
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Ata Reunião Ordinária 27 de dezembro de 2010 Ata 56

Presidente Vereador Gilnei Jarré: Havendo quorum regimental, sob a proteção de
Deus, declaro abertos os trabalhos da presente Reunião Ordinária da Câmara Municipal
de Carazinho do dia 27 de dezembro de 2010. Convido o Senhor Vereador Felipe
Sálvia para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e que todos se posicionem em pé;
(leitura da Bíblia). Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 06 de
dezembro de 2010. Está em discussão a ata da reunião ordinária do dia 06 de
dezembro de 2010. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão "e contrários se manifestem. Aprovado
por todos. Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 13 de dezembro de
2010. Está em discussão a ata da reunião ordinária do dia 06 de dezembro de 2010.
Não havendo vereador que. queira discutir,~coloco em votação. Vereadores favoráveis
permaneçam como estão e contrários se manifestem, Aprovado por todos. Coloco em
apreciação a ata da reunião ordinária do dia 20.de dezembro de 2010. Está em
discussão a ata da reunião ordinária do dia 06 de dezembro de 2010, Não havendo
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam
como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Coloco em apreciação a
ata da reunião extraordinária do dia 22 de dezembro de 2010. Está em discussão a ata
da reunião extraordinária do dia 22 de dezembro de 2010. Não havendo vereador que
queira discutir, coloco ém votação. Vereadores favóráveis permaneçam como estão e
contrárIOSse manlfestem':'Aprovado por todos: Convido ao senhor secretário para fazer
a leitura do expedIente' da presente reunião. Secretário Vereador Elbio Esteve:
Expediente de 27 de dezembro de 2010: Telegrama do Ministério da Saúde informando
a liberação de 'recursos finànceiros no v-alor de R$ 525.060,80;1 Cartão de natal do
deputado estádual Aloizio Klassmann - líder da bancada do PTB; Cartão de natal da
Câmara Municipal de Vereadores'de'Novo Xingu; Cartão de natal do Deputado Beta
Albuquerque; Cartão de natal da Liga FeminIna de Combate do Câncer; Cartão de natal
da ACAPA; Oficio do Ministério Público do RIO Grande do Sul; Of. da Associação
MédIca de Carazlnho; Telegráma do Ministério da,Sãúde info'rmando a liberação de
recurso financeiro no valor de'R$ 98.023,21;.Of.'do gabinete do Senador Paulo Paim
referente à manifestação de repúdio apresentado peja Vereadora Sandra Cltolin; Of. do
Poder Judiciário referente a"o'IndeferImento de ,liminar; Of. do gabinete do Senador
Marcelo Crivella informando recebimento do 01 2475/10, OI. 666/10 gabinete da
preSIdência da Câmara Municipal de Campo Bom, informando aprovação da moção de
repúdio; Of. 293/10 do executivo municipal em resposta a OP 273/10; Of. 294/10 do
executivo municipal em resposta a OP 274/10; Telegramas do MInistério da Educação
informando a liberação de recursos fInanceiros no valor de R$ 13.000,00, R$ 18.000,00,
R$ 10.000,00, R$ 18.000,00, R$ 18.000,00, R$ 13.000,00, R$116.307,17 e R
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18.000,00. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Ordem do dia; conforme previsão no
regimento interno essa última sessão ordinária prevê pauta exclusiva para votação da
eleição da mesa diretora para o ano de 2011. Conforme apresentação de chapas para
eleição foi apresentada uma única chapa para a mesa diretora do ano de 2011, Solicito
ao senhor secretário que proceda' da chapa única apresentada à mesa diretora.
Secretário Vereador Elbio' Esteve: Os vereadores abaixo assinados apresentam a
chapa A para eleição da mesa diretora da 1r legislatura, período 2011, a qual é
composta da seguinte forma: Presidente': Vereadora Sandra Citolin, 10 Vice-presidente
_ Vereador Erlei Vieira, 10 Secretário.- Ve-reador Leandro Adams, 20 Secretário -
Vereador Gilnei Jarré, 20 Vice-pr-esidente - Vereador Elbio Esteve. De acordo com a
composição acima assina Vereador Eugenio Leonardo Vieira Grandó. Presidente
Vereador Gilnei Jarré: Então atenção Senhores Vereadores, conforme parágrafo 20 do
artigo 24, a votação deverá ser nominal e em voto aberto. Solicito aos Senhores
Vereadores que mi hora da' votação, que procedam da segúinte forma: favoráveis ou
contrário a chapa. Então vamos iniciar a votação da mesa, Vereador Elbío Esteve;
Vereador Elbio Esteve: Favorável. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Erlei
Vieira. Vereador Erlei Vieira:.Favorável. 'Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador
