras do Presidente Jarré, esse projeto que será votado na noite
de hoje, faz justiça, vocês ficaram fora do momento da reclassificação e ess
projeto anda bem ao executivo quando envia pra essa casa, um proje
beneficiando os senhores, senhoras, então meu voto será favorável, eu ach
um projeto de suma importância, mas também rojo ai para o Iider do gover
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~ pessoal de apoio a atual administração, que lembre-se dos professores
também, existe uma demanda judicial ajuizada junto a o Tribunal de Justiça,
onde que o Vereador Jarré e eu, entramos pedindo um aumento para esses
funcionários, pros professores enfim da legislação municipal que prevê esse
aumento que não foi concedido pelo executivo municipal, a ação está em
andamento a mais de um ano e hoje foram solicitados novos documentos,
então para fazer justiça, quando se faz uma reclassificação que ela atinge o
todo e não só uma parte, pessoal da CORSAN, hoje na noite de hoje também
entramos com um requerimento não via p~nário,mas via gabinete assinado
pelo Vereador Felipe Sálvia e o Vereador Leandro Adams, onde é que nós. .
solicitamos uma assessoria especializada para nos ajudar ai na análise desse
contrato com a CORSAN, não tanto a parte jurídica, mas e sim a técnica, eu
me posicionei desde o primeiro mômento de forma favorável ao contrato com a
CORSAN, não com uma licitação, não com uma concessão ou o próprio ente
municipal assumisse tai tarefa, meu voto será favorável a renovação do
contrato da CORSAN, porém como foi dito é um contrato pra 25 anos, é
preciso prudência na análise desse contrato é por isso que está demorando pra
sair aqui do Legislativo, mas eu acredito que até o final deste ano o contrato
deve estar votado e aprovado, acredito também que teremos algumas
emendas, como por exemplo eu não visualizei dentro do contrato a questão
dos poços artesianos, é uma questão de suma import~nciapra muitas e muitas
pessoas do nosso municipio, essa discussão terá que ser feita de forma rápida,
porque temos eu votar até o dia 30 de dezembro, porque se não podemos
perder recurso em Brasíli.a importantes, acho que .será üma emenda proposta,
hoje conversamos pelo Vereador Jarré, pelo vereador Leandro e por mim a
questão dos poços artesianos, que a outorga fica de responsabilidade do
município com o aval da CORSAN, mas eü acho ~queestá bem encaminhado
pra ser aprovado a concessãoj)ra.própria.CORSAN, seria isso~~oaNoite.
Muito obrigado.i Presidente Vereador,Gilnei Jarré; Passamos a palavra para
o Vereador Paulino; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente,
Senhores Verea'dores, comunidade aqui presente, .funcionários públicos, os... .•.. .o,
quais como funcionário CC do FGTAS - Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação
Social, sempre valorizei esses "funcionários, porque~"esses funcionários.-
realmente são a história, são a vida do m~nicipio' do Estado, um País e pra
minha felicidade no dia de hoje retornando a esse poder, vou poder fazer uma
reparação e uma justiça que é votar: o projeto aonde vocês também serão
beneficiados nessa linha, nessa visão espero e tenho a certeza que você
funcionários tem feito um trabalho é muito grandioso ao nosso município, e n s
CCs, nós cargos em comissão somos passageiros, mas vocês não, vocês s
a história, vocês são a vida da nossa população, com certeza votarei favoráv
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Aporque sempre fui sempre pela justiça e pelo trabalho. Milton, é com muita

alegria e é com muita felicidade estar hoje retornando e aqui você estar
anunciando conquistas, que você ávida inteira lutou e eu sei, porque eu fui
funcionário lá na conceição, comecei na conceição, vim aqui para a
Expedicionário Claudino Pinheiro, vim aqui hoje para a Antõnio José 8arlet!e, e
sei o quanto você valoriza o teus empregados, sei o quanto você valoriza as
pessoas que são parceira do teu trabalho, e eu sei porque a minha família lá
está, e lá cresceu e eu estou onde estou, muito graças a TW Waldemar, a TW
Waldemar Milton, quando tu me aceito como teu funcionário lá em porto Alegre
eu não me esqueço nunca, lá eu cómecei à criar, o meu caráter, comecei a
criar a minha razão de viver e comecei. a buscar o meu espaço onde estou, e
muitas vezes conversamos relacionado a isso, relacionado ao nosso trabalho,
quero assim de público, dizer que pra mim você foi um pai, você foi uma
pessoa que me amparou num momento mais crucial da minha vida, então
muito obrigado porque tu fez por mim e por minha familia, continua fazendo
esse trabalho, continua desenvolvendo Carazinho que não é de hoje que tu faz
isso, e eu sei porque fui teu funcionário, eu sei porque diversa vezes
conversamos sobre isso e você hoje está vencendo, então é uma situação
importante que você continue apostando nesse' município, que tanto é bom
para morar, tanto é importante para morar, então continue fazendo esse
trabalho, porque eu acho de suma importância. Também aos funcionários e
diretor da CORSAN, eu vou deixar bem explicito a minha posição, gostaria
Senhor Presidente que essa casa, fizesse por unanimidade pelos 10
vereadores, algumas correções, algumas sugestões, e dentro' delas tá o do
poços artesiano, dentro de:la está que nós possamos é no contrato com a
CORSAN, porque eu vou votar favorável ao contrato com a CORSAN, mas que
tenha algumas,amarra Milton: algumas situações 'que vão beneficiar não ao
Vereador Paúiino, não aos' 10 .vereadores, não ao Prefeito, mas sim a
população de Carazinho, sim a comunidade de Carazinho, €i essas amarrações
são coisa simples e eu tenho convicção, Senhor Presidente, Senhores
Vereadores, é direção da CORSAN que vocês irão ,concordar, nós precisamos
saber no contrato, é oque a CORSAN está nos oferecendo é que ela tenha a
obrigatoriedade de cumprir.aquilo que está no contrato, se é 5 milhões para o

