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Presidente Vereador Gilnei Jarré: Havendo quorum regimental, sob a proteção de
Deus, declaro abertos os trabalhos daipresente Reunião Ordinária da Câmara Municipal
de Carazinho do dia 29 de novembr~ de 2010. Convido a Senhora Vereadora Sandra
Citolin para proceder à leitura de um trecho da Biblia e que todos se posicionem em pé;,
(leitura da Bíblia). Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 08 de
novembro de 2010. Está em discu$são a ata da reunião ordinária do dia 08 de
novembro de 2010. Não havendo. véreador que queira discutir, coloco em votação,
vereadores favoráveis permaneçam ~omo estão, contrários se manifestem, aprovado
por todos os presentes. Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 16 de
novembro de 2010. Está em discu$são a ata da reunião ordinária do dia 16 de
novembro de 2010. Não havendo vêreador que queira discutir, coloco em votação,
vereadores favoráveis permaneçam bmo estão, contrários se manifestem, aprovado
por todos os presentes. Convido o sehhoLsecretário para fazer a leitura do expediente
da presente reunião. Secretário VerJador Elbio Esteve; expediente 29 de novembro
de 2010. Convite da Prefeitura de 15de Novembro, para comemoração dos 23 anos de
emancipação, a realizar-se dia 07/12; Convite da Igreja Batista Nacional Lugar de Vida,
para culto de inauguração dia 11/12; Convite da Justiça do Trabalho para solenidade
em comemoração aos 30 anos de instalação da Justiça do Trabalho em Carazinho, a
realizar-se di 30/11; Projeto de Lei de autoria do Vereador Marcos Soares, o qual da
denominação a Rua José Garibaldi ISoares; Projeto de Lei de autoria do Vereador
Marcos Soares, o qual da denominação Alfredo Gobbi de Oliveira; Edital 11/2010 da
Ascamaja convidando para Reunião IOrdinária a realizar-se dia 03/12; Of 004/10 da
Comissão do Natal Alegria, convidando para participar da abertura do natal alegria. ,
realizado dia 25 de novembro; Of. 001/2010 do Diretor de Turismo, convidando para
participar da abertura do 10° Campeonato Sul brasileiro de Bandas e Fanfarras,
realizado dia 27/11; Convite do cdmandante do 38° BPM, para a formatura do
Programa Educacional de Resistênci~ às Drogas e a Violência que será realizada dia
30/11; Convite do Professor Jeferson para a 9° Audição de Carazinho, que ocorreu no
dia 28 de novembro; Of. 263/10 do Executivo Municipal, em resposta ao OP 23/10;
Oficio da AGERGS, em retificação ,ao oficio 289/10 referente ao endereço para a
realização da Reunião Técnica de Saneamento, que ocorrerá dia 1° de dezembro;
Projeto de emenda a Lei Orgânica nO1032/10,o qual altera a redação do Art. 10, do Art.
14, dos Incisos "IX" e "X" do Art. 17, ~a Letra "a" do Inciso II do Art 21, do Inciso I do
Art. 23, !W do Art. 26, do !W do Art. 28, do Art. 29, do !W do Art. 35, cO S2° do Art. 38,. ,
do Parágrafo Unico do Art. 58, do Art. 59, do Art. 60, do S3° do Art. 60, do Inciso I do
S1° do Art. 62, do Inciso I do Art. 73, do Parágrafo Único do Art. 78 e o Título da Seção
V; inciui Parágrafo Único no Art. 79; ê suprime a Letrá "c" do Art 12, os Incisos "IX" e
"XXVII" do Ar!. 17, o Inciso "V" do Artl 22, o Art. 43 e seus Incisos e Parágrafo Único, o
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Art. 44 e seu Parágrafo Único, o Art. ~5, o 31' do Art. 60, e as Letras "d", "e", "f' e "g"
do Art. 97, da Lei Orgânica do Mun1icipio de Carazinho; Of. Associação Médica de
Carazinho, em agradecimento a ac~lhida que tiveram nesta Casa por ocasião de
reunião com os vereadores e reprêsentantes do HCC; Of. de Anai Mariani, em
agradecimento a deferência e recon~ecimento desta Casa na reunião do dia 25 de
outubro de 2010; Comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação de,
recurso financeiro no valor de R$ 4q.222,61; Of. 373/10 do Executivo Municipal, em
resposta Of. CPI 023/10; Of. 375/10 do Executivo Municipal, em resposta Of. CPI
024/10; Of. de Jussara Helena Reali,lsolicitando cópia da ata de 31 de maio de 2010;
Telegrama do Ministério da Saúde, informando a liberação de recurso financeiro no
valor de R$25.664,90; Of. 474/10 do Deputado Giovani Cherini, em resposta 00,
2.174/1 O;Of .. 264/1 O do Executivo Municipal, o qual encaminha Projeto de Lei nO
144/10, o qual autoriza abertura de ctédito Especial no orçamento 2010; Of. 265/10 do
Executivo Municipal, o qual encami~ha Veto ao Projeto de Lei n' 056-A/2010; Of.
266/10 do Executivo Municipal, o qual encaminha Veto ao Projeto de Lei n' 057/2010;
Of. 267/10 do Executivo Municipal, 0lqual encaminha Projeto de Lei nO145/10, o qual
autoriza abertura de Crédito Especial no orçamento 2010; Of. 268/10 do Executivo,
Municipal, em resposta OP 246/10; Of. 005/10 da Casa da Mulher, convidando para a
reunião a ser realizada dia l' de Idezembro; Of. 269/10 do Executivo Municipal,
referente ao PL 143/10 - complemiento; Of. 259/10 da Direção do HCC, assunto
correspondência 00 2422/10 de 09.d~ novembro de 2010, Senhor Vereador, o Hospital
de Caridade de Carazinho - HCC éofn sede a Rua General Câmara, 70 na cidade de
Carazinho/RS por sua direção repreSentada por seu presidente ao final assinado, se,
consideram surpreendidos e perplexos pela virulência da correspondência do dia 09 de
novembro de 2010 intitulada "Assunto: Contratação de mais profissionais" como dito,
perplexo conclui que os Senhores V~readorés todos, pois aprovada por unanimidade
não estão ainda ao par da calamitod situação do HCC nos últimos 50 anos bem como
do Sistema Nacional de Saúde, por i~so em respeito a esse poder sempre voltado para
os problemas do municipio de Carazi'nho, com seu alto senso de justiça e colaboração
com os pleitos do HCC esclarece: 1° A diretoria do HCC foi empossada em 25 de
março de 2010 e nesse curto espaço, oito meses, tenta sanar as combalidas finanças
do HCC causada exclusivamente p~lo Poder Público Federal, Estadual e Municipal,
pois é notório que os recursos do SUS e entes federados não cobrem os custos dos
pacientes de responsabilidade do gestor da saúde pública; 2° Atualmente o HCC
enfrenta impasse com os senhores médicos por absoluta falta de recursos financeiros
para remunerá-los melhor, bem com6 pela necessidade alegada de recomposição dos
honorários médicos pleiteados nesSe mês pelos mesmos, fato intermediado pelo
legislativo municipal; 3' A contrata~ão de mais médicos plantonistas e enfermeiras
somente é possível com mais recurs'Ds públicos pois é de responsabilidade do gestor
municipal a saúde pública inclusive 01plantão; 4° Efetivamente nos últimos dias, após a
drástica redução do atendimento a J:1opulaçãonos ESFs do município fato notório por
amplamente notificado nos meios de pomunicação e ao que cabe do conhecimento do
Senhores Vereadores a demanda na emergência se assuntou levando a direção dê
HCC a se reunir com o gestor da slbúde com o fito de fazê-lo se sensibilizar e pel
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menos normalizar os serviços prestadbs pelos ESFs estancando as consultas médicas
nas emergências função que não te c6mo próprio nome diz; 5° No que diz respeito ao
paciente "R.S: sigilo legal, equivocah,-se os Senhores Vereadores ele ou qualquer
outra pessoa não entraram em óbito pbr espera; 6° Finalmente afirma e reitera que esta
direção e as que antecederão, corp:o clinico e, funcional sempre levam a sério o
atendimento ao paciente do SUS fato incontroverso pelo permanente contato com os
poderes públicos federal, estadual e h,unicipal na incansável busca de recursos para

, ,
sanar as extremadas dificuldades financeiras do HCC provocadas por eles; 7"
Esperando ter prestado os esclarecim~ntos que se fizeram oportunos, está o dispor dos
Senhores Vereadores, todos especialmente, em horário que possa ser contatado o
atendimento e o esforço dos colaboradores no trato com os pacientes do SUS junto a
emergência; 8° Todavia melhor setia se os esforços despendidos pelos ilustres
vereadores fosse no sentido da dnvergência do tema saúde publica no nosso
municipio ao invés de simplesmente I procederem em afirmações que não refletem a
realidade do atendimento do HCC; Atenciosamente, Azelar Kissmann - Presidente.