Estevão De Loreno. Vereador Estevão De.Loreno: Favorável. Presidente Vereador
Gilnei Jarré: Vereador. Eugênio Grandó. Vereador Eugênio Grandó: Favorável.
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Felipe Sálvia. Vereador Felipe Sálvia:
Não. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Gilnei Jarré. Vereador Gilnei Jarré:
Favorável. Presidente Vereador.Gilnei Jarré: Vereador José Jairo. Vereador José
Jairo: Favorável. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Leandro Adams.
Vereador Leandro Adams: Favorável. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador
Paulino de Moúra. Vereador Paulino de Moura: Favorável. Presidente Vereador
Gilnei Jarré: Vereador-a Sandra Citolin." Vereadorã. Sandra Citolin: Favorável.
Presidente Vereador Gilnei Jarré:'i Desta forma~ declaro eleita a chapa única
apresentada por nove votos~favoráveis e. um voto contrário, tendo como presidente a
Vereadora Sandra Citolin, 1\,:.Jice~presidénte yereador Erlei .vieira, 20 viceMpresidente
Vereador Elbio Esteve, 10 secretário yereador Leandro Adams, 20 secretário Vereador
Gilnei Jarré. ~Dando continuidade> aos'. trabalhos, conforme" chapa, apresentada para
composição das comissões realizada em'acord.o com,tõd.os .os,partidos. Solicito ao
senhor secretári.o que proceda a leitura da chapa para composição das comissões do
ano de 2011. Secretário" Vereador Elbio Esteve:~Comissã6 de justiça e finanças:
Vereador Gilnei Jarré,'Vereador Eugênio Grandó e'Vereador" Leandr.o Adams; comissão
de ordem econômica e-' social: Vereador Felipe Sálvia,'. Vereador Paulino de Moura e
Vereador Erlei Vieira; comissão de educação, saúde e .obras: Vereador José Jairo dos
Santos, Vereador Estevão De Loreno e Vereador,.Elbio Esteve: conselho de ética:
Vereador Elbio Esteve, VereadoLFelipe Sálvia, Vereador Paulino de Moura, Vereador
Leandro Adams e Vereador Erlei Vieira. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em
discussão as comissões apresentadas. Não havendo vereador que queira discutir,
coloc.o em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se
manifestem. Aprovado por todos. Gostaria de ver se a Vereadora Sandra deseja e
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manifestar? Então a senhora fique a vontade. Vereadora Sandra Citolin: Senhor
Presidente, Senhores Vereadores, a imprensa, companheiros do meu partido, pessoas
que estão prestigiando a sessão de hoje. Quero me dirigir aos senhores e agradecer a
confiança depositada em mim para a gestão de 2011. Quero dizer que realmente essa
legislatura ela tem uma diferença, ela se sustenta no caráter, ela se sustenta em acordo
ditos e mais ainda em acordos escritos. Não importa as nossas diferenças, são
diferenças que se constroem ao longo da vida de cada um e. na área de atuação de
cada vereador. Mas quero dizer que realmente agradeço a confiança e espero honrar o
voto que vocês me deram hoje ~no próximÔ'iano Quero agradecer especialmente o
Vereador Paulino, o Vereador De Loreno e o Vereador Solinha porque depositaram
confiança nessa colega vereadora e tenham ã certeza de que o poder legislativo, de
que esta Casa ela é a soma ~dos anseios de toda a comunidade a qual nós
representamos. Obrigada Senhor Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré:
Convido a vereadora Sandra para assumir os trabalhos da mesa para pronunciamento.
Presidente Vereadora Sandra CitoUn: Com a palavra o Vereador Gilnei Jarré.
Vereador Gilnei Jarré: Senhor Presidenta, Senhores Vereadores, público presente,
imprensa, funcionários da CORSAN, funcionários da prefeitura municipal, familiares da
vereadora Sandra: Gostaria de fazer um agradecimento a todos os colegas vereadores
que ao longo desse ano de 2010 estiveram ju-ntos da nossa administração, da mesa
diretora, o qual oportuliizaram a este vereador conduzir da melhor forma possível,
melhor maneira possível. agregando com certeza mais agregando que causando
divergências, enfim é um agradecimento mais justo f"que devo fazer a todos, pois
tivemos diversas reuniões, diversos projetos, hoje estamos encerrando com certeza
este ano com mais du.as sessões extraordinárias.~Uma de votação para limpeza de
gavetas que são todos os projetos que se encontram em tramitação e que estão viáveis
bem como o projeto de 'orçamento do'-:ano de 2011 qúe.'também historicamente esta
sendo votada um ano, ãci findar o ano. Todos os anos"é votado no inicio de janeiro,
esse ano estamos os dez vereadores prop-ostos a auxiliar o executivo municipal para