""-meio ambiente, para o desenvolvimento, se é. 52' milhões para investimento
diversos, que isso fique claro no contrâto~para que- possa sim acontecer de
que não cumprindo a CORSAN,"possa' se romper o contrato, possa ser feito
uma situação aonde nós possamos fazer uma nova licitação, nós precisam s
deixar claro, a CORSAN tem um bom serviço em Carazinho, presta um b
serviço no Eslado do Rio Grande do Sul, ma nunca foi amarrado, nunca
feito um trabalho aonde o Poder Legislativo, Executivo a CORSAN,
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~ sociedade, a classe empresarial, pudesse colocar que fique no contrato bem

claro, quanto tempo a CORSAN tem para aplicar esses recursos em
Carazinho, em saneamento, em água, em beneficiamento, nós precisamos
saber e eu quero que a Câmara de Vereadores no nome dos 10 vereadores
façam esse trabalho, agora dia quinta-feira teremos uma reunião com a
FAMURS, aonde vamos ouvir, vamos discutir, vamos ver opiniões, no dia 20
terá aqui uma pessoa também trazendo subsidio para os vereadores, é para a
sociedade e eu tenho a convicção que o que acordamos ali nós vamos cumprir
e daí quem sabe na terça ou na quarta, vamos fazer uma reunião com o,
prefeito Aylton, aonde nós vamos discutir e colocar no contrato isso, Senhor
Presidente eu preciso, só mais alguns minutos, pra em primeiro lugar lhe
agradecer, lhe agradecer, porque fui é Diretor do Departamento Municipal de
Limpeza Urbana, porque o prefeito criou o cargo, mas o vereador Gilnei como
Presidente desta casa,é com os demais colegas, liderou pra que eu pudesse lá
estar, creio piamente que bem representei está casa, creio piamente que fiz o
meu trabalho em prol da sociedade em prol da comunidade, então eu quero
fazer esse agradecimento, esse registro é dizer ao prefeito Aylton que serei
eternamente grato, porque tive a oportunidade de ser executivo, tive a
oportunidade de fazer ou não fazer e isso me. gratificou, se eu disser aos
Senhores a imprensa, comunidade, que eu gostaria de lá permanecer eu vou
dizer que sim, porque lá eu pude realmente resolver o problema das pessoas,
pude busca ajuda a todos os vereadores que me pediram auxílio como Diretor,
e em outra oportunidade eu quero exarar, quero falar, quero colocar tudo o que
lá fiz e ai Vereador Eugenio Grandó, é agradecer a ti também por ter a ideia de
se fazer um projeto ao qual beneficiará muitas pessoas da nossa comunidade
não podendo esse projeto ,ser executado por nós vereadores, a Vossa
Excelência transformou em '.indicação, e este vereador executou porque lá
estava e por isso que eu agrádeÇo a essa casa, lá estava como Diretor, então
assim ó muito obrigado, muito obrigado e tenha a certeza é que. isso só me
trouxe experiências boas, me trouxe condições de realménte fazer parte deste
Pode Legislativo.,.,muito obrigado e que Deus nos abençoé ricamente e
eternamente. Presidente Vereador Gilnei Jarré;; Passamos~a palavra para o
Vereador Felipe Sálvia':Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, Senhores, ~
Vereadores, pessoas já nominadas pe.l.~smeus colegas que me antecederam,
na noite de hoje eu fiquei muito feliz, com a vinda do Milton, do Milton Schmitz,
Diretor proprietário da TW Transportes e é muito bom Milton quando vem uma
pessoa agradecer ao Poder, nós vereadores somos muito achocalhados, às
vezes mal tratados pela opinião pública, é quando nos julgam por atos que
gente faz dentro desse Poder, então muito interessante nós vereadores ve
uma pessoa do teu pilates, que a sociedade reconhece o teu trabalho na no
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CI ade, vir falar desse poder dos projetos bons que está casa fez durante esse
mandato em prol de nossa cidade. Senhor Presidente, Senhores Vereadores,
hoje tive num debate sobre saúde, na Rádio Diário da Manhã e o debate
começou assim Vereador Erlei, me arrumem médicos, dito pelo Secretário da
Saúde me arrumem médicos, eu não quis dizer nada pra ele no momento,
porque a função minha não é arrumar médico pra secretaria a função é do
Executivo de arrumar médico, é função do Prefeito arrumar médico, mas no
decorrer do debate ele foi explicando que teve o concurso, houve o concurso e
os médicos que passaram no concurso não tão querendo vir trabalhar e não
tão querendo vir trabalhar pelo ~alário que"'.é muito pouco, dizia o vereador
Gilnei quando falo, é um salário muito de R$ 7.500,00 reais que é muito dificil
achar hoje que, o Estado inteiro. o Pais inteiro tá com dificuldade de achar
médico pra trabalhar em suas cidades, então nós vamos ter que pagar mais
Senhores Vereadores, nós vamos ter que conversar com o Prefeito, se tiver
que fazer contrato emergencial que faça, porque a um limite de espera pra
esses médicos vir trabalhar no nosso município, e não tá acontecendo, os
médico lá dum outro Estado longe daqui foram atrás pessoal do municipio e
eles disseram não vamos.mais, achamos salário melhor, e o nosso povo
sofrendo, como disse o vereador que me antecedeu aqui, no hospital nas fila,
nas cadeiras, e eu quero dizer mais o Vereador Paulino não estava nessa casa
quando veio um ofício marroto pro Vereador Marcos Soares que tava te
substituindo, um ofício marroto do Diretor do Hospital, que não dei boia, mas
hoje eu vendo essa casa, como sempre, Vereador Leandro ajudar o hospital,
como sempre ajudou na história minha como yereador nessa casa sempre
ajudamos o hospital com recursos, que sobra do orçamento todo final do ano,
sobra agente destina ao hospital, sempre foi assim, ajuda para o hospital e eu
fique muito triste com aquela carta, mas não dei bôla: porque eu acho que não
me atingiu, tenho certeza que' n~o me atingiu, mas fiquei com vontade do jeito
pegador que eu sou vereador, de vir aqui e dizer umas verdade pra esse cara,
mas não vale a pena brigar, a gente tem que mostrar com isso,~um projeto na
noite de hoje de iR$ BO.OOO,OOmii reais, dessa casa, todos os vereadores
concordaram em ajudar, nós v-âmos ajuda, também~Senhor Presidente hoje a
tarde o Senhor me falava que ia entrar um projeto, pára os auxiliares de
escriturários e escrjturários~ e. eu saindo da tua salã- encontrei a Cecilia, ela
disse Sálvia, tu sempre nos ajudou ai .com e os funcionários e você precisa
ajudar nós, nós estamos sendo maltratado ai a nossa classe e vai entrar um
projeto, pra nos beneficiar na noite de hoje, eu disse tranqüilo gente, tranqüil
eu sempre votei a favor do funcionário ao longo da minha vida aqui dentro
não é pouco tempo gente, eu sempre briguei pelo funcionário, mas eu quer
dizer, quero dizer que na minha vida também eu nunca vi, eu nunca vi gente,
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como ele beneficiou, esse plano ajudou muila genle, vocês ficaram de fora, foi
injustiça, ta sendo corrigido agora, mas eu converso com muito funcionário ai,
os funcionários tão contente, é lógico que tem que colocar os professores
Vereador Eugenio, tem que colocar os professores lambém nessa roda
também, mas tenho certeza que a lei vai fazer ~lesganharem esse aumento.
Também eu gostaria pra finalizar Senhor Presidente, agradecer a sua pessoa,
que passou Presidente por essa casa, um projeto de minha autoria, que cria a
lribuna de oralória João Domingos da Silva, quem não conheceu o João-' ~Domingos, prefeito João Domingos de Tamandaré, foi vereador comigo um
tempos, e eu queria deixar uma marca pra essa casa desse vereador, que as
vezes na 'peleia' aqui na luta, nós brigamos muito aqui nessa casa, o ambiente
lava pesado ele enlrava com a gaila aqui dentro do plenário e nós linha que
dar risada e harmonizava a coisa, então conversandocom o Gilnei essa
semana o Presidente dessa casa, ele me disse Sálvia vamos colocar o projeto
ai, numa forma um pouquinho diferente, vamos fazer lei, isso teu projeto de lei,
eu fiquei muilo conlenle, porque passou e eu tenho que dizer até o Presidenle
até do meu partido, onde eu pedia, pessoal vamos fazer, é uma lei que lem que
fazer, é lão simples gente, é uma placa, que coloca na frente da tribuna aqui,
mas não fizeram, então eu quero deixar gravado nos anais dessa casa,
agradecer ao Gil~ei Jarré, o Presidenle dessa casa que tá fazendo essa placa,
já mandou fazer essa placa, e o projelo vai ser aprovado na noite de hoje.
Obrigado. PresidenleVereador Gilnei Jarré; Passamos a palavra para o
Vereador Leandro; Vereador Leandro Adams; Senhor Presidente, Vereadora
Sandra, colegas vereadores, cumprimentar o Milton, os companheiro da,~ .
CORSAN, companheiro Jac,,"ré, Paulo Moreira, de lantas lula, funcionários
escriturários da Prefeitura, e não me canso de cumprimentar o Senhor Silveira,