Presidente Vereador Gilnei Jarré; Ipassamos agora para a leitura das indicações,
requerimentos e moções pelo senhot secretário; Secretário Vereador Elbio Esteve;
Indicações: 2198/1289/10 - Veread01 Élbio; solicita ao executivo municipal para que
determine ao setor competente que efetue melhorias urgentes na Rua Monte Alegre,
bairro Floresta, a mesma encontra-sei intrafegável; 2199/1290/10 - Indicação Vereador
Élbio, solicita ao executivo municipal para que determine ao setor competente que seja
providenciado com maior urgência o calçamento na Rua Nenê de Sassi, bairro Oriental;
2200/1291/10 - Indicação Vereador[ Élbio, solicitando que seja enviado oficio ao
executivo municipal para que determine ao setor competente melhorias urgentes no
calçamento da Rua Tamoios, bairrol Conceição; 2201/1292/10 - Indicação Vereador
Marcos Soares, recolhimento de pedras existentes nos canteiros centrais da Avenida
Flores da Cunha; 2202/1293/10 - Ver~ador Marcos Soares, solicita colocação de tubos
na Rua Independência, bairro Hipid; 2203/1294/10 - Indicação Vereador Solinha, o
vereador abaixo assinado solicita ao Jxecutivo reiterando para que realize o trabalho de
patrolamento, cascalhamento e colocàçãO de tubos em toda a extensão da Rua Carlos
Oscar Kraemer, no bairro Alegre;1 2204/1295/10 - Indicação Vereador Solinha,
solicitando que determine ai setor corpetente a imediata limpeza com a viabilidade de
canalização da sanga que corta a Rua Ipiranga no Bairro Sassi; 2205/1296/10 _
Indicação Vereador Solinha, solicita ao executivo que determine ao setor competente
para fazer o trabalho de cascalhamen~o e compactação da Rua Tamoios esquina com a
Rua Guaicurus; 2206/1297/10 - Indicação Vereador Solinha, solicita ao executivo que
determine ao setor competente estudos sobre a viabilidade de pavimentação asfáltica
na Rua Antõnio Severo de Almeida; 2e07/1298/10 -Indicação Vereador Solinha, solicita
ao executivo estudos junto ao setor tompetente a imediata limpeza do terreno junto a
Rua XV de Novembro, esquina com /a Rua Tamandaré em frente ao n° 283, também
que seja feita a notificação junto ao, proprietário para devidas providencias já que o
referido terreno que se encontra praticamente abandonado coberto de mato servindo
como deposito de lixo propiciando ai proliferação de insetos, cobras, ratos etc, o qu
trás ao local um aspecto desagradá~el; 2208/1299/10 - Indicação Vereadora Sandra,
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solicita ao executivo municipal que determine ao setor competente a realidade de
entulhos diversos que estão depositkdos em vários trechos da rua Itararé, bairro,
Centro, próximo aos números 782 e 1080; 2209/1300/10 - Indicação Vereadora Sandra,
solicita com urgência ao executivo m~nicipal que determine a secretaria municipal de
saúde médico para atendimento no E~F do bairro Fey, solicitamos também o imediato
concerto da aparelhagem do consultório dentário para que seja possivel prestar
atendimento a população que necéssita desses procedimentos; 2210/1301/10 -,
Indicação Vereador Erlei 'Vieira, solicitando ao executivo municipal que determine ao
setor competente que estude a posSibilidade de alterar o itinerário do ônibus que
trafega via Vila Rica e Princesa na Ru~ Bernardo Paz, que entre no bairro Braganholo e
passe pela Rua São João Batista; 221~/1302/10 - Indicação Vereador Erlei, solicitando
ao executivo municipal que determine bo setor competente o fechamento das valas da
Rua Guaicurus, 290, Bairro Conceição:, Rua do Carmo, 154, bairro Operário, Rua Dag
Aramascoel, ao lado do 214, Vila Baslico e Rua Afonso Pena, 245 Bairro Conceição;
2212/1303/10 - Indicação Vereador IErlei, solicitando ao executivo municipal que
determine ao setor competente que sejam realizados serviços de revitalização da Praça
do Hospital reforma geral dos bahheiros e melhoria dos brinquedos infantis;
2213/1304/10 - Indicação Vereador E~lei, reiterando indicação apresentada em 22 de
março de 2010, solicitando ao executivo municipal que determine ao setor competente,
que seja recolocada a placa de identificação no .busto da estátua do Dr. Alfredo D'
Amore na praça localizada de fronte bo Hospital de Caridade de Carazinho - HCC;
2214/1305/10 - Indicação Vereadora Skndra Citolin, solicita ao executivo municipal que
determine ao setor competente a retirada de entulhos verdes que estão depositados em,
via pública na Rua Aimorés, bairro Prinpesa próximo ao n° 84; 22151306/10 - Indicação
Vereador Felipe Sálvia, reiterando sdlicitação ao executivo para que providencie a
imediata colocação de uma placa indicando a denominação da Praça Albino Hillebrandt,,
pois é um dos principais pontos turisticbs do municipio e não possui qualquer indicação
visível, especialmente para os visitantes; 2216/1307/10 - Indicação Vereador Gilnei
Jarré, solicitando ao Senhor Prefeitq Municipal para que estude a viabilidade de
desafetação bem como a doação <te uma área de 800m2 da Praça do Bairro Medianeira
com a destinação para a construção da'Associação de Moradores do bairro Medianeira,
justificamos a necessidade da área pdis os moradores necessitam de local para suas
reuniôes, festas, açôes comunitárias J na eventualidade para realização de velórios,
segue em anexo mapa da referida áre~ e dados da matricula do imóvel; 2217/1308/10-
Indicação Vereador Estevão De Loreho, para que determine para o setor de meio
ambiente que seja feito o recolhimento ~e entulhos verdes na Rua Marques do Pombal,
em frente a residência de n° 77; 2218/1309/10 - Indicação Vereador Estevão De
Loreno, para que determine a secretária' de obras que sejam realizados os devidos, .
