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Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e onze, às dezenove horas e doze minutos,
ocorreu à décima nova reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador Elbio Esteve - PT fez a leitura de um trecho da bíblia e em seguida foi
dado um minuto de silêncio devido ao falecimento da Sra. Romilda Helena Heinrish,
mãe da Vereadora Sandra Citolin - PMDB. Foi realizada a leitura do expediente da
presente reunião. Na sequência foi realizada a leitura das indicações e dos
requerimentos que seguem: Requerimento 1228/11 Vereador Elbio Esteve ~ PSDB.
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado
oficio aos familiares da sempre lembrada Romilda Helena Henrich, que veio a falecer
neste mês de maio, deixando consigo uma familia enlutada, e as lembranças de seus
belos feitos, em prol da família. 1229/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que
após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio ao
Ministério da Saúde, a Senadora Ana Amélia Lemos, ao Senador Paulo Paim, ao
Senador Pedro Simon, ao Deputado Federal Nelson Marchezan, para que sejam
viabilizadas algumas questões referentes à saúde no município de Carazinho. A saúde é
uma das maiores preocupações que temos atualmente em nossa cidade, já que a mesma
se encontra em um estado delicado, devido à falta de alguns recursos de extrema
necessidade, e que poderiam mudar o cenário da saúde pública em nosso município.
Carazinho situado ao norte do estado do Rio Grande do Sul, possui uma população
estimada em 61.973 habitantes, sendo o maior entroncamento rodoviário do sul do
Brasil, e cidade referencia para diversos municípios de menor porte da região do
Planalto. Mesmo com expressivo número de habitantes, visto pelo seu contexto
regional, Carazinho possui um único hospital, que atende a demanda de todo o
município e cidades vizinhas. Dada a dificuldade em manter em funcionamento o único
hospital do município, devido à falta de recursos humanos e fisicos, é que venho
solicitar para que sejam supridas algumas das necessidades abaixo relacionadas a fim de
melhorar a excelência dos serviços de saúde em nosso município. I) Revisão dos valores
e número de AlH's no município. Estando o município de Carazinho com 61.973
habitantes estamos recebendo 340 AIH/mês, mas segundo o FNS (Fundo Nacional da
Saúde) deveríamos receber 362 AlH/mês. A cidade de Carazinho, segundo cálculos da
Secretária Municipal de Saúde, está sendo recebido um valor de RS 10,30 por
habitante/mês, enquanto o município de Santa Rosa-RS com número de habitantes
semelhante recebe quase o dobro, R$ 20,18 por habitante/mês. Solicitamos assim, que
sejam tomadas medidas, a fim de sanar esta dificuldade enfrentada pelo município de
Carazinho. para que possamos desta forma. melhorar de forma significativa os serviços
de saúde em nossa cidade, beneficiando também toda a região. 1232/11 Vereador
Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental, seja encaminhado oficio ao Comando Geral da Brigada Militar, na pessoa ~.
de seu comandante geral, Coronel Sergio Roberto de Abreu, ao Comando do 38° BPM,
na pessoa do Major Pedro Wilson Ferreira Pacheco, parabenizando esta ilustre
instituição peJa iniciativa de ir à casa dos m:toristas infratores, que já não possuem ~iS ~
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o direito de dirigir, com a finalidade de recolher as habilltações dos condutores que "1(;""",.
ainda não entregaram a mesma ao DETRAN e com isso continuam por muitas vezes
dirigindo, trazendo assim riscos à população. Louvável a iniciativa da Brigada Militar,
que a partir desta segunda feira, 30 de maio, em mais de 375 municípios estará
notificando pessoalmente os mais de 7 mil condutores que tiveram o direito de dirigir
suspenso e não entregaram a carteira. Esta atitude tomada pela Brigada, sem duvida
alguma, vem de encontro a população, garantindo assim mais segurança no transito,
para pedestres e condutores. Recebam desta fonna, o reconhecimento e o incentivo do
Poder Legislativo Municipal de Carazinho. 1264/11 Vereador Felipe Sálvia - PDT,
requer, na forma regimental, que depois de lido em plenário, o Sr. Presidente encaminhe
oficio ao Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta casa o que segue:
I - Nome dos médicos que atuam no município nomeados por concurso público; 2 -
Data da referida nomeação; 3 - Horário a ser cumprido; 4 - Em que local está
desempenhando suas funções; 5 - Quantos médicos foram nomeados no processo
seletivo de 2010; 6 - Quantos destes, estão desempenhando suas funções junto as
Unidade Básicas de Saúde; 7 - Quais Unidades Básicas de Saúde ainda encontram-se
sem médico; 8 - Qual o horário a ser cumprido pelos médicos junto as Unidades
Básicas dos Bairros; JUSTIFICATIVA: Sabendo das dificuldades encontradas com
relação ao atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, quando até éntão existem
Unidades sem médico, como é o caso da Unidade Básica localizada no Bairro Oriental,
entendemos que se há médicos nomeados por concurso público, deveriam estes serem
deslocados para o atendimento junto aos Postos, pois a população não pode de maneira
alguma ficar desassistida neste sentido. Para qualquer administração, a saúde pública ao
lado da educação, deveria ser prioridade absoluta, sempre buscando formas de fazer
com que a população tenha junto ao seu Posto de Saúde o atendimento de que precisa.
1265/11 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 a Excelentíssima Presidente da República, Sra. Dilma Russef,