"" . .,.... . '"
o 11° vereador, sempre no mesmo local acompanhando os trabalhos dessa

I ,<, . I

casa. Eu venho a essa tribuna, pra falar que ta virando praxe toda a sessão,
convênio com o' Governo Federal, na noite de hoje nós vamos votar, um uma
transferência de 'R$ 300.000,00 mil real do Minislério da Cidade,/para execução
e implantação de <: sinalização'~viária no município' de Carazinho, semana
passada foi uma creche, e oulros dia foi um bloco habilacional, então lá ficando
rotina, a transferência de recurso do Governo Fedêral para Carazinho, e eu
quero lembra o líder do governo, que lá"no cantares~ isso é lei e tá aqui no

, . / :

convênio assinado pelo prefeito,' que quando tem um recurso federal tem que
ser colocado quem mandou o recurso, quantas família vão ser beneficiada,
eu acho que houve um esquecimento lá, e eu tive pessoalmente olhando,
ainda não foi colocada a placa, o milagre tá ai e nós temo que dizer quem é
santo e o santo é o Governo Federal. Ao Milton, eu quero dizer que, nós é~ _8 P ~
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~ devemos agradecer a você Milton, nós devemos agradecer pelos, 1.100

funcionários que você assina carteira, as 1.100 familia de Carazinho que
trabalham na Transportes Waldemar, eu sei que o teu gerente em Curitiba é
carazinhense, eu sei eu o teu gerente em Porto Alegre é carazinhense, eu sei
que o teu gerente em São Paulo em Santa Catarina são tudo carazinhense,
então é nós que temos o agradecimento em nome do povo de Carazinho, nós
que agradecemos o tanto que tu tem feito pela nossa cidade, ficou uma
duvidazinha que a escola enfraqueceu a escola, mas eu já conversei com o
Governador lar50, e a ideia é nos federalizar a escola de Carazinho, nós temo
que potenchilizar aquela escola e fa-i:er ela Contribuir mais pela nossa cidade, o
partido dos. trabalhadores, vai tá trabalhando para isso, a promessa da
Presidente Dilma, que o município acima de 50.000 habitantes, terá uma
escola técnica Federal, e nós vamos trabalhar pra fortalecer a escola técnica
de Carazinho. O pessoal da CORSAN, agora o Sandro saiu, mas eu me sinto
muito honrado em nome do partido de ter indicado ele o gerente da CORSAN
de Carazinho, e quero parabenizar todos os funcionários que foi um consenso
o nome dele, fica mais fácil pro partido e nós fizemos isso com muito orgulho e
temo certeza que aqueles companheiro da CORSAN vão muito bem
representar o G~vemo Estadual, vão muito fazer para a nossa comunidade.
Quanto à votação, eu quero dizer pra vocês que nós vereadores estamos
preocupado 58 milhões é muito dinheiro e estamos preocupado e vamos fazer
o possível e o impo~sívelpra vota ainda esse ano. Se eu fosse olhar o
regimento não votarià h mais esse ano, senos fosse seguir, nós temo que
construir um acordo com todos os vereadores, se nós fosse olhar o regimento
não teria como votar esse ano, quem teve ~cessó ao convênio ele fala muitas
vezes no plano municipal de saúde, então,' de saneâmento, vocês que são da
CORSAN, esse piano não chegou na casa, então ele diz que tudo vai ser feito
conforme o. i;lano de saneamento do município, mas tudo o que ià lá nós não

~. -- : '
temo acesso,. nós vamos vota o que? Então o Prefeito, ficou já, anunciou na
imprensa que vai vir pra casa, mas até o'-'nomento não' veio e nós não temo
que votar, se você olhar lá você vai"ver que é tudo conforme o p'lano, conforme.•... .,. ,- ,.
o plano, conforme o plano, mas o plano não ta junto e infelizmente nós não•... . - ,.
temos como votar isso ài, então nós temos se empenhando, já temo correndo
atrás de assessoria, vocês "tem que entender, que 25 anos não é 25 dia, não é
2 ano e meio, é 25 ano, eu :sempre dig~qúe daqui 25 ano eu Leandro posso ta
tomando soro e não água, eu 'tenho 48 ano' eu vo ta com 70 e lá vai fumaça,
então nós temo o compromisso muito grande e nós queremos amarrar, porqu
nós temos que defender os 68 mil habitantes de Carazinho, nós temo qu
trabalhar pra que seja amarrada esse convênio entre o município de Carazinh
e a CORSAN, mas somos favoráveis e entendemos que a CORSAN presta

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

'.5. Pág;na2S ?7 30/12

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - FoneIPABX: 54.3330.2322 1{EP 99500-000 - INHOIRS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