reparos quanto ao desnivelamento da ~ua Antonio Andreis em frente a residência de na
42; 2219/1310/10 - Indicação Vereadorl Estevão De Loreno, para que determine para o
setor de meio ambiente que seja feita a limpeza e manutenção da praça do bairro Ouro,
Preto; 2220/1311/10 - Indicação Vereador Estevão De Loreno, para que determine para
a secretaria de obras que seja feito a operação tapa-buracos na Rua Leonel Rocha em
frente a residência de n° 154; 2221/13r2/10 - Indicação Vereador Estevão De Loren
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enviado oficio do poder legislativo municipal aos lideres de bancada na câmara dos
deputados manifestando nosso apoio ao substitutivo da relatora Deputada Professora
Raquel Teixeira a proposta de emenda a constituição PEC 134/2007 de autoria do
Deputado Alceni Guerra aprovado pela comissão especial que trata da obrigatoriedade
do governo adotar até 2020 jornada escolar' de no mínimo 07 horas para a educação
infantil e os ensinos fundamental e médio regulares. Todos sabemos que é dever do
estado propiciar educação básica por meio do ensino fundamental a todos que dela
necessitarem independentemente inclusive da idade, mas apesar do que dispõe a
constituição muitas crianças e adolescentes ainda se encontram fora da escola
andando pelas ru'as e prostituindo-se, drogando-se e exercendo trabalho proibido em lei
ou até mesmo praticando delitos, e sabemos também que se todos esses jovens
estivessem na escola recebendo a formação adequada o índice de criminalidade seria
reduzido drasticamente em nosso pais. O autor da PEC 134/2007 quando prefeito da
cidade de Pato Branco no Paraná adotou o regime de educação em tempo integral para
todos os alunos e obteve resultados muito mais do que satisfatórios ficando
comprovado que a atenção as crianças em tempo integral na escola reduz despesas
em casa tanto em alimentação quarito em energia elétrica, telefone, brinquedos, saúde
e necessidade de proteção, as mães por outro lado são liberadas para outras formas de
trabalho o que lhes aumenta a renda familiar,' foi assim que Pato Branco em apenas
quatro anos passou 191° cidade brasileira do IDH - índice de Desenvolvimento
Humano a 36°. Mas para que tudo funcione"a contento é preciso a colaboração de
todos os setores que estão direta óu indirefâmente ligados a esta área diretores de
escola, secretários municipais e estaduais de educação, governadores de estado,
promotores da vara da justiça e da juventude, juízes de direito, cada um precisa fazer a
sua parte. Não resta dúvida do quanto é importante a aprovação desta matéria, afinal
se analisarmos somente o caso do ensino fu'ridamental viremos que além dos aspectos
de aprendizagem o tempo integral na escola contribuirá significativamente para impedir
o trabalho infantil e afastar as crianças e adolescentes da criminalidade precoce, algo
essencialmente importante nos dias de hoje em que estamos nos tornando reféns do
medo, da violência e de toda essa criminalidade aterrorizante; 2229/369/10 -
Requerimento Vereador Gilnei Jarré, o vereador abaixo assinado subscrito requer na
forma regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação seja enviado
oficio ao Sr. Milton Schmitz, presidente do SINDICAR - Sindicato das Empresas de
Transporte de Carga de Carazinho e Região convidando para o uso da tribuna na
Câmara de Vereadores para explanação dos investimentos a serem realizados na área
destinada pelo municipio ao SEST/SENAT Carazinho, a qual tem como definição a
construção de uma unidade dé CAPIT - Centro de Atendimento ao Profissional Integral
aos Transportadores; 2230/370/10 - Requerimento' PEDIDO DE INFORMAÇÃO
Vereador Gilnei Jarré, o vereador abaixo assinado subscrito requer na forma
regimental, que seja enviado oficio ao executivo municipal com o seguinte Pedido de
informações: 1° Cópia do contrato n° 145/2010, 2° Cópia dos aditivos se houver, 3°
Empenhos relacionados ao contrato e aos aditivos, 4° Pagamentos efetuados, 5°
Pagamentos efetuados até a presente data se houver. Justificativa: Averiguar possív .
irregularidades na contratação; Moções: 2231/338/10 - Moção Vereador Marc s
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Soares, subscrita pelos Vereadores Erlei Vieira, Sandra Citolin e Solinha - o vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de lido e deliberado em
plenário, seja enviado oficio em nome do Poder Legislativo de Carazinho ao CTG
Unidos Pela Tradição Rio Grandense na pessoa do patrão Orlando Wandscheer,
parabenizando pela realização da9' edição dei Desafio de Trovas, evento transcorrido
nos dias 20 e 21 passados, parabéns por promoverem eventos na arte dos versos e
cultivarem as raizes da cultura gaúcha em nosso município; 2232-339-10 - Moção
Vereador Marcos Soares, subscrita pelos vereadores Erlei Vieira, Sandra Citolin e
Solinha - o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de lido e
deliberado em plenário, seja enviado oficio em nome do Poder Legislativo de Carazinho
manifestando nossos cumprimentos aos jovens Guilherme Wandscheer, Camila
Perosa, Diógenes Brum Schacht e Marília Raber Wandscheer que estiveram
representando Carazinho e o CTG Unidos Pela Tradição Rio Grandense na etapa final
do ENART - 25' Encontro de Arte e Tradição Gaúcha realizado nos dias 20 e 21 de
novembro em Santa Cruz do Sul; 2233/340/10 - Moção Vereadora Sandra Citolin,
subscrita pelos vereadores Gilnei Jarré, Leandro Adams e Felipe Sálvia - a vereadora
abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para
aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho manifestando nossos
cumprimentos ao Ministério Público de, Carazinho na pessoa do Sr. Dr. Promotor
Cristiano Ledur, Coordenador da Promotoria, a Excelentíssima Sra. Promotora Clarissa
Amélia Simões Machado, Promotora Especializada _da Infãncia e Juventude, ao
Excelentissimo Sr Dr. Denílson Belegante, Promotoria Criminal e ao Excelentíssimo Sr.
