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r:~rnara Municipalde Carazinho
APROVADO POR fNANIMIDN)E
Na Reunião de J 3 (Oli 11).

Presidente

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e onze, às dezoito horas e cinqüenta
e cinco minutos, ocorreu à décima reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O
Vereador Paulino de Moura - PTB fez a leitura de um trecho da bíblia. A Presidente
Vereadora Sandra Citolin colocou em apreciação e votação a ata do dia 14/03/2011, não
havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação a qual foi aprovada
por todos. Foi realizada a leitura do expediente da presente reunião. Na sequência foi
realizada a leitura das indicações e dos requerimentos que seguem: Requerimento
0563/.11 Vereador Gilnei .Jarré - PSDB, requer, na forma regimental, que depois de
lido em Plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO
DE INFORMAÇÕES referente ao Procon: 1 - Qual o número de atendimentos
realizados mês a mês no período do ano de 2009 até a presente data. 2 - Documento
deverá ser assinado pelo responsável do setor. 3 - Qual o atual horário de atendimento a
população . .JUSTIFICATIVA: Subsídios para os vereadores e a população. 0564/11
Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita na forma regimental, que logo após
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio ao 38° Batalhão da Polícia
Militar (BPM) - Carazinho, na pessoa do Sr. Tenente Coronel Antônio Carlos da
Cruz - Comandante, solicitando policiamento nas proximidades das Escola
Municipais Eulália Vargas Albuquerque - CAle, Bairro Floresta e a EMEF DR. Piero
SASSI, Bairro Conceição, visto as constantes denuncias da comunidade, pais, alunos e
professores, sobre a permanência de elementos estranhos a escola, que freqüentemente
estão na cerca, na tentativa de entrar na escola, oferecer drogas, e também para provocar
os alunos que ali estão no intuito de estudar (Bullying). Este policiamento ostensivo e
preventivo servirá para reprimir crimes e proporcionar mais segurança aos alunos e
professores, e também desestimulará a permanência de elementos estranhos a
comunidade estudantil. Solicitamos ainda que seja feito um trabalho preventivo da
Brigada Militar com alunos, pais e professores destas escolas, no sentido de orientação
sobre segurança, drogas, limites, respeito, causas e conseqüências de seus atos. 0565/11
Vereador Leandro Adams - PT, requer, na forma regimental, que depois de-ouvido o
Plenário e com a aprovação dos Senhores Edis, seja enviado oficio ao Senhor João
Balin, em reconhecimento especial ao seu valoroso trabalho e de todos os colaboradores
que com ele, foram os precursores na realização dos inúmeros Galetos com Massa
beneficentes promovidos em nosso Município, contribuindo para angariar fundos
visando o desenvolvimento de várias comilllidades religiosas, escolas e outras
entidades. O Senhor João Balin organizou e realizou Galetas com Massa de forma
voluntária, em vários Bairros, sendo pioneiro e um dos maiores responsáveis pelo
tempero e sabor incomparável do Galeto com Massa servido nos eventos em Carazinho,
que honrosamente é conhecida como cidade do Galeto com Massa. 0581/11 Todos os
Vereadores, solicitam que após lido em plenário, e deferida na forma regimental, que
seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr.
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em nossa cidade. O tempo é remédio e nele conquistamos o consolo, com ele pensamos
nos bons momentos. E com um pouco mais de tempo, transformamos nossos entes
queridos em eternos companheiros, e no final apenas a saudade e uma certeza: não
importa onde estejam, estarão sempre conosco. Expressamos nosso pesar e auguramos à
família a superação deste lastimável episódio. 0583/11 Vereador Felipe Sálvia - PDT,
requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos
senhores Edis, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho ao presidente da
Comissão de Defesa do Consumidor, Deputado Roberto Santiago, ao Deputado Chico
Lopes, ao Dep. Carlos Sampaio, ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
(Idec), a Anatel e aos Líderes de Bancada da Câmara dos Deputados, manifestando
nosso total apoio a proposta de uma maior fiscalização e controle junto às empresas de
telefonia móvel sobre a qualidade de seus serviços e os preços das tarifas cobradas. Há
um bom tempo estamos encaminhando pedidos ao Procon e ao Ministério público de
nossa cidade solicitando providências com relação ao atendimento da empresa CLARO,
pois em determinados pontos o sinal é péssimo. Infelizmente nós clientes, ao
adquirirmos estes produtos sornas ludibriados de tal forma que nos fazem pensar que
estamos comprando a melhor coisa do mundo, com a mais alta tecnologia e qualidade e
logo em seguida nos deparamos com uma péssima qualidade dos serviços oferecidos,