'.
Abom serviço na nossa comunidade. Quanto aos escriturários que nos

prestigiam na noite de hoje, eu quero parabenizar vocês, pela organização e o
convencimento do Prefeito em mandar o projeto pra casa, mas eu quero
parabenizar vocês antes disso, eu quero parabenizar vocês a quantos anos
atrás eu não saberia dizer, tem gente a 10 ano, 5 ano, que vocês estudaram,
fizeram concurso público e foram selecionado, então vocês sempre vão te o
apoio do partido dos trabalhadores, que é anosa defesa, ta gritante no estatuto
do PT o concurso público e vocês sempre terão o apoio dos vereador do PT,
pelo motivo que vocês lá atrás, não por indicação ou por. que calram de.-- ""'-
bandeja, mas sim, porque vocês' estudaram e mereceram ter e passaram,
naquele concurso, tão seria isso Senhor Presidente. Muito Obrigado.
Presidente Vereador Gilnei Jar~é;Passamos a palavra para a Vereadora
Sandra; Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, Senhores Vereadores,
público que está nos assistindo, 'a imprensa, Bodanese, Vladimir, Darci, Mara
andava desaparecida Mara, os funcionários públicos que aqui estão, mês de
dezembro é um mês assim estressante e um mês nostálgico, por vários
motivos, mas na metade do meu mandato, na metade do nosso mandato, dois
ano bem dizer já se passaram, eu estou observando uma situação aqui na
cãmara que me deixa assim com esperança, esperança deque nem tudo está
perdido, pra classe politica, até pelo contrário, quando os politicos junto com as
entidades, junto com as instituições, com a comunidade, souberem que todos
eles lutam e lutam mesmo pelas mesmas causaS,8 j sim nós teremos aquilo
pelo qual, nós lutamos; uma cidade melhor, povo mais feliz, emprego, saúde,
educação, desenyolvimento. Temos nesses últimos 30 dias debatidos muitos
projetos e muita. discussões em relação ávida direta das pessoas, a qualidade
de vida, diretamente influenciando as pessoas, isso é isso que demonstrou a

" .responsabilidade e a grandeza desta casa. Por quê? Porque não é somente o
~ ._ -.X _. -..",.

Presidente, não é somente um (vereador é num determinado momento todos
sentam e debatem o que tem que serdebatido, e discutem o que tem que ser- ,
discutido, briga. atualmente nem tem havido, tem havido discussões, por'- . ~causas, por situações melhores e não pessoalizando aquele combate pessoal,, _ _ ~. K

que algumas vezes a gente via acontecer, então da metade da nossa gestão
eu quero reconhecer isso dos meus colegãs é-desta casa,'---éisso demonstra um
sinal de esperança. Em relação ao contrato,da CORsAN realmente, pessoal da
CORSAN que está aqui, nós não temos tido material suficiente pra debater, pra
entender e até pra votar tão ainda falta subsídios, ainda falta informações, o
próprio Bodanese já disse, estamos díspostos a esclarecer, a conversar, nã
tem problema, só que não é só isso que faita, falta dados aquilo que s
escreve, aquilo que se assina, então é esses dados que estamos aguardando
Em relação ao funcionalismo público municipal que ficou de fora, bem di s o
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- vereador Felipe, é injusto, porque, porque é o funcionário efetivo embora

tenham os CCS, s6 um minutinho a mais Senhor Presidente, é o funcionário
efetivo, que qualifica a gestão, e não importa que gestão, se é do P, do outro P,
do P, não interessa, é o funcionalismo público que qualifica a gestão, e não é o
partido que num determinado momento, está à frente do Executivo na
comunidade, que vai ser o determinante, muito pelo contrário, são os efetivos
que ficam ali, 30, 25, 30, 35 anos que vão qualificar a gestão, e é uma gestão
qualificada que a comunidade precisa, então foi injusto, batalhamos,
percebemos sim, que não tinham sidos contemplados, certas categorias,
inclusive os professores, mas pra não préjudicar um grande número mais,
então pensamos em pressionar' também pia que isso ficasse totalmente
votado, pra que todos fossem contemplados. Em relação aos professores,
esses dias ouvi na rádio o Senhor Prefeito dizer, que o quadro do magistério
ficaria de fora, porque professor ganha bem, professor como qualquer
funcionário público, efetivo, concursado que esteja atuando ele merece ganhar
o que puder ser pago, isso quer dizer o que? Que tudo tem negociação, não
pode é ficar fora da negociação, tem que negociar, porque professor também
embora tenha um plano de careira diferenciado, ele é funcionário público, ele
tem dá qualidade a gestão, então, nosso apelo' é .esse, jamais vou ser
desfavorável a algo que qualifique o funcionário público, que qualifique a
gestão pública, I porque é por isso que estamos aqui, para sermos
transparentes, para termos uma visão crescente e para termos a visão do
desenvoivimento: Senhor Presidente, quero lhe parabenizar, pela sua atuação,
Senhor está quase enCerrandoo ano, e quero lhe dizer com toda a sinceridade
do fundo do meU.coração" assim achei a sua géstãp'a frente do Legislativo,
uma gestão excelente, o Senhor soube, embora tenha uma natureza um pouco
impulsiva, o Senhor sempre-~soube ouvir, isso-é uma qualidade e é um
crescimento;" um crescimenio::. pessoal e altamente positivo, ê""para nós
vereadores, ' eu quero dizer que nos-;ouvindo ."'é nós termos a grandeza de
discutir isso demonstra, que o Poder Legislativoque essa legislatura realmente,
até o momento ela tem se colocado de uma forma mais produtiva, não temos,
embora tenhamos" idéias diferentes, formas de.' pênsar diferentes, até dos

\~ -. - - ..•. ~
nossos próprios partidos, a nossa responsabilidade, a sua como Presidente e o
respeito com os demais ve~adoresé algo altamenté. positiva, e eu quero lhe
dar os parabéns por isso. Quero dizer também ~que, infelizmente, fazer um
comentário que entristeceu a 'comunidàde, .neste final de semana, mais
precisamente quinta-feira, com o acidente que tirou a vida de dois joven ,
numa região altamente perigosa, aliás, a região da ULBRA, que tanto apel
temos feito, todas as entidades, toda a comunidade tem feito apelos pra qu
haja aquela lombada eletrônica, pra que permaneça ali, porque a região entre o
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trevo, de trevo a trevo, pela ULBRA, é uma região perigosa, é uma região que
passada a noite quando começa a escurecer, o trânsito de caminhões é
intenso, é dificil segurar a velocidade, agente sabe tudo isso, mas agente
também sabe e se entristece muito, quando vê assim, que dois jovens, na fase
melhor da vida, se fonmando, trabalhando, responsáveis, jovens do bem,
tenham ceifadas a vida de uma forma tão trágica, o Luis foi meu aluno na
escola Sorg, um excelente professor,ele atendia as crianças de até 5 anos,
aquelas crianças que mais assim tem dificuldade, porque tão não é nem bebê,
uma criancinha maior, mas crianças. de, 5 anos, são questionadoras, são...•. -..
criativas, são hiperativas, e ele dava de si assim maravilhosamente, a mãe, a
professora Evanisa, foi minha coléga é minha colega por muitos anos, atua no
bairro onde eu morro, uma excele~tepessoa, uma excelente professora, então
assim, a comunidade realmente, está de luto ainda pela morte desses jovens, a
menina que estava acompanhando o Luis, era de Rondinha, também é uma
pessoa conhecid? da nossa família, uma pessoa maravilhosa, uma menina
cheia de vida, cheia de sonhos, e talvez, nesse momento a gente deva se
perguntar, ouvindo o que o pai do Luis falava, o que o pai da menina falavam,
naquele momento trágico, a gente deva se perguntar como pai e como mãe,
que a gente tem que sempre estar realmente, presente na vida dos filhos, não
importa a idade, como esses pais estavam, como esses pais acompanhavam,
porque tragédias ,vão existir, fatalidades vão existir, mas eu quero dizer que,
estejam eles on~e estiverem, que eles continuem sendo essas pessoas do
bem, que eles eram, embora jovens nas suas com~nidades,eles conseguiram
transmitir um legado de trabalho de alegria, de juventude, pra todos nós, era
isso Senhor Presidente: Muito obrigado. Presidente. Vereador Gilnei Jarré;
Passamos agora para a apreciação e votaÇão dos requerimentos e moções,
Vereador Gilnéi" Jarré; Pois .não Vereador Felipe; Vereador. Felipe Sálvia;- . - ~
Uma questão de ordem Senhor Presidente, eu gostaria de'" fazer um~ .-:;. ~ ,
requerimento; verbal, para que os requerimentos, moções e projetos, sejam
votados em bloco, menos aqueles que têm emendas;, Presidente Vereador
Gilnei Jarré; Càloco em. apreciação dos colegas vereadores: a solicitação