Dr. Eduardo Raymundi, Promotoria da Justiça Civil e demais servidores pela passagem
do Dia do Ministério Público, comemorado em 26 de novembro de 2010. O Ministério
Público o qual é definido pela Constituição Fede'raI como uma instituição permanente e
essencial a função jurisdicional do estado incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais. As atribuições do Ministério
Público distribuem-se por diversos planos com a representação do estado, a
representação de menores de idade e o exercício de funções de consultoria. O
Ministério Público é organizado como uma magistratura autônoma, pois é independente
do poder politico. Nossos parabéns, nessa data cumprimento todos os profissionais do
Ministério Publico de Carazinho que exercem a profissão com ética, competência, os
quais são responsáveis perante o poder judiciários pela defesa da ordem jurídica e dos
interesses da sociedade pela fiel observância da constituição, fiscalizando a execução
da pena e da medida de segurança; 2234/341/10 - Moção Vereadora Sandra Citolin,
subscrita pelos vereadores Marcos Soares, Gilneí Jarré e Felipe Sálvia - a vereadora
abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para
aprovação, seja enviado oficio- do Poder Legislativo de Carazinho parabenizando o
Deputado Federal Darcizio Perondi pela conquista do Premio Congresso em Foco, que
chegou a sua 5° edição e se propõem a enfrentar o mito de que todos os políticos são
iguais e a valorizar o papel do parlamento na pessoa dos deputados e senadores que
mais se destacaram no exercício do mandato. O Deputado Perondi foí o mais votado
categoria especial promoçâo da saúde, e a sua atuação na área da saúde també
junto ao Governo Federal, pois será agraciado com a medalha da Ordem e do Méri
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Médico, o parlamentar já tinha a comenda do Grau de Oficial e vai receber agora do
Grau de Comendador. Certamente este é o reconhecimento por sua brilhante carreira
politica, onde sempre primou pela ética e respeito á comunidade que acredita em seu
trabalho. O Deputado Darcizio Perondi foi lembrado por sua participação decisiva na
promoção da saúde e seu nome foi escolhido por 183 jornalistas que fazem a cobertura
politica no Congresso Nacional. Perondi, tua caminhada é de seriedade, ética,
compromisso, dedicação e responsabilidade com a população que acredita e confia em
seu trabalho. Receba as homenagens do legislativo carazinhense; 2235/342/10- Moção
Vereador Felipe Sálvia, subscrita pelos vereadores Leandro Adams, Erlei Vieira e
Sandra Citolin ~ o 'vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após
submetido ao plenário para aprovação, seja encaminhado oficio a direção e
funcionários da STARA, na pessoa do Sr. Diretor Presidente Sr. Gilson Lari Trenenpol,
cumprimentando-lhes pelo aniversário de 50 anos desta conceituada empresa que vem
sendo reconhecida nacionalmente, sendo uma das maiores referencias no setor graças
a sua constante evolução. Destacamos o excelente trabalho que vem sendo
desenvolvido ao longo desses anos por esta indústria que foi fundada em 1960 e que
tinha como principal atividade' a montagem e a manutenção de maquinas e
implementos agricolas que começavam.a chegar na região importadas da Europa,
sabemos que a necessidade de adaptaçãó dos produtos as caracteristicas da região
impulsionou o inicio da fabricação e foi então:que o espírito inovador começou a
alimentar uma historia que está completandô/5 décadas. A STARA é conhecida hoje
principalmente por criar soluções' para os agricultores facilitando suas vidas,
proporcionando-lhes qualidade e desenvolvimento voltada para principios como a
transparência, compartilhamento de resultados, crescimento sustentável, confiança e
comprometimento. Uma empresa familiar com gestão profissional e responsável, um
grande exemplo, um grande orgulho para nossa região e especialmente para Carazinho
que agora conta com uma de suas unidades. Por esse exemplo de dedicação e
competência entendemos que toda a equipe da STARA merece o reconhecimento pelo
trabalho desenvolvido ao .Iongo dessas cinco décadas de sucesso; 2236/343/10 -
Moção Vereador-Felipe Sálvia, subscrita pelos vereadores Marcos Soares, Leandro
Adams e Sandra Citolin - o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que
após submetido ao plenário para aprovação, seja encaminhado oficio a direção e
funcionários da Rádio Diário da Manhã de Carazinho na pessoa da Senhora Diretora
Sra. Jussara Sirena, cumprimentando-lhes pela festividade em comemoração ao
aniversário de 8 anos da rádio comemorado na Praça Albino Hillebrandt, com a
animação das Bandas G10, Céu e Cantos, Passarela e os Federais e a participação de
um grande público que lotou a Avenida Flores da Cunha em frente a praça em uma
belissima noite de completa animação que contagiou a todos mais uma vez, sempre
superando as expectativas, com recorde de público, comprovando cada vez mais o
grande prestigio da Rádio Diário da Manhã. Uma grande festa para comemorar o
aniversário de uma grande emissora de rádio, a rádio que faz parte do dia a dia de
todos nós carazinhenses com uma programação completa, informaçõe
entretenimento, música, entrevistas. Não são apenas nós vereadores, mas
comunidade toda reconhece publicamente a importância da Rádio Diário da Manhã e
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nosso meio, o que com certeza ficou comprovado mais uma vez na participação maciça
do público na festa realizada durante a programação de Abertura do Natal Alegria 2010,
participação esta que a cada ano é maior e mais intensa. Recebam desta forma, os
cumprimentos e o reconhecimento deste Poder Legislativo Municipal de Carazinho, que
muito orgulha-se em poder homenageá-los, desejando-lhes sempre muito sucesso;
2237/344/10 - Moção Vereador Erlei Vieira, subscrita pelos vereadores Élbio Esteve,
Sandra Citolin e Leandro Adams - os vereadores abaixo assinados solicitam que
depois de ouvido o plenário seja enviado oficio de aplausos do Poder Legislativo de
Carazinho ao jovem aluno de Design da ULBRA por ter ganho o prêmio ALCOA de
Inovação em aluminio em primeiro lugar. Diego Fernando Waltrick fez o projeto
desenvolvido na disciplina de Ecodesign através do projeto de extensão de Eco-
atividade Trabalhando o Uso de Energias Alternativas. Nesse projeto os alunos
pesquisam assuntos relacionados à sustentabilidade e apresentam em escolas do
municipio.através de oficinas práticas, Diego é motivo de grande orgulho para todos os
alunos da ULBRA e Carazinhenses pela importância do premio conquistado, receba do
poder legislativo o reconhecimento pelo ótimo desempenho alcançado e os votos de
sucesso na profissão que com certeza será desempenhada com grande eficiência;
2238/345/10 - Moção Vereador Estevão De Loreno, subscrita pelos vereadores Élbio
Esteve, Sandra Citolin e Leandro Adams - ó vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental que seja enviado oficio parabenizando e desejando os mais sinceros votos
de sucesso a comissão organizadora do Natal Alegria pelo evento realizado nos
últimos dias 27 e 28 do corrente mês na Praça Albino Hillebrandt o qual iniciava o 10°
Campeonato Sul - brasileiro de Bandas e Fanfarras sediado esse ano em nosso
municipio. Tal evento proporcionou aos munícipes uma grande atração quanto à beleza
do espetáculo juntamente com a maestria da técnica de todas as bandas que se
fizeram presentes. Mais uma vez parabéns a administração municipal e toda a
comissão organizadora pelo primoroso espetáculo; Presidente Vereador Gilnei Jarré;
Conforme acordo das bancadas não haverá intervalo regimental. Passamos agora para
a Tribuna Livre, conforme Resolução 171 de 2005. Convido o Vereador Felipe Sálvia
para recepcionar o Senhor Abdel Tamimi, o qual usará da tribuna para fazer um registro