manifestando nosso apoio e cumprimentos com relação a sua decisão de cancelar a
distribuição do "kit anti-homofobia" (HOMOFOBIA - aversão aos homossexuais.
preconceito e discriminação contra gays. lésbicas, bissexuais e travesti!», que estava
sendo elaborado pelo Ministério da Educação para distribuição nas escolas. Felizmente
o governo percebeu o erro a tempo de evitar que esse material fosse distribuído nas
escolas. mesmo que talvez só o tenha percebido graças as manifestações contrárias de
inúmeros parlamentares, organizações, igrejas, famílias e também diante do aviso de
deputados que ameaçaram obstruir a pauta da Câmara e abrir uma Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a contratação pelo MEC da ONG que
ajudou na produção do material. Segundo informações obtidas através da imprensa, o
"kit antihomofobia", que é parte do programa "Escola Sem Homofobia" patrocinado
pelo Ministério da Educação do Brasil, teve um custo de mais de dois milhões de reais
de dinheiro público, enquanto isso a educação do País agoniza. Sabemos que no ano
passado, por exemplo, o Brasil ocupou apenas o 88° lugar no ranking mundial de
educação elaborado pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e
Cultura, atrás de países como Colômbia, Bolívia e Paraguai, além de tudo não houve
investimentos em infraestrutura e formação de professores que pudesse acompanhar o
crescimento da oferta de novas vagas. Neste momento vem-nos em mente um
questionamento: outras minorias, como afrodescendentes, imigrantes e até especiais -.Q
desfrutam do mesmo privilégio e atenção, o que foi feito pelo MEC em term, ~e (:)
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programas para debater estes temas? Depois das reportagens exibidas pelo Jornal
Nacional, com relação ao estado do ensino no país, nossa maior preocupação como
homens públicos deveria ser com relação às medidas urgentes para transformar a
educação no Brasil, fazê-la tomar-se uma prioridade já que é um de nossos direitos mais
fundamentais pela importância que possui. Sabemos que a divulgação do programa
provocou uma série de críticas, das mais exaltadas às mais ponderadas, a grande maioria
questionando a necessidade de se propagar esse assunto no ambiente escolar, quando há
tanto para ensinar, para preparar nossos alunos para o futuro no mercado de trabalho já
que a grande maioria sai do ensino médio com a aspiração de conseguir um emprego.
Entendo também que a orientação sexual deve ficar restrita à influência da família e ao
controle dos pais, principalmente num momento em que o setor educacional do País
capenga e teria demandas mais urgentes. Assim corno o jurista lves Gandra Martins
penso que o programa pode sim, ser visto como uma concessão de privilégios aos gays,
bissexuais, travestis e transexuais, e não há como se exigir um tratamento diferenciado a
essa minoria, se todas as garantidas estão asseguradas na Constituição. A Constituição
Federal de 1988, no seu art. 5, inciso XLI (41), determina que a lei "punirá qualquer
discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais". A opção sexual está
inserida na liberdade fundamental de escolha do indivíduo. O melhor que a escola tem a
fazer é ensinar e discutir valores com seus estudantes. "...isso não é ensinar"tolerância, é
incitar preconceito. O Estado não tem que se meter na vida das pessoas. Cada um cuida
da sua. Não precisamos que desenhem na lousa as nossas intimidades. A escola já está
sobrecarregada de tarefas. Que tal devolvermos aos pais alguma responsabilidade na
formação de jovens e crianças? .." Estas são palavras do jornalista Marco Antonio
Araújo que deveriam ser levadas em consideração antes do planejamento de qualquer
programa desenvolvido pelo MEC com relação a orientação sexual de nossas crianças,
adolescente e jovens. 1266/11 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 a ANP - Agência Nacional do
Petróleo que possui o Programa Nacional do Monitoramento de Qualidade de
Combustíveis (PMQC), REITERANDO pedido para que façam imediatamente um
levantamento quanto à qualidade dos combustíveis comercializados em nosso município
e região, pois o INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Certificaç-ão da Qualidade esteve aqui na última semana atendendo nosso pedido e
verificando então se os itens que estão dentro da sua competência encontram-se em
situação regular, a fim de que não haja prejuízo para o consumidor. Desta forma
estamos REITERANDO esta solicitação como meio de atender os inúmeros pedidos
para que seja solicitado ao órgão competente a realização de testes que possam verificar
a qualidade dos combustíveis comercializados em Carazinho e região, pois como já
colocamos anteriormente, há inúmeras reclamações neste sentido, reclamação de
pessoas que se dizem prejudicas ao colocarem em seus automóveis combustíveis de
qualidade duvidosa que acabou por causar danos aos veículos. Esta cobrança se agravou
ainda mais depois desta elevação no preço dos combustíveis, por isso, com o intuito de
satisfazer o cidadão, cobro providências no sentido de verificar a qualidade dos ~
produtos na bomba do combustíveL afinal o consumidor tem o direito de exigir a
qualidade do produto que está adquirindo. 1267/11 Vereador Felipe Sálvia - PDT, ,/
requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos
senhores Edis, seja enviado oficio de Cumprimentos do Poder Legislativo de Carazinho
a jovem Guiane Andrade, filha de nosso 3amigo, Ivomar de Andrade, o "Tomjí'" '%