.,. ._. .•.••••. ~ &'

verbal do Vereador Felipe, para que seja apreciado em bloco, requerimentos,
moções, projetos comexceção do projeto doregimento interno, que necessita

~
a maioria qualificada na votação.. Não havendo vereador que queira discutir,--~--- ,
coloco em votação, vereadores favoráveis. permaneçam como estão, e. •.. ...
contrários se manifestem. Aprovado ,-por. todos o requerimento verbal d
Vereador Felipe Sálvia; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Convido o Senh r
Secretário, para fazer a leitura do número e autor dos requerimentos e moçõe .
Secretário Vereador Élbio Esteve; Requerimento n° 05 do Vereador Felip
Sálvia; Requerimento; Requerimento n° 06 Vereador Paulino de Mo a
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11<Requerimento n° 07 Vereadora Sandra Citolin; Requerimento n° 09 Vereador

Felipe Sálvia; Requerimento n° 10 Vereador Felipe Sálvia; Requerimento n° 11
Vereadores Erlei Vieira e José Jairo Solinha; Requerimento n° 12 Vereador
Estevão de Loreno; Requerimento n° 14 Vereadora Sandra Citolin;
Requerimento n° 15 Vereadora Sandra Citolin; Moções: Moção n° 01 Vereador
Felipe Sálvia, subscrita pelos Vereadores Gilnei Jarré, Marcos Soares e José
Jairo Solinha; Moção n° 02 do Vereador José Jairo Solinha, subscrita pelos
Vereadores Erlei Vieira, Felipe Sálvia e Marcos Soares; Moção de n° 03 do
Vereador Felipe Sálvia, subscrita pelos Vereadores Sandra Citolin, Erlei Vieira
e José Jairo Solinha; Moção n° 04 dõ Verààdor Felipe Sálvia, subscrita pelos
Vereadores Sandra Citolin, José Jairo Solinha e Erlei Vieira; Moção n° 05 do
Vereador Erlei Vieira, subscrita pelos Vereadores Leandro Adams, Gilnei Jarré
e Elbio Esteve; Moção n° 06 do Vereador Erlei Vieira, subscrita peios
Vereadores Gilnei. Jarré, Sandra Citolin e José Jairo Solinha; Moção n° 07
Vereador Gilnei Jarré, subscrita pelos Vereadores Eugênio Grandó, Élbio
Esteve e Erlei Vieira; Moção n° 08 Vereador Gilnei Jarré, subscrita pelos
Vereadores Eugênio Grandó, Élbio Esteve e Erlei Vieira; Presidente Vereador
Gilnei Jarré; E~tá em discussão os requerimentos e moções, Vereador
Paulino; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores
vereadores, dem~ispessoas, eu gostaria Senhor Presidente até aproveitar,
porque naquele momento onde nós estávamos discutimos algumas genéricas
eu gostaria de m~ pronunciar, relacionado ao requerimento que fiz, juntamente
com o vereador Felipe,. de nós estarmos no dia de amanhã, quarta-feira, em
Maringá, a UNIMEO, para nossa felicidade, afirmou e autorizou pára que nós
fôssemos comprar a 23 a"eademia, essa 23 academia, são aquelas duas que o
vereador Eugenio, já tinha'conversado, com a UNIMEO, e essa 2" vai ser
instalada ali, na Praça Alfredo.O'Amore, aondeelá fica localizada em frente a

<1'"" '" / ,\
UNIMEO e ao Supermercado Coqueiros, essa academia nós poderíamos pedir

- .. - -. 'pra que viesse' por telefone, mas, eu; nunca gostei na minha vidat de tratar
assuntos que vênha 'beneficiar aminha pópulação, aminha comunidade, ao
povo de Carazinho, por telefone. Sim, vereador Eugenio, faz fãvor. Vereador

:.. _. .' "'"
Eugênio Grandó; A titulo de colaboração e aproveitando que o colega estará
em Maringá, pra dar uma olhada nas academias adaptadas pro pessoal com
necessidade especial, porque surgiu uma nova empresa, querendo apoiar a
instalação de academias; então, -peço a, gentileza, para que tragam
informações da academia adaptada 'pra pessoas portadora de necessidades
também de uma academia, que segundo informação que obtive que é móv ,
estamos trabalhando ainda, um projeto com uma nova empresa que estar
disposta a bancar uma academia móvel, e uma academia para pessoas co
necessidades especial, então deixo esses pedido ao colega, para invesf a
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"trazer preço, enfim, e todas as informações e necessárias para esses dois tipos