mas as empresas continuam lucrando. Isso tem que acabar, deve haver uma forma de
cobrar destas empresas a qualidade de seus serviços, ao menos a qualidade anunciada
em seus comerciais. A idéia da AnateJ, fazendo com que o índice de qualidade deixe de
ser técnico, passando a estar ligado a satisfação do cliente é uma excelente iniciativa,
pois da forma como vem sendo feito acaba por "maquiar" a realidade, o consumidor
precisa ser ouvido, seus direitos precisam ser garantidos de forma que não haja mais
nenhum tipo de manipulação através de propagandas enganosas e que não
correspondem com a realidade. 0609/11 Vereador Eugenio Grandó - PTB, requer, na
forma regimental, que depois de lido em Plenário, seja enviado oficio ao executivo
Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Referente à contratação de
estagiários CIEE e demais convênios, contratos, todos, que se referem a estagiários pela
Secretaria Municipal de Educação. SMEC, enviar o que segue: I) Quantos e quais são
os estagiários contratados pelo Município. 2) Local e função de cada estagiário
contratado. 3) Informar o curso de graduação de cada estagiário contratado, enviando
atestado da referida instituição de ensino. 4) Relação com as informações assinadas pelo
Secretário da Pasta e pelo Chefe do Departamento de pessoal do Município.
JUSTIFICA TIVA: Averiguar as contratações, analisando funções e cargos, face
denuncia recebida por vereadores desta casa, acerca da utilização indevida estagiário,
fato inclusive noticiado perante ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul,
exercendo desta forma o dever constitucional de fiscalizador. A Presidente Vereadora
Sandra Citolin - PMDB anuncia que conforme acordo das bancadas não haverá
intervalo regimental e abre espaço para a Tribuna Livre que será usada pela Senhora
Denise Gengegnagel, em nome da SERFO - Sociedade Espírita Resgate dos Filhos de
Órion, sobre o Projeto Samaritanos, desenvolvidos por esta entidade. Após o uso do
espaço pela Sra. Denise Gengegnagel a Presidente agradeceu e parabenizou a entidade
pelos diversos trabalhos prestados na nossa comunidade e passou ao Grande
Expediente. Vereador Gilnei Jarré - PSDB, o vereador parabenizou o trabalho
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realizado pela SERFO e salientou que o pedido para aquisição de uma sede própria
primeiramente deve ser enviado para o Executivo, parabenizou o Tenente Afonso pela
posse como novo Presidente da UACC e falou sobre a reunião no CDL com a Brigada
Militar sobre o monitoramento de câmeras em nosso município que até o presente
momento de 5 equipamentos somente 2 estào em operação. Vereador Paulino de
Moura - PTB, falou sobre a possibilidade de assumir uma Secretaria no atual Governo
Municipal e também sobre a reunião realizada pelo Ministério Público sobre a situação
da saúde em nosso município e que ficou indignado porque não deixaram ele falar na
reunião. Vereador Eugenio Grandó - PTB, parabenizou a SERFO e se colocou a
disposição juridicamente da sociedade, também lamentou a saída do Sr. Moises
Marcondes - Secretário da Fazenda do atual Governo por não concordar com algumas
atitudes do Prefeito Municipal e salientou a situação da saúde porque não há hoje
ambulâncias para levaram os doentes a Passo Fundo. A Presidente passou para a
apreciação e votação dos requerimentos, o Vereador Paulino de Moura - PTB fez um
requerimento verbal para que os Requerimentos fossem votados em bloco e também os
Projetos que não tenham emendas. A Presidente colocou em votação o pedido do
Vereador Paulino de Moura - PIB o qual foi aprovado por todos. O Secretário Leandro
Adams - PT procedeu a leitura dos autores e números dos Requerimentos. Os
Requerimentos foram colocados em discussão, não havendo vereadores que quisessem
discutir foi colocado em votação os quais foram aprovados por todos. A Presidente
pediu ao senhor Secretário que efetuasse a leitura dos Projetos com o seu número e
autor. Após efetuado a leitura dos Projetos o Secretário procedeu a leitura dos pareceres
das Comissões. Os Projetos 028/2011, 029/2011, 039/2011 e 040/2011 foram aprovados
por unanimidade os pareceres, as emendas e os projetos, o Projeto 041/2011 foi
reprovado os dois pareceres das comissões mas aprovado o projeto, os Projetos
034/20 II e 042/2011 ficaram prejudicados e foram retirados, referente ao veto do
Prefeito Municipal da Emenda Modificativa do Projeto 043/2011 foi aprovado por cinco
a quatro. A Presidente comentou sobre a morte do Ex-Vice Pr . ente José ncar
ocorrido nesta data. Dando fim aos trabalhos a Preside encerrou a reuniã e
convocou os vereadores para a próxima reunião a ser izada no dia 04 de abril as
dezoito horas e quarenta e cinco minutos do corrente o.
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Vereadora Sandra Citolin

Presidente
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