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - ctAZINHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

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


\
Veread Leandro Adams

Secretário

,,

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vereador Erlei Vieira
Presidente

••
A

cumprimentando-lhe pela conquista de duas medalhas no 6° Campeonato Estadual de
Karatê do JKA (Japan Karate Association), que reuniu aproximadamente 150 atletas de
todo Rio Grande do Sul entre os dias 20 e 22 de maio no município Marau. Parabéns
Guiane. afinal nesta sua primeira competição tão bem representou Carazinho, trazendo-
nos duas medalhas, uma de 10 Lugar em KUMITE (luta com contato fisico) e uma de 2°
Lugar em Kata (luta imaginária). Estas conquistas representam sobretudo sua dedicação
ao esporte, significa gostar do que se está fazendo, contando para isso com O apoio da
família que sempre é muito importante. Seu pai é também um exemplo de
determinação, de luta, de conquistas, por isso digo que tens em sua casa um excelente
exemplo a ser seguido. O Presidente Vereador Erlei Vieira - PSDB coloca que
conforme acordo de Bancadas não haverá Intervalo Regimental, passando ao espaço da
Tribuna Livre no qual o fará uso da palavra o Diretor do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais, Senhor Luiz Claudiomiro de Quadros que foi encaminhado pelo
Vereador Orlando Ferrari ~ PMDB até a Tribuna, após as explanações do Senhor Luiz
Claudiomiro de Quadros foi aberto espaço para questionamentos dos vereadores, como
não houve vereadores que quisessem fazer o uso da palavra o Presidente Vereador Erlei
Vieira - PSDB agradeceu a presença do Senhor Luiz Claudiomiro de Quadros. O
Presidente Erlei Vieira - PSOB passou a apreciação e vNação dos Requerimentos. O
Vereador Gilnei Jarré - PSDB pediu Questão de Ordem para pedir que o Requerimento
1266/11 fosse colocado em destaque para a votação até por ser contrário a este
Requerimento. O Vereador Felipe Sálvia - PDI fez um Requerimento Verbal para que
fossem votados em bloco os Requerimentos menos o Requerimento que o Vereador
Gilnei Jarré - PSDB pediu destaque. O Presidente Vereador Erlei Vieira - PSDB
colocou em discussão o Requerimento Verbal não havendo vereadores que quisessem
discutir foi colocado em votação o qual foi aprovado por todos. O Secretário procedeu
com a leitura do número e autor dos Requerimentos. Foi colocado em discussão os
Requerimentos, fez o uso da palavra o Vereador Felipe Sálvia - POI, não havendo mais
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação os quais foram aprovados
por todos. O Secretário procedeu a leitura do Requerimento 1266/11 do Vereador Felipe
Sálvia - FOT. O Presidente Vereador Erlei Vieira - PSOB colocou em discussão o
Requerimento, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação
o qual foi aprovado 8xJ. O Presidente Vereador Erlei Vieira - PSDB informou a todos
os vereadores que nesta terça-feira às 18:30 haverá uma reunião nas dependências do
Hospital de Caridade conforme o TAC firmado com o Ministério Público. O Vereador
Paulino De Moura - PTB pediu Questão de Ordem para fazer um Requerimento Verbal
que após os episódios ocorridos nesta Casa no dia de ho' ue o acionada a
Comissão de Ética para que possa buscar o entendimento o que aconteceu. ando fim
aos trabalhos a Presidente encerrou a reunião e convoc os vereadores para próxima
reunião a ser realizada no dia 06 de junho às dezoit oras e quarenta e cinc minutos
do corrente ano.
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