de academia. Vereador Paulino de Moura; Eu agradeço aparte do colega
vereador, dizer que recebi, do prefeito Aylton, manhã tarde de hoje, autorização
para o municlpio adquirir uma academia para cadeirantes, o prefeito Aylton, já
me autorizou a comprar essa academia, e nós instalaremos junto a GARE,
aonde hoje tem uma academia da 3a idade e ali ao lado, para que isso, para
que nós integramos aquelas pessoas que tem necessidades especiais, junto
daqueles que tem uma saúde perfeita, então nós vamos instalar ao lado
daquela academia, uma academi~ para,~cadeirantes, para pessoas com
necessidades especiais, mas o vereador Eugenio, conhece o projeto, sabe
aonde o que está falando, nós temos essa aca.demia volante, como temos uma
academia, para as crianças, porque isso é de suma importância também,
porque senão, eles vão usar esses aparelhos que hora estamos instalando
para brincar, e aquilo lá não é pracinha, é sim, uma academia para as pessoas
do nosso município poder usufruir daquilo, para poder ter uma saúde melhor,
mas eu creio piamente que Eugenio, do que jeito que a gente está procedendo,
nós podemos fazer uma na ouro preto, nós podemos fazer uma ali na nossa
Sommer, onde o vereador Gilnei, eu, Sandra, e mais outros vereadores tenha
afinidade, acho que isso ai vai ser o xodó de Carazinho, porque lá em Maringá,
Senhoras e Senhores, tem 42 academia, e não é nenhuma depredada porque,
porque a própria 'população cuida, a própria população vai lá zelar por aquilo,
então Senhor Presidente, Senhores vereadores, eu estou colocando, porque
nunca tive medo ~e dizer as coisas que eu faço, então estou indo, juntamente
com o vereador Felipe Sálvia, eu gostaria muito, que o vereador Eugenio fosse,
mas o vereador Gilnei já tinha me dito, que tem um compromisso anterior em
Porto Alegre, pra ~er em loco, pra ver co~o funciona realmente na prática as
42 academia em Maringá, ganha com isso, os filho Eugenio, o que eu disse no

-' ~
meu discurso lá, nós temos hoje algumas pessoas, inclusive eu e você, como o
pai a UNIMED, como o Aylton a UNIMED, o pai dessas ideia, mas nós temos
milhares de filhos que se beneficiarão com essas academias, que são a
população de Carazinho, que é o povo de Carazinho, que com certeza, será o
xodó de Carazinho,""essas":':aêàdemia. Muito ~obrigado, Se~nhor Presidente,
Senhores vereadores~ Presidente -'Vereador Gilnei .:"-Jarré; Convido a

~ c

Vereadora Sandra 18 Vice ~residente, para assumir os trabalhos da mesa, para
pronunciamento. Presidente .Vereadora Sandra .,Citolin; Com apalavra
vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; .Senhora Presidente, Senhore
vereadores, público, entramos com uma moção de reconhecimento, o
trabalho realizado pela Lisandra Sandri, Presidente do Conselho d s
Portadores de Deficiência, das Pessoas com Deficiência, com certez
extensivo a todas as associações de deficientes do nosso municí io,
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Aparabenizando pelo sucesso do evento, aonde tivemos a oportunidade, eu, o

vereador Erlei, o Eugenio, de Loreno, Dr. Elbio, prestigiando esse evento, o
qual com certeza engrandece e até dá uma esperança, um pouco melhor de
vida a essas pessoas, que possuem, de uma foram ou de outra, alguma
deficiência. Nós querem com certeza, vir a tribuna, agradecer a bondade do
Senhor Prefeito Municipal, a qual estamos, também, por motivo, de lei
municipal, nós todos os móveis, enfim, que a Câmara hoje, declara ser
inservivel para a Câmara, devido a algumas tecnologias, enfim a alguns móveis
comprados novos, devido um veículo comprado novo, nós estamos devolvendo
ao executivo municipal. Durante esse ano, nós conseguimos junto ao Governo
do Estado, vereador Leandro, Governo esse que também derramou recurso no
municipio de Carazinho, e quero ver, daqui pra frente, o Governo que faça
melhor, Governo do PSDB, Governo Veda, fez a sua parte com o municipio de
Cafazinho, isso não é lorota, isso é visível, temos a certeza de que nossos
novo Governador dará continuidade a alguns projetos, que estão ficando
pendentes para o ano que vem, como a RS330, de repente um empurrãozinho
maior, devido aos entráveis judiciais, que está se passando o muramento do
presídio de nosso municipio. recursos que não estão sendo possíveis viabilizar
do nosso HCC, mas enfim, já tem sementes plantadas neste ano, que o
Governo Tarso, irá com certeza, dar continuidadee liberar para o nosso
municipio, isso apenas, não é demagogia, mas e sim to fazendo um registro,
que estamos contentes com o Governo a nível nacional, o qual vem também,
dando sua parcela de contribuição para o nosso município, que já falamos que
tá em pleno desenvolvimento, o Senhor Prefeito, concordou com uma sugestão
nossa, devido no inícià do ano, funcionários da prefeitura não terem
concordado em receber urn veículo do Governo do Estado, negando que o
veículo estava em más condições, e esse veículo, tinha o destino a todos os
deficientes de Carazinho, nós fizemos, uma sugestão no momento que
conversamos com o Senhor Prefeito,' se fosse possível, aquela Meriva que o
vereador Felipe,-comprou em 2006, que está com mais de 200 mil quilômetros
rodados, momentoesse que, dentro do município não terá problemas nenhum,
então nós sugerimos ao Se-nhorprefeito, que fosse "'doadoa essas pessoas, e
pra nossa surpresa na-<-noitedessa belíssima-evento sociai em prol da inclusão
da pessoa com deficiência:'"'o ~Senh_orprefeito' anunciou, a doação desse
veiculo da Câmara aos deficientes de Carazinho, então, pra nós Câmara é um
orgulho, poder auxiliar também, a essas pessoas, que por uma forma ou outra
tem uma deficiência. Também, tivemos prestigiando a união de duas igreja
vereador Paulino, todos são sabedores que sou evangélico luterano, ma
aonde tem momento, que solicita a presença da Câmara de vereadores, esta
lá, para poder fazer a representação, desta casa, me chamou a atenção, já
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concluímos Senhora Presidente, me chamou a atenção, da fonna da união
desses pastores, e o objetivo, não só na divulgação do evangelho, mas a forma
que eles estão tratando o CETRA T de nosso municipio. Eles estão juntamente,
aonde agora está localizada a Igreja Batista Nacional Lugar de Vida, montando
oficinas, a qual principalmente a essas pessoas que são portadoras de
algumas deficiência, deficiência não, portadores e dependentes químicos, no
momento de sua ocupação do seu dia a dia, estarão essas igrejas,
disponibilizando algumas oficinas, para com- que eles possam, não s6 ter a
cura espiritual, mas também ter uma ocupação do seu dia a dia, através do
trabalho, através de um encaminhámento, ao dia a dia em nosso município,
nós também estaremos, ainda não o fiz, até porque hoje a confirmação de
nosso assessor de infonnática,. de que estaremos fazendo, realizando
segunda-feira, alguma troca de computadores na nossa Câmara, e estará
sobrando alguns computadores, 'com menos potência, enfim, seja lá como é
falado, e estaremos devolvendo ao Senhor Prefeito também, e estaremos
sugerindo ao Senhor Prefeito, para com que, direcione ao CETRAT essas
máquinas, para com que lá possam fazer bom uso e também, com certeza
ajudar na recuperação desses dependentes químicos. Então, seriam essa
algumas colocações, alguns trabaihos que realizamos algumas presenças que
fizemos em relação a representar a Câmara, e que considero de grande valia,
e gostaria de pe~ir,assim como me pediram, e nós fizemos isso, vereador
Paulino, nos cobrou hoje de manhã, nos perguntou, não cobrou, se nós
teríamos repassado o convite da inauguração da praça, passamos sim,
vereador a todos os vereadores, e os convites que estão chegando a casa,
estão sendo repassados sim a todos os vereadores. Então, a comunidade
espera com que, nós possamos ir lá representar, não só a Presidência, mas
sim, os demais 'vereadores. Muito obrigado. Presidente Vereadora Sandra
Citolin; devolvo os trabalhos da mesa ao Presidente Gilnei Jarré;"'Presidente
Vereador Gilnei Jarré; Passam'os a .palavra para o vereador Eugenio Grandó;
Vereador Eugênio Grandó; Senhores ~Vereadores, . Senhora Vereadora,
quando o colega Paulino, de Moura, assumiu os trabalhos junto ao