que tenha logo. no inicio orç.amento já .aprovado.4Também quero desejar a nossa
vereadora Sandra que tenha sucesso em seu-pleito no ano de 2011 e tenha certeza
que a mesma mesa que me ajudou a~auxiliar nos trabalhos 'irá ajudá-Ia também. Quero
fazer um cumprimento especial que está meio "baixadinho" Vereador Cláudio Santos, é
um prazer tê-lo junto conosco, sinta-se a vontade na nossa casa e- tenha certeza de que
o que ele está presenciando hoje acho que historicamênte nuriéa foi presenciado. Uma
sessão tão rápida de eleição de mesa como está sendo essa, bem como a eleição das
comissões. Então seriã ~isso Senhora Presidente, Senhores Vereadores e público. .
presente. Muito obrigado. Presidente Vereadora Sandra Citolin: Devolvo os trabalhos
da mesa ao Presidente Vereador Gilnei-Jarré. Presidente Vereador Gilnei Jarré:
Vereador Paulino. Vereador Paulino. de':. Moura: Senhor Presidente, Senhores
Vereadores, a imprensa, funcionários da prefeitura, funcionários da CORSAN, meus
amigos do PMDB que eu considero meus amigos, ex vereador e eterno vereador dessa
casa Cláudio Santos é uma satisfação tê-lo aqui. Já passei por isso, e isso ó
engrandece.a nós, porque cada vez nós vamos crescendo mais como ser huma
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Senhor Presidente, eu quero aqui dizer que se eu pudesse voltar no passado eu teria
votado na vossa pessoa como presidente. E por isso que hoje eu estou votando na
vereadora Sandra, pelo trabalho que vossa excelência fez em nos conduzir, em nos
fazer o poder, ter um crescimento, ter uma evolução, todos nós com a sua presidência
crescemos. Esperamos vereadora Sandra que tu possa se espelhar no vereador
Leandro como presidente e no vereador Gilnei principalmente. Porque o vereador Gilnei
quem conhece sua historia, quem conhece ele, foi uma grata surpresa como presidente
dessa casa. Porque ele respeitou o acordo que vocês fizeram para os quatro anos e ao
mesmo tempo respeitou a oposição, ele.teve um trato, um zelo conosco muito bonito
vereador Gilnei. E eu quero deixar. isso registrado de público, por diversas vezes nós
vamos divergir em outras situações, mas eu não posso deixar de reconhecer o trabalho
que vossa excelência fez como presidente '.dessa casa, a evolução que vossa
excelência teve como ser humanõ, como político e isso engrandece ao poder legislativo
e isso nos deixa feliz: Então eu quero deixar esse reconhecimento desse vereador que
está no quarto mandato, passou por diversos,presidentes, está chegando também o
vereador Antonio Azir presidente do meu partido, o qual a gente tem uma amizade
muito grande, eu quero deixar registrado! isso e preciso deixar registrado. Que a
população que aqui está saiba que o vereador Gilnei conduziu o poder legislativo para
todos, para a comunidade, para o povo, para a própria Câmara de Vereadores. Então
está de parabéns a vossa excelência, reconheço issoe torço que a vereadora Sandra
tenha o mesmo compromisso com o poder legislativo, o mesmo compromisso com a
sociedade, o mesmo compromisso com nós vereadores independente de quem votou
ou quem não votou, e eu tenho uma grande virtude na-minha vida, eu sou franco no que
digo e faço o que faço' baseado nos meus principios, 'então'eu assumi um compromisso
publicamente de' votar 'na vereadora Sandra pelo~vereador Gilnei. Não que a vossa
excelência não tenha competência de me conquistar o meu voto, mas eu assumi esse
compromisso, e agora estou assumindo umêompromisso com a vereadora presidente
dessa casa pra o que eú,puder auxiliar pra o que'eu puder ser colaborador do seu
mandato eu E;lstareidisposto a fazê-lo porque eu acho que a população de Carazinho, o
povo de Carazinho precisa te-r-isso. Precisamos divergir sim, mas temos que convergir
em prol da', população, em prol tda .comunidade. Muito obrigado tSenhor Presidente,
Senhores Vereadores. Presidente Vereador Gilnei Jarré:- Nada mais havendo a tratar,
sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião, e convoco os Senhores
Vereadores para -reunião' extraordinária a ser realizada ainda" hoje às 18 horas e 45
minutos. ", ...•..•.....•..- - .--,fI> ~ /"...• ---./

'~ ~.-- ---I ,_.'

. j \....: ..~
, { . I

D.C.S. Página 4 28/12/2010

Av. Flores da Cunha. 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54.3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
E-mail:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br VoNo/W.camaracrz.rs.gov.br CNPJ:89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