sobre o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino; Senhor Abdel Tamimi;
Boa Noite a todos, mais. uma vez eu venho aqui para falar um assunto bastante
delicado mundialmente, que é a situação do povo palestino que hoje está dividido em
cinco campos de refugiados no Oriente Médio, fora aqueles que estão espalhados pelo
mundo afora, aos quatro cantos do mundo. Mas hoje dia 29, é o Dia Solidariedade ao
Povo Palestino reconhecido pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 1977 a
Assembléia Geral da ONU pediu que fosse celebrado todos os anos no dia 29 de
novembro, Resolução 32/40B, o Dia Internacional da Solidariedade ao Povo Palestino,
com efeito, foi nesse dia que, o ano 1947 que a Assembléia Geral aprovou a resolução
sobre divisão da Palestina, Resolução 181, no dia 03 de dezembro de 2001, a
assembléia tomou nova nota das medidas adotadas pelos estados membros para
celebrar o dia e pediu-lhes que continuassem a dar a essa manifestação a maior
publicidade possível. Resolução 56/34, reafirmando que as nações unidas têm um
responsabilidade permanente no que se refere à questão da Palestina, até que s~
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resolve satisfatoriamente no respeito pela legitimidade internacional. A Assembléia
autorizou no dia 03 de dezembro de 2001 o Comitê para o Exercício dos Direitos
Internacionais do Povo Palestino a continuar a promover a exercitar o exercicio de tais
direitos adaptar o seu programa de trabalho em funções dos acontecimentos e insistir
na necessidade de mobilizar ajuda e apoio ao povo palestino, Resolução 56/33, foi
solicitado ao comitê que continuasse a cooperar com as Organizações da Sociedades
Civil Palestina e outras afim de mobilizar o apoio da comunidade internacional a favor
das resoluções que fazem parte do povo palestino, dos seus direitos [IMPOSSIVEL
TRANSCREVER) pacifica para a questão da Palestina, e que envolvesse mais
organizações da sociedade civil no seu trabalho. Em 1947 a ONU era integrada por 57
paises e o ambiente era político, era completamente dominado pelos Estados Unidos
que fizeram pressão sobre a pequenas nações como 25 votos a favor e 13 contra e 17
abstenções e sem consentimento do povo palestino. A Resolução 181 determinou a
divisão da Palestina em dois estados, o palestino e o israelense, na partilha do território
56% seria o estado de Israel, os judeus, da área caberia aos israelenses que na
fundação de seu estado ocuparam 78% da totalidade do território palestino. Do espaço
se valeram da força para promover a expulsão dos palestinos e dos seus lares e terras
que se refugiaram em acampamentos na Cisjordânia, Gaza, Libano, Jordânia e Siria.
Em 1967 Israel ocupou o resto do território palestino, a ONU destinará a construção do
estado palestino, mas até este momento lamentavelmente nem a ONU nem o pais
conseguiu fazer valer esse pensamento inicial da ONU. Além de ser injusto, mas assim
mesmo os 44% que deveria ser para os palestinos não foram respeitados. Portanto
Israel hoje esta ocupando toda a Palestina não só 78% o resto hoje está na mão dos
palestinos, não existe mais do que 11% que eles podem cultivar as terras deles e
inclusive abaixo do mau tempo, porque sob dominio do exercito de Israel,
[IMPOSSIVEL TRANSCREVER) índependente com capital Jerusalém e o retorno dos
refugiados resoluçã0194 da ONU não são questões cruciais a construçâo de uma paz
verdadeira no Oriente Médio que precisa ser justa e respeitada para ser duradoura, do
contrario não seria duradoura. O mais importante, que tem cinco pontos, bastante
importante que são exigidos pela comunidade palestina e pela comunidade
internacional, menos pelos EUA e Israel, primeiro: fim do bloqueio da faixa de Gaza que
no passado mataram o povo e massacraram o povo, de todos os jeitos e o mundo
inteiro ficou quietinho; segundo: fim da ocupação israelense na Cisjordânia, fim das
construções e dos assentamentos da Cisjordânia e em Gaza, e Jerusalém Oriental
porque Jerusalém queira sim queira não, é Oriental, é o berço das religiões
principalmente cristãs e muçulmanos; e fim das agressões dos colonos contra o nosso
povo e exigir que as negociações de paz sejam conduzidas com garantias
internacionais e por fim a ocupação viabilizando a criação do Estado Palestino.
Resolver com base nos direitos internacionais a questão dos refugiados palestinos,
estes refugiados tem que ser resolvido porque estão praticamente dentro de uma lata
de sardinha, eu estive lá mais do que apenas uma vez e infelizmente é lamentável ver
aquele povo viver. Até a nossa amiga foi para a Jordânia, e ali ela viu, mas não
conseguiu visitar esses campos porque os próprios regimes árabes também não estãd
colaborando para o mundo ver o que esta acontecendo no mundo árabe no Orient
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Médio com o povo palestino. Os EUA quando determinaram à criação do estado de
Israel eles sempre deram apoio total, continuam ate hoje, antes tiveram apoio porque
países pequenos como falei antes, mas hoje eles não têm o apoio infelizmente ou
felizmente não tem apoio do povo mundial, mas eles têm apoio do veto deles que
sempre usaram durante a votação. sim ou não. Portanto quero agradecer a esta casa,
agradecer aos amigos, agradecer ao público lamento que não sou, ou que não tenho
escolaridade em português, e me atrapalho um pouco mas acho que os amigos
entenderam. Muito agradecido e tudo de bom pra vocês de coração, obrigada.
Presidente Vereador Gilnei Jarré; Gostaria então de registrar, para constar nos anais
da casa legislativa, então que hoje se comemora o Dia Internacional de Solidariedade
ao Povo Palestino, dia 29 de novembro, fazem vinte e seis anos de existência desta lei,
em 1984. Então os nossos cumprimentos, a nossa solidariedade ao povo palestino, e a
sua luta por um território livre e soberano. Manifestamos também apoio à criação de um
estado palestino e desejamos que suas negociações de paz sejam conduzidas com
garantias internacionais de por um fim as ocupações. Fique a vontade Seu Tamimi;
[IMPOSSIVEl TRANSCREVER], está "ok" Seu Tamimi. Vamos passar para nosso
jurídico e ver a possibilidade de fazer esse registro o.ficialmente, fica o nosso convite
para que o senhor retorne a casa novamente para qualquer assunto que o senhor achar
importante. Convido a Vereadora Sandra para conduzir o Senhor Joel, representante da
Associação dos Deficientes, que fará uso da Tribuna para nos fazer um convite; Senhor
Joel; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 'público em geral, boa noite. Bom, eu
venho hoje em nome da nossa Presidente Lizandra Sandri e do Conselho Municipal da
Pessoa Deficiente, porque a Lizandra e o Alessandro estão viajando, então me
incumbiram de representá-los esta noite. O que eu queria falar para todos vocês, era
sobre uma festa que estamos fazendo na Bier Site, dia 10.12. Porque nós estamos
fazendo esta festa? Qual o motivo desta festa? Nesta festa nós queremos apresentar a
sociedade e ao público em geral a aqueles que vão estar presentes lá um trabalho que
nós estamos fazendo com os deficientes, que são as quatro associações: os cegos, os
surdos, os múltiplos e os fisicos, então e mais o conselho. Estes são os cinco
segmentos que nós estamósaqui defendendo, então no dia desta festa nós queremos
apresentar esse trabalho, não vai ser uma festa para o deficiente, será uma festa para
apresentar um trabalho que nós estamos fazendo com os deficientes para a sociedade,
porque a sociedade a maioria não sabe, porque nós temos associações à maioria mais
de dez anos e o pessoal não sabe deste trabalho. Então nós queremos apresentar
através da midia que vai estar presente e estamos fazendo um video que vai ser
apresentado nesse video todo o trabalho. Porque nós sabemos que o nosso trabalho.