- ': ~. .?
Departamento da Prefeitura,""eu dizia que estava ~sendo _inteligente, eu e o

.••.. _ . :-r'"

alemão a gente é tipo o Tom e o Jerry sabe, a gente um corre atrás do outro,
nós temos as nossas diferenças,. mas quando" agente resolveu trabalhar em
prol de Carazinho, o resultado foi bom, quero dizer o mesmo para o Secretário
de Obras, o alemão foi sábio, q'w;ndo tava no departamento, desde quando e
estou aqui nessa casa, foi a única pessoa que atendeu pedidos que eu fi
recolhimento de galhos, arrumar um bueiro lá na Chevrolet, que estava amai
de 2 anos aberto, então não importa as diferenças que nós tenhamos, o qu
importa é que a gente tem que trabalhar para a comunidade, e o Secretário d
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AObras não vem fazendo isso, o atual Secretário de Obras, quero dar exemplo

de 3 ruas, uma rua lá no Bairro Sassi, rua Arthur Bernardes, aquela nos fundos
ali que passa os trens, com essa chuvarada, tem que lá olhar, inundou as
casas, pediram pra desentupir os bueiros, então pedindo a mais de 15 dias,
foram até o Prefeito já, o Prefeito passou a responsabilidade para o Secretário
de Obras, que a responsabilidade é dele, e nada aconteceu, da mesma forma
lá no Bairro Floresta e na rua Victor Graeff, lá na Fey, essa é terrivel, se vocés
forem lá ver, vocês vão ver 4 casas com água na altura do joelho, invadiu a
água e não porque a água não tenha. o escoamento necessário, porque as
bocas de lobos estão entupidas, eu costume dizer que, a qualidade de um
governo de sucesso, pode ser feita pela Cãmara de Vereadores, se um
Prefeito, um Secretário de Obras, ou qualquer pessoa, que esteja no Executivo
atender 30% dos pedidos dos vereadores, terá sucesso na sua empreitada,
porque vai ter sucesso na sua empreitada, porque na verdade os vereadores
são a caixa de ressonância da população, os pedidos chegam para o vereador
Felipe, vereador de Loreno, para o Alemão, para o Leandro, enfim, para todos,
para o Grandó, para o Jarré, esses pedidos são da comunidade, são daqueles
que votaram em n6s, ou não votaram, mas chegam, encontram o vereador na
rua pede, me arruma tal coisa, me dá um jeito, se o Secretário tiver a
inteligência para interpretar isso e fizer 30% dos pedidos ele será um bom
Secretário, o Secretário de Obras, me justificou que não tem diesel, depois me
justificou que não tem máquina, ou seja, justificativas que não adianta, com
toda essa chuvarada, pelo menos uma retro ou alguma coisa para desentupir
esses bueiros, se faz necessário, eu queria reformar o pedido, essas
solicitações vão chegar na Prefeitura, provavelmente amanhã, eu queria pedir
pra ti De Loreno, que você"leve ate o Secretário de Obras, para que dê uma
olhada nessasl3 ruas, que a'situaçãO é bastante calamitosa nesses locais.
Obrigado. Presidente Vereador ..Gilnei Jarré; Está em discussão, não
havendo vereadores que queira mais'"discutir, coloco em votação ..Vereadores
favoráveis permaneçam como estão, e contrário se manifestem: Aprovado por. 'todos os requerimentos e moções. Solicito a Senhora Secretária que proceda a
leitura dos projetos, com os respectivos .números e" áutor; Secretária
Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei';;'-146/10 que áutoriza a abertura de
crédito suplementar no orça,mentoda Câmara Municipal de Vereadores, autoria
Aylton Magalhães Prefeito; Projeto de Resolução n' 004/10, denomina de
tribuna de oratória João Domingos Rodrigues da Siiva, o espaço de onde
vereadores, autoridades, convidados, demais cidadões e cidadãs expressam(
seu pensamento, e suas reivindicações junto ao plenário Antônio Libório
Bervian, na Cãmara Municipal de Carazinho; Projeto de Resolução n' 005/10,
que altera a redação de diversos artigos, parágrafos e incisos, letras
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Regimento Interno da Cãmara Municipal de Carazinho e renumera os artigos,
incisos, parágrafos e letras, conforme supracitado; Projeto de lei nO 148/10,
autoriza a concessão de auxilio financeiro ao Hospital de Caridade de
Carazinho - HCC, abertura de crédito suplementar e transferência de recurso
orçamentário do Legislativo para o Executivo; Projeto de Lei nO149/10, autoriza
a abertura de crédito especiai no orçamento de 2010, autoria Executivo
Municipal; Projeto de Lei nO 150/10, autoriza firmar convênio com o Estado do
Rio Grande do Sul para o municipio assumir o domínio do trecho da RS142,
autoria Executivo Municipal; Projeto de, Lei nO 151/10, aitera padrão e
atribuições dos cargos de escriturário auxiliàr e escriturário, autoria Executivo
Municipal; Projeto de Lei nO152/10, autoriza a Cãmara Municipai de Carazinho,
a transferir bens e materiais do patrimônio, autoria Executivo Municipal; Projeto
de Resolução nO 006/10, autoriza firmar convênio de emissão de uso de obra
de arte entre a Cãmara Municipal de Carazinho e a Paróquia Nossa Senhora
da Glória, autoria vereador Gilnei Jarré, vereador Élbio Esteve, Vereadora
Sandra Citolin, Vereador Leandro Adams, Vereador Erlei Vieira; Presidente
Vereador Gilnei Jarré; Peço a Senhora Secretária que proceda a leitura dos
pareces da Comissão de Justiça e Finanças, referente aos projetos, Secretária
Vereadora Sandra Citolin; tem mais um. Presidente Vereador Gilnei Jarré;
Proceda a leitura. Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Resolução
003/10, da denominação ao Plenário da Cãmara Municipal e dá outras
providências, autoria mesa diretora. Presidente Vereador Gilnei Jarré; Peço a
Senhora Secretária que proceda a leitura dos pareces da Comissão de Justiça
e Finanças, referente aos projetos. Secretária Vereadora Sandra Cltolin;,.
Comissão de Justiça e Finanças, o presente Projeto de Lei é viável conforme
pareceres desta casa e. nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e
financeiro, deste' é dos demais. projetos de lei.. Presidente Vereador Gilnei
Jarré; está ém discussão os. p~lreceres da Comissão de Justiça ~e Finanças,
não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores que
concordam permaneçam como estão, e contrários se manifestem. Aprovado
por todos. Presidente Vereador Gilnei Jarré; Peço a Senhorá Secretária que
proceda a leitura dos pareces', da Comissão de Ordem Ecõnômica e Social
referente aos Projetos;' Secretáriã Vereadora Sandra' Citolin; Comissão de
Ordem Econômica e SOciál,' o presente ~rojeto de Léi está apto a ser incluído
na ordem do dia, de todos os Projetos lidos anteriormente. Presidente
Vereador Gilnei Jarré; está em discussão os pareceres da Comissão de
Ordem Econômica e Social, não havendo vereador que queira discutir coloc
em votação, vereador favoráveis permaneçam como estão e contrários s
manífestem. Aprovado por todos. Presidente Vereador Gilnei Jarré; está e
discussão o projeto com os pareceres, já aprovados. Não havendo ve e
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~ que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam
como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos os projetos.
Presidente Vereador Gilnei Jarré; Peço a Senhora Secretária que proceda a
leitura do Projeto de Emenda a Lei Orgãnica. Secretária Vereadora Sandra
Cltolin; Projeto de Emenda a Lei Orgãnica n004/2010,que altera a redação de
artigos, incisos, letras, da Lei Orgânica do Município de Carazinho e renumera
os artigos, incisos, parágrafos e letras, conforme supracitado. Presidente
Vereador Gilnei Jarré; Peço a Senhora Secretária que proceda a leitura do
parecer da Comissão de Justiça e Finanças, referente á emenda. Secretária
Vereadora Sandra Citolin; Emenda ao Projeto de Emenda a Lei Orgânica
n004/2010, autoria Vereador Felipe Sálvia, altera a redaçâo do art. 10, da Lei
Orgânica do Municlpio de Carazinho. A presente emenda modificativa é viável,
conforme parecer desta casa e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário
e financeiro. Presidente Vereador Gilnei. Jarré; está em discussão o parecer
da Comissão de Justiça e Finanças, referente á emenda. Não havendo
vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores que concordam
permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Aprovado por todos.
Presidente Vereador Gilnei Jarré; Peço a Senhora Secretária que proceda a
leitura da emenda. Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Emenda
a Lei Orgânica n000412010, que altera a redação do art. 10, da Lei Orgãnlca do
Municipio de Carazinho. O art. 10 da Lei Orgânica do Município de Carazinho,
passará a ter a seguinte redação. A Cãmara Municipal a partir da legislatura
que se iniciam em 1° de janeiro de 2013, será composta por 13 vereadores,
eleitos pelo sistema proporcional, como representante.s do povo e funcionará
de acordo com o seu'Regimento Interno: Vereador Felipe Sálvia PDT.
Presidente Vereador Gilnei Jarré; está em discussão a emenda. Não

