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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 02 DE MARÇO DE 2011 .....
ATA 07/11

Aos dois dias do mês de março de dois mil e onze, às onze horas, ocorreu à sétima
reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O vereador José Jairo (Solinha) fez a
leitura de um trecho da bíblia. Foi realizada a leitura do expediente da presente
reunião, bem como das indicações apresentadas. Na sequência foi realizada a leitura
dos requerimentos que seguem: Requerimento/protocolo: 359/11 - Vereador Felipe
Sálvia (POT) - O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após
submetido ao plenário para aprovação seja encaminhado oficio ao Diretor da Empresa
Giaretta Assessoria de Sinistros cumprimentando-lhes pela atuação e a
representatividade da empresa a nível nacional, desta empresa que atua em 18
estados brasileiros e é líder no segmento indenização por acidentes no trânsito,
baseado no seguro DPVAT. Através deste, quero manifestar minha enorme satisfação
ao ler o Informe Comercial do Jornal Zero Hora, do último dia 26 de fevereiro, quando
nos deparamos com a reportagem com o tema ~Indenjzação por acidentes no trânsito
é um direito do cidadão~ tomando então conhecimento da grandeza de uma empresa
carazinhense no mercado nacional. Além de gerar lucros, emprego e renda a empresa
proporciona ao cidadão e a família de quem foi vitima ou esteve envolvido em algum
acidente a possibilidade de resgatar valores que possibilitam o pagamento de custas
com médico, remédio e hospital e que muitas vezes não são requerido por falta de
informação. Além deste serviço, proporciona também a disponibilização de
equipamentos tais como muletas, andadores e cadeiras de rodas para aquelas
pessoas de origem humilde e que não tem condições de adquirir estes equipamentos,
um auxílio que vem em boa hora, demonstrando assim a solidariedade de uma
empresa deste porte, preocupada em proporcionar condições adequadas aos seus
clientes. Outro projeto de significativa importância desta empresa é a distribuição de
cartilhas visando à conscientização de crianças e adolescentes quanto às práticas no
trânsito e a realização de ab.ordagens e palestras educativas. Depois de obter todas
essas informações não nos resta dúvida de que o Poder Legislativo Municipal não
poderia de deixar de cumprimentar toda a Equipe Giaretta Assessoria de Sinistros por
tão bem representar nosso município em todos os cantos deste país. Recebam nosso
reconhecimento e satisfação em poder homenageá-los, reconhecendo publicamente o
significativo trabalho prestado; 361/11 - Vereador Felipe Sálvia (PDT) - O vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para
aprovação seja encaminhado oficio a Excelentíssima Senhora Presidente da
República Dilma Rousseff, ao Ministro da Educação e Cultura, ao Conselho Nacional
de Educação manifestando nossa contrariedade com relação a não reprovação até o
3° ano do Ensino Fundamental. Conversando com vários educadores e pais, pudemos
perceber que quase em sua totalidade pensam da mesma forma. É claro que ninguém
gosta de ter seu filho reprovado, um educador também não gosta de ter que em último
caso reprovar um aluno, especialmente nas séries iniciais, mas a opção pela não
reprovação até o 3° ano do ensino fundamental é algo impraticável, conduz o aluno a
acomodação e certamente será um caminho fácil na geração de jovens e adultos
semi-analfabetos. Os primeiros anos são essenciais e imprescindíveis para o preparo
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do aluno, por isso não reprovar é permitir o caos e o descrédito total com a educação,
é empurrar o problema com a barriga, afinal o ensino no Brasil já está à beira do
fracasso por motivos como a desvalorização salarial do professor e o desinteresse a
omissão dos pais, portanto só estaríamos desta forma colaborando para diminuirmos
os índices da evasão escolar. Mas a que preço? É melhor manter as crianças na
escola do que realmente educá-Ias? Esta é sem dúvida alguma uma ação voltada
exclusivamente para melhorar as estatísticas educacionais através de dados
irrealistas, questionáveis e que visam minimizar o problema da repetência e que não
contribui em nada para a real educação da população, precisamos agir de outra forma,