ele não é conjunto, ele é separado porque ele é um pouco aqui, um pouco lá, um pouco
na Oriental, um pouco em outro lugar: Então neste dia, nós vamos estar todos
presentes para ver esse video para apresentar para a sociedade nesse dia, e eu tenho
certeza de que, tenho certeza que será um dia, que além de um coquetel que iremos
fazer lá, nós queremos também homenagear num segundo ponto que tem vinte e cinco
pessoas que vão receber troféus, são parceiros que já estão a mais tempo junto com
nós ali nos ajudando e muita gente a gente não sabe, e nós temos só cadastrados lá
nosso conselho 767 pessoas com deficiência, é isso que nós estamos ajudando de u
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maneira ou de outra. Então as pessoas não sabem, e cada dia infelizmente isso
aumenta esse número, então nós estamos ali querendo apresentar esse trabalho, então
nesse dia vai ser feito esse coquetel e essa homenagem para as 25 pessoas. Quem
são estas 25 pessoas? São as quatro associações que vão homenagear as cinco
pessoas de cada um, seus parceiros, e mais cinco do Conselho Municipal da Pessoa
com Deficiência, inclusive aqui a Casa será homenageada pelo Senhor Presidente, que
vai receber também e o Poder Legislativo vai representar, e o executivo também, o
Senhor Prefeito vai estar lá recebendo e o judiciário também através do Seu Cristiano
Ledur vai estar lá recebendo, e mais inclusive o Padre Gheno vai estar lá recebendo um
troféu, que ele gentilmente nos cedeu uma sala, onde nós temos o nosso escritório
onde nós fazemos as nossas reuniões, que é ali na Silva Jardim 1413, sala 101, no
Edificio Estela, é bem fácil de achar: é atrás da Casado Pão, ali. Muita gente ás vezes
não sabe do trabalho que nós estamos fazendo, e por isso que nós temos que
apresentar a sociedade, porque quando a gente vai buscar algum tipo de fundos, as
pessoas precisam saber o que nós fazemos, e que por isso que hoje eu estou aqui para
falar daquilo que nós vamos fazer e nesta festa vai ser apresentado isso e além desta
homenagem que nós vamos fazer para estes segmentos, além de ter música também,
vai ter também à banda ACADEV que é a banda dos cegos vai cantar também algumas
canções, nós também queremos nesse dia aproveitar e certificar algumas firmas que
vão estar recebendo um selo. O que é este selo? Tem o selo e tem o certificado. O selo
é as pessoas que estão aderindo à acessibilidade e que as pessoas vão receber um
selo que diz "Rumo a Acessibilidade"; este sélo são para as firmas que ainda não estão
100% completo na acessibilidade, mas tem alguma coisa, tem a rampa, tem, por
exemplo, um banheiro adequado, alguma coisa. Então essas pessoas estarão
recebendo este selo e serão homenageadas, e têm vários segmentos, nós já fizemos
uma busca, então à gente ta ali, e b certificado é mais para aquelas pessoas, daquelas
firmas, podemos dar um exemplo da Caixa Federal é a única que eu acho que esteja
100% acessivel, que esta com a rampa, toda a parte arquitetônica, temos braile, temos
libras e tem tudo; e se você for ali, não sei se é a única que vai receber esse certificado.
Então a gente se coloca a' disposição se alguém quiser, os convites estão à venda ali
com o nosso presidente Gilnei Jarré, os convites estão à venda aR$ 20,00 (vinte reais)
e no conselho também nós temos convites, sabemos que são limitados apenas 300
convites, ainda tem alguns e eu tenho certeza de que se alguém se interessar em ir
nessa festa, vai ver e vai ser muito bonito. Então as pessoas podem nos procurar, e eu
como conselheiro estou representando à Lizandra e o Alessandro que é o nosso outro
vice, então faço questão de trazer essa mensagem e essa palavra e agradecer essa
casa e ao público presente. Muito obrigada. Presidente Vereador Gilnei Jarré;
queremos agradecer a presença do SeU Joel, e dizer que os convites não foram
oferecidos devido à vinda do Seu Joel hoje, então hoje nós colocamos a disposição os
convites aos senhores vereadores, e devido a grande procura pelos convites nós
queríamos que os vereadores que se quiserem fazer presentes contatassem com a
Franciele para que fizessem à reserva. Os convites como Seu Joel já disse são R$
20,00 (vinte reais), a festa é na Bier Site dia 10.12, e a câmara estará sendo agracia
enfim pelas associações com o selo ou o certificado, com o selo Seu Joel porque n
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não estamos 100% acessíveis, falta algumas adaptações e a cãmara estará sendo
agraciada também pela ajuda enfim, pela dedicação dos vereadores em função dessas
associações. Passamos agora para o grande expediente, conforme inscrição Vereadora
Sandra Citolin com a palavra; Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, Senhores
Vereadores, a imprensa, o pessoal da associação, Seu Tamimi, minha colega Nair e
amiga, o presidente do meu. pãrtido Romano e todos os demais que estão presentes
aqui Clóvis, Seu Silveira e todos os demais que estão nos acompanhando. Eu vim para
esta tribuna para fazer um relato do que nós vivemos esta última semana, e mais
precisamente o final de semana, o Seu Tamimi veio aqui hoje expressar a sua luta
incansável pelo povo palestino, üma luta pela paz, e a gente presenciou durante alguns
dias e principalmente o final de semana a ocupação pelas forças armadas desse pais a
um complexo de favelas do Rio de Janeiro, e sinceramente com muita emoção porque
a gente sabe que guerras urbanas existem, guerras existem, guerras urbanas existem,
é uma questão social, é uma questão cultural, é uma questão de poder, é uma questão
financeira. Enfim, e a gente presenciou neste finai de semana, que quando todas as
forças vivas colocam o seu aparato a dispor de alguma causa junto com uma
comunidade, a sociedade ganha. Não só aquela comunidade dos complexos de favela,
mas toda comunidade ganha, a sociedade ganhou nesses últimos dias uma grande
lição, de que o bem existe e de que ele vence. Pode demorar, pode necessitar de
logistica, pode necessitar de planejamento, mas ele sempre vai prevalecer e quando se
tem o foco no bem, na paz ...isto certamente vai acontecer. Também acompanhei a
abertura do Natal Alegria depois de um certo horário, porque eu tinha aula na minha
escola, a brigada militar disposta no meio das pessoas, da multidão, e a brigada com
um alto profissionalismo. A população se sente segura quando vê alguém da brigada,
quando vê um policial à população faz "te amo" com coração. Gente, com certeza a paz