. .
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores- . . -
favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por
todos a emenda. Peço ao Senhor' Secretário, que proceda,. à Senhora
Secretária que proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças
referente ao projeto. Secretária Vereadora Sandra Citolin;'" Comissão de
Justiça e Finanças:' o presente"Projeto de Emenda ã Lei Orgãnica n0004/2010,
autoria vereadores Gilnei Jarré, Eugênio Grandó, Erlei Vieira, Sandra Citolin,
Leandro Adams Élbio Esteve.. O present~Projeto "de Lei é viável conforme
pareceres desta casa e nada a opor quanto aos _aspectos orçamentário e
financeiro. Presidente Vereador Gilnei Jarré; está em discussão os pareceres
da Comissão de Justiça e Finanças, referente ao projeto. Não havend
vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores favorávei
permaneçam como estão, e contrários se manifestem. Aprovado por todo .
Está em discussão o projeto, com emenda e pareceres, já aprovados. ã
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havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereador favoráveis
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos o
projeto, com emenda e pareceres aprovados. Gostaria apenas de fazer um
relato, as pessoas que se fazem aqui presentes, esse projeto colocado em
votação, ele tem que ser votado em 2 turnos e precisa uma votação
qualificada, votação qualifica de 2/3, precisaria no minimo 7 vereadores. 6
vereadores apresentaram um projeto em relação a alterações propostas na lei
Orgânica e esse artigo que o vereador estava sugerindo para com que
reduzisse de 15 para 13, 6 vereadores sugeriram que reduzisse de 15 para 11.~ .
Devido 6 vereadores não terem mais 1 voto, muito menos, o proponente da
emenda, não ter 7 votos, a Câmara de Vereadores, optou por um acordo, com
que reduzisse, de 15 para 13 vereadores, para a próxima legislatura. Então
essa, é o 1° turno, da votação das aiterações do Regimento Interno, dentro de
10 dias, será votado o 2° turno, e as alterações serão feitas, ainda este ano.
Também gostaria de convidar, o público presente, bem como, todos os
vereadores para que se façam presentes, no domingo á tarde a partir das 15h,
na Praça Municipal, onde teremos uma mateada, da nossa Câmara Municipal,
juntos nas comemorações do final de ano do município de Carazinho, motivo
esse dia 19 de dezembro, o qual há 75 anos atrás, foi instalada a l' Câmara no
municipio de Carazinho. Então, dia 19 de dezembro de 1935, realizou-se a
instalação da1' Câmara em nosso municipio, fato esse, que está sendo
comemorado, no dia 19 de dezembro, juntamente com a popuiação
Carazinhense. E também, convido a todos, para o lançamento do livro, que
conta a história dos 75 anos do nosso legislativ.omunicipal, que estará sendo
lançado, ás 19h no Grêmio Aquático de Carazinho. Sintam-se todos
convidados e nós honrados, com a presença de vocês. Nada mais havendo a
tratar, sob a próteção de Deus; declaro encerradâ:a presente reunião. Convoco
os senhores Vereadores para a"'próximaReunião Ordinária, a ser realizada no
dia 20 de dezembro ás 18h45. ,~ ,'l". ,.

....

.- .•. :/ NfJt.
vereado~tr;:-Esteve

Secretário
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