a educação precisa ser levada a sério, temos que investir na qualidade da educação e
na formação dos professores, a criança precisa estar preparada e muito bem
preparada para enfrentar os anos seguintes, é uma caminhada que depende muito da
aprendizagem adquirida até o 3° ano, por isso passar por passar não é o ideal e nem o
correto pelo nosso ponto de vista. Esperamos que esta recomendação de que as
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escolas não reprovem os alunos até o 3° ano possa ser revista visando garantir o
futuro da educação no pais; 362/11 - Vereador Felipe Sálvia (PDT) - O vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para
aprovação seja encaminhado oficio do Poder Legislativo de Carazinho ao PROCON e
ao Promotor de Justiça responsável pelo Setor de Defesa do Consumidor na região
reiterando pedido de medidas cabiveis com relação a manutenção dos telefones
públicos do município. Em outra oportunidade já encaminhamos pedido semelhante e
voltamos a fazê-lo em razão de que muitas têm sido as reclamações pejo fato de que
os telefones públicos, em sua grande maioria, encontram-se com defeitos,
impossibilitados de efetuar chamadas. Sabemos que há casos de vandalismo, onde os
telefones são quebrados, mas a manutenção tem que ser constante, pois muitas
pessoas utilizam o telefone público em casos de emergência, e, sendo assim não
podem os bons usuários pagarem pelos maus. Apesar dos aparelhos celulares terem
se tornado tão acessíveis, o orelhão ainda é, para muitas pessoas, o único meio de
fazer uma ligação telefônica. Como sugestão acreditamos que poderia haver uma
escala até mesmo semanal na manutenção dos telefones públicos, assim não seria
necessário que a população ficasse zanzando de um lado para o outro até encontrar
um que esteja em bom estado e possa efetuar a chamada telefônica. Esperamos
então, que o órgão de defesa do consumidor possa entrar em contato com a empresae responsável pela telefonia pública de nossa cidade, visando sanar esta dificuldade que
é percebida em vários pontos da cidade, tanto no centro como nos bairros em geral;
365/11 - Vereador Erlei Vieira (PSD8) - Solicitação de Diária: Venho através deste
solicitar a liberação de meia diária para visita na unidade do CAPS AO na cidade de
Chapecó/SC, sito na Rua Marechal Deodoro, n° 310 Centro, solicitando também a
liberação do carro e motorista a fim de acompanhar nesta viagem. Saída dia 04 de
março às 7 horas. Na seqüência a presidente iniciou o grande expediente e convidou o
Vereador Paulino de Moura para fazer uso da palavra; O Vereador Paulino de Moura
destacou que a votação do projeto que concede aumento as agentes comunitárias de
saúde não pode ser votado, pois a comissão responsável por exarar parecer não está
presente na casa, pois está em viagem representando a mesma, o que impossibilita a
avaliação do mesmo. O vereador destacou ainda que não é necessário utilizar o
espaço do grande expediente quando não houver assunto que o motive, podendo ser
utilizado o espaço da discussão dos requerimentos para este fim; a Vereadora Sandra
Citolin destacou que o espaço do Grande expediente é um momento de manifestação
livre e que o momento da discussão dos requerimentos é para ser usado na discussão
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Municipal da Saúde irá assumir os trabalhos do SAMU e que ainda está se discutindo
o local onde as ambulâncias irão ficar, na opinião da vereadora o melhor local seria no
hospital, pois neste local concentraria o atendimento e o acionamento do serviço; o
Vereador Felipe Sálvia fez uma homenagem as mulheres pela passagem do seu dia
no próximo dia 08. O vereador destacou ainda sobre seu requerimento que trata dos
telefones públicos do município e da dificuldade que o povo tem em encontrar um
telefone que funcione, e comentou ainda sobre a redução do PAC que seria destinado
ao Programa Minha Casa Minha Vida. O Vereador Paulino de Moura solicitou que os
requerimentos fossem votados em bloco, os vereadores presentes aprovaram a
solicitação. A presidente colocou em votação, os requerimentos foram aprovados por
todos os presentes. Dando fim aos trabalhos a presidente encerr reunião e
convocou os vereadores para a próxima reunião a ser realizad o dia 14 de vereiro
do corrente ano, às 18:45 minutos.
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