é necessária no mundo Seu Tamimi, é necéssária em cidades maiores e é necessária
na nossa cidade também. Então, 'eu quero também aproveitar essa oportunidade e
solicitar que todos nós, que todas as nossas forças vivas lutemos pela aprovação da
PEC 300. A PEC 300 ela dá um padrão salarial a todos os policiais a toda a brigada de
todo o pais. Porque lá, aqui ou. acolá são pessoas que estão a serviço e que não
importa se são gaúchos, catarinénses e cariocas tanto é que o secretário de segurança
é de Santa Maria, é gaúcho. E assim por diante, tem pessoas que estão lá fazendo o
seu trabalho, dando a sua vida em combate, graças a Deus que não ninguém precisou
dar vida nenhuma, o que demonstrou um trabalho de logistica de estratégia. Então aqui
pessoal, acho que nós devemos pensar o que lá em Carazinho adianta alguém lutar
para a aprovação da PEC 300? O que adianta Seu Tamimi lá em Carazinho lutar pela
paz do povo palestino? Adianta e muito, porque são forças vivas que se unem em
busca de um bem comum, e o bem comum é a paz. Também houve uma manifestação
do futuro governador de que a um interesse para o projeto de criação das UPPs. As
UPPs são importantes porque elas não falam só em segurança, uma comunidade onde
uma UPP é instalada muda tudo. Muda a questão da saúde dessa comunidade, a
questão da educação nessa comunidade, a questão da segurança, da infra-estrutura, a
questão do trabalho, a questão social. Então, temos sim que unir esforços sem medi
para que essas coisas aconteçam como um bem comum, como um bem social. E qJe
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sirva de lição para todos nós. Também em relação à questão da segurança aqui em
Carazinho, a gente tem observado que a brigada militar faz um patrulhamento nos
bairros, quando é solicitada, principalmente nas escolas no horário de saida, eu dou
aula numa escola à noite, então quando a gente percebe ou fica sabendo de alguma
movimentação se busca a brigada militare sempre eles se colocam a disposição na
realização do seu trabalho. Então a que se ter profissionalismo? Sim. A que se ter boa
vontade? Sim. A que se ter uma grande vontade política de que as coisas aconteçam. E
é essa vontade politica, que nós politicos, e que nós comunidade, e que nós sociedade
temos que buscár sempre. Ai sim as palavras do Seu Tamimi não caem em vão, as
palavras de todos nós que buscamos por segurança, paz e educação não são em vão.
Somente unindo as forças vivas da sociedade na luta pela paz, na luta pelo exercicio da
cidadania conseguiremos certamente tornar a nossa cidade melhor, o nosso estado
melhor, o nosso pais melhor. E que sirvamos de lição, uns para os outros, lições do
bem. Muito obrigada. Presidente Vereador Gilnei Jarré; Passamos agora para a
apreciação e votação dos requerimentos e moções. Convido ao Senhor Secretário para
fazer a leitura do número e autor dos requerimentos. Vereador Felipe Sálvia; Questão
de ordem Senhor Presídente; Presidente Vereador Gilnei Jarré; pois não Vereador
Felipe; Vereador Felipe Sálvia; na questão de ordem Senhor Presidente, gostaría de
fazer um requerimento verbal, para que os requerimentos e moções fossem votados em
bloco. Presidente Vereador Gilnei Jarré; está em apreciação pelos Senhores
Vereadores a solicitação verbal para que os requerimentos e moções sejam apreciados
em bloco. Não havendo vereador qüe queirà discutir, coloco em votação. Vereadores
favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos
os presentes a solicitação verbal do Vereador Felipe Sálvia. Peço ao senhor secretário
para que proceda a leitura número e autor dos requerimentos e moções; Secretário
Vereador Elbio Esteve; requerimento n° 2 Vereadora Sandra Citolin, requerimento n° 4
Vereador Felipe Sálvia, requerimento n° 5 Vereador Gilnei Jarré; moção n° 1 Vereador
Marcos Soares - subscrita pelos Vereadores Sandra Cito/in, Erlei Vieira, Solinha;
moção n° 2 Vereador Marcos Soares - subscrita pelos Vereadores Sandra Citolin, Erlei
Vieira, Solinha; moção n° :3Vereadora Sandra Citolin - subscrita pelos Vereador Gilnei
Jarré, Felipe Sálvia e Leandro Adams; moção n° 4 Vereadora Sandra Citolin - subscrita
pelos Vereadores Marcos80ares, Gilnei Jarré e Felipe Sálvia; moção n° 5 Vereador
Felipe Sálvia - subscrita pelos Vereadores Sandra Citolin, Erlei Vieira e Leandro
Adams; moção n° 6 Vereador Felipe Sálvia - subscrita pelos Vereadores Sandra
Citolin, Marcos Soares e Leandro Adams; moção n° 7 Vereador Erlei Vieira - subscrita
pelos Vereadores Élbio Esteve, Sandra Citolin e Leandro Adams; moção n° 8 Vereador
Estevão De Loreno - subscrita pelos Vereadores Élbio Esteve, Sandra Citolin e
Leandro Adams; Presidente Vereador Gilnei Jàrré; está em discussão os
requerimentos e moções. Gostaria de solicitar a primeira vice-presidente Vereadora
Sandra para atuar na mesa para pronunciamento; Presidente Vereadora Sandra
Citolin; com a palavra o Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; Senhora
Presidente, Senhores Vereadores, público presente, imprensa, entramos com um
requerimento solicitando a presença do Senhor Milton Schimitz, Presidente d
SINDICAR, para com que faça uma explanação junto aos vereadores de uma área qu
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foi autorizada junto a este poder, e doada pelo Prefeito Municipal, para investimentos do
SEST/SENAT. É claro que soubemos extra oficialmente de alguns investimentos, o que
vai ser disponibilizado, mas enfim queremos a confirmação desse presidente que está à
disposição deste poder. Também gostaria de deixar registrado a intenção deste
vereador, em sabendo que há possibilidades do executivo municipal viabilizar uma área
para construção da Associação de Moradores do bairro Medianeira, é uma das poucas
associações de Carazinho, que não tem área enfim que necessita uma construção de
uma associação. É claro que o objetivo são reuniões, festas e ações, mas também para
suas eventuais necessidades de velório, devido à localização das capelas mortuárias
serem muito longe do bairro citado. Também gostaria de fazer um registro, Senhores
Vereadores, Senhora Presidente, público presente, imprensa, que recebemos um oficio
do HCC, manifestando uma perplexidade com o requerimento feito pelo Vereador
Marcos Soares. Estou me manifestando como vereador, não como presidente desta
Casa neste momento, não estou aqui para questionar a ação do vereador Marcos, mas
enfim a minha função depois de aprovado, era encaminhar a documentação desta casa.
Tanto é que o fiz no momento em que enviei esse documento para o HCC, infelizmente,
perplexo estou eu, que estou no meu segundo mandato com mais quatro anos de
administração pública e sempre batalhando pela saúde do município, e recebo assim,
como os demais vereadores um documénto simplesmente emparelhando todos os
vereadores. Eu não me sinto incluso neste documento e tanto é que vou responder para
o HCC, e quero deixar bem claro, a responsabilidàde do atendimento do ambulatório do
hospital de Carazinho, é exclusivamente do HCC. Porque se não o ambulatório não
estaria dentro do hospital. E como se não bastasse, ainda é administrado com recurso
enviado pelo Senhor Prefeito, recurso municipal. Não concordo com todas as palavras
que Vereador Marcos Soares colocou no seu requerimento, mas enfim, não é justo as
pessoas estarem lá a mais de uma hora, duas horas, três horas, quatro horas sem
atendimento. Isso é vergonhoso 'para uma saúde, que se diz plena, que atende
municipios vizinhos. Eu gostaria também de salientar que não é só o HCC que tem
culpa nessa falta de atendimento. Quando se trata de saúde pública, se trata de
recursos públicos submetidos e com certeza muito mal administrada pela nossa
administração municipal. Já me manifestei semana passada da preocupação, e hoje me
manifesto de novo, os nossos ESFs dos bairros são uma vergonha, de manhã tem
medico de tarde não tem. De tarde tem medico de manhã não tem. E assim, a
população vem sobrevivendo, sobrevivendo ao mau atendimento da área publica em
nosso município. A nossa Câmara Municipal vem autorizando vem consentindo uma
boa administração, que se faça uma boa administração, e não estamos recebendo.
Senhora Presidente, já vou concluir. Também gostaria de deixar registrado aquí, que no
finalmente desse documento o vereador Élbio já .Ieu que "a direção e as pessoas que
antecederam, corpo clinico e funcional sempre levaram a sérío o atendimento ao
paciente do SUS", eu tenho a certeza de que eles sempre levaram a sério, porque nós
temos um medico que atendeu a vida inteira dentro do SUS, dentro do plantão medico
do hospital. Não tenho duvidas de que os funcionários fazem o seu papel, mas que
tem que fazer o papel maior é a administração. Achar formas de administrar com
pouco recurso que se tem, também relatam eles que permanentemente em contatos
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com poderes públicos federal, estadual e municipal na incansável busca de recursos
para sanar as extremadas dificuldades financeiras do HCC. Já disse que falo por mim,
não falo pelos demais, uma hora dessas a gente cansa e não é de hoje que brigo pelo
HCC, não é de hoje que eu participo de consulta popular buscando recursos junto com
Seu Irineu Graebin, que é um incansável batalhador pela saúde publica do nosso
municipio, pelo HCC, estávamos semana passada reunidos em Passo Fundo com os
COREDs, aonde o executivo municipal não tinha um representante se quer, apenas
estava lá o Vereador Jarré,lrineu Graebin, Rosane Hepp Ma e a Rosangela. Quatro
pessoas de um municipio de 60 mil habitantes, e querem ainda falar de saúde em
nosso municipio? De incansável trabalho por recursos. Incansável trabalho fazemos
nós aqui na Câmara Municipal, viajando, buscando, viabilizando recursos junto aos
nossos ministérios enfim as nossas secretarias, e temos como provar isso. Pelo menos
eu tenho como provar esse trabalho incansável pela área da saúde. Também quero
deixar registrado Vereadora Sandra, infelizmente a administração era do seu partido,
mas não posso deixar de fazer esse relato, a senhora não era vereadora, enfim no ano
de 2006 foi executado uma auditoria a pedido do nosso vice-prefeito Dr. Sérgio
Weimann, para o estado através da Secretaria Estadual da Saúde. Tinha um convenio
naquela época onde o estado mandou os auditores enfim, as pessoas do Complexo do
Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre, fazer um diagnostico, uma auditoria sei lá o que,
porque ate hoje não apareceu esse diagnóstico .. Infelizmente, em alguns, no nosso
municipio não foi cumprido o que foi feito, ou nem se quer apareceu, nem no hospital
nem no executivo municipal da época. Isso foi engavetado.pela Secretaria Estadual da
Saúde, infelizmente a administração lá era PMBD e a administração aqui dentro
também tinha vinculo com o PMDB, eu não sei o que foi diagnosticado, eu não sei o
que foi auditado, mas eu gostaria Senhores Vereadores, de como essa casa jorra. .

dinheiro publico, como muitos dizem que sempre sobra, eu gostaria de nos vereadores,
que nós façamos um investimento muito bem investido na área da saúde publica de
nosso município. Solicitaremos nós vereadores, se há o entendimento de vocês, para
que esse auditor que em 2006 do Hospital Mãe de Deus faça novamente um
diagnostico do nosso HCC~ que lá sim tem muito recurso publico do nosso município
investido lá dentro, do estado também, e federal também. Então façamos nós essa
indicação, essa sugestão para que seja feito ésse diagnóstico pago pela Cãmara de
Vereadores, esse diagnostico eu sei ate o valor, isso não ultrapassa 5 ou 6 mil reais,
mas para que nos possamos tão logo fazer as mudanças necessárias que precisam ser
feitas dentro do nosso hospital de caridade. Eu gostaria de conceder a parte ao
vereador Elbio, pois não vereador; Vereador Elbio Esteve; só para esclarecimento,
esse ano eu fui conversar com o responsável que fez a auditoria no hospital e ai ele
colocou a seguinte situação: ele veio duàs vezes ao hospital pegou os papeis e fez
tudo, e ao mesmo tempo ele tinha uma auditoria, uma consultoria que é feita no
Hospital de Santo Ângelo. Na época o nosso hospital tinha uma divida mensal de 30 a
50 mil reais, ai a dificuldade que tinha o Santo Ângelo era de 600 mil quase por mês.
Então ele teve que abandonar a nossa auditoría e a nossa revisão. E ele está dispost
a fazer, é só contratar de novo. Vereador Gilnei Jarré; então fica esta sugestão d
vereador Élbio, também que tem um pouquinho de conhecimento junto a este auditor, e
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eu também conversei sim com este auditor e Dr. Elbio a auditoria foi concluida e foi
enviada a secretaria estadual de saúde do estado. Muito obrigado. Presidente
Vereadora Sandra Citolin; Devolvo os trabalhos da mesa ao Presidente Vereador
Gilnei Jarré; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador Marcos; Vereador Marcos
Soares; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, demais pessoas que se fazem
presentes na casa. Gostaria de comentar Senhor Presidente sobre o requerimento que
fiz ao hospital de Caridade; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador Marcos, eu
gostaria que o senhor Sé atesse primeiro a algum trabalho que o senhor realizou, se
não o senhor teria que ter falado no grande expediente; Vereador Marcos Soares; só
gostaria de comentar Senhor Presidente, porque [IMPOSSIVEL TRANSCREVER];
Presidente Vereador Gilnei Jarré; então o senhor vai comentar segunda-feira que
vem; Vereador Marcos Soares; "ta" bom sem problema, ficará para a próxima
segunda; Presidente Vereador Gilnei Jarré; não havendo vereador que queira
discutir, coloco em votação .os requerimentos e moções, vereadores favoráveis
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos os
presentes. Gostaria de consultar os Senhores Vereadores a uma solicitação do
Delegado Danilo para que no dia 06 de dezembro, segunda-feira próxima, durante o
intervalo regimental da câmara a Policia Civil pudesse fazer uma homenagem a dois
parceiros da policia civil, então fica essa solicitação do Delegado Danilo, a concordância
dos Senhores Vereadores? Então fica definido que rio dia 06 de dezembro durante o
intervalo regimental será realizado a homenagem da policia civil. Nada mais havendo a
tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião, e convoco os
Senhores Vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada dia 6 de
dezembro às 18 horas e 45 minutos .
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