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Aos onze dias do mês de julho de dois mil e onze, às dezenove horas e oito minutos, ocorreu à
vigésima quinta reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador Leandro Adams - PT fez a leitura de um trecho da bíblia. Foi realizada a
leitura do expediente da presente reunião. Na sequência foi realizada a leitura das indicações e
dos requerimentos que seguem: Requerimento 1658/11 Vereador Erlei Vieira - PSDB,
solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado oficio, a JeI
de Carazinho, a Secretaria Municipal de Educação, a 39° Coordenadoria Regional de
Educação, pela organização e sucesso projeto desenvolvido nas 25 escolas de nossa cidade de
Oratória. Cumprimentando também a direção destas 25 escolas e seus professores que
estiveram diretamente envolvidos com seus 700 alunos, todos com muito esforço e dedicação,
sabemos que este concurso de oratória proporciona a estes alunos mais estímulo ao estudo e
reflexão sobre temas de proporções mundiais, como o projeto deste ano que teve o tema:
Objetivo do Milênio: Qual o meu jeito de Mudar o Mundo? O Que me deixou muito feliz e
orgulhoso de participar este ano do grupo de jurados e avaliar quantos alunos temos de muito
potencial em nossas escolas públicas. Recebam aqui o reconhecimento do poder legislativo
por mais esta conquista desses alunos que todos participantes foram vencedores no seu
crescimento, a todos os professores e organizadores. 1660/11 Vereadores Erlei Vieira -
PSDB e Leandro Adams - PT, solicitam na forma regimental, que após aprovado em
plenário seja encaminhado oficio, a Secretária de Administração do Estado do Rio Grande do
Sul, Stela Farias solicitando que seja estudada possibilidade de destinar uma viatura do
.Governo do Estado para o Ambulatório de Saúde Mental de Carazinho. Estou realizando esse
trabalho em conjunto com o vereador Leandro Adams com o objetivo de viabilizar uma
viatura para esse importante serviço oferecido pelo município de Carazinho, tendo em vista
que são atendidos mais de 300 Dependentes Químicos mensalmente, sejam atendimentos para
realizar internações compulsórias ou até para atendimentos domiciliares aos usuários de droga
e as suas famílias. A necessidade de uma viatura especifica para esse trabalho é eminente,
pois essa é uma das dificuldades para o bom andamento do trabalho. Existem funcionários
para realizar o serviço, mas esses estão de mãos atadas pela falta de transporte. 1674/11
Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental, seja encaminhado oficio ao Deputado Federal Nelson Marchezan Júnior, ao
Presidente da Câmara dos Deputados, Sr. Marco Maia, manifestando o apoio deste Poder
Legislativo Municipal, para que a votação do segundo turno da PEC 300 seja colocada em
pauta com a máxima urgência. Prover um salário justo aos policiais militares e aos integrantes
do corpo de bombeiros deve ser um assunto tratado com a máxima deferência, e urgência,
uma vez que o estado deve valorizar estes servidores, que dedicam e colocam, dia a dia suas
vidas a disposição da população. Pedimos desta maneira, o máximo empenho dos senhores
deputados, no que tange a agilização da votação da PEC 300, em consideração a estes
servidores que tanto carecem de uma verdadeira valorização. 1675/11 Vereador Elbio Esteve
- PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado
oficio a Revista Istoé, na pessoa de seu Diretor Editorial Carlos José Marques, para que este
encaminhe a Repórter Paula Rocha, o aplauso deste Poder Legislativo Municipal, pela
reportagem "Crianças Chefes de Família" que compõe a edição 2173. Reportagens como esta,
da Revista Istoé, são um sinal de alerta, ao passo que chamam a atenção da população, para ~
um dos crimes mais graves que um país pode cometer contra seus cidadãos, o de tirar das
crianças, o direito de ser criança. Comovente, e entristecedora, a matéria, que redigida com a -9
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mais alta competência, toca nosso corações ao enunciar com a seguinte citação: "As costas
doem e os pés descalços latejam de frio. Mesmo assim, Luciana de 13 anos, e Moisés, 8,
andam entre os carros de uma movimentada Avenida ... (...) Nas mãos enrijecidas pelo vento
gelado, os irmãos carregam caixas com goma de mascar ... " Mais do que comovente, um
alerta, a todos nós, que nos dizemos brasileiros. É inconcebível que em um país como o
Brasil, onde a carga tributaria consome dia a dia 40% dos rendimentos dos trabalhadores,
ainda se castiguem, com o pior de todos os castigos, as nossas crianças. O Brasil não pode
conceber, que em pleno ano de 2011, mais de 130 mil brasileiros com menos de 14 anos,
tenham de trabalhar o dia inteiro para sustentar suas casas. E este o país que estamos
construindo? Será este o Brasil que queremos para nossos filhos? Rogamos para que o poder
público, em todos os níveis, seja municipal, estadual ou federal, possam assim como este
poder legislativo, serem tocados por matérias como estas, e tomarem providencias, para que
não castiguemos mais, com tamanha crueldade, as nossas crianças, que tem o direito, de por
assim serem chamadas, crianças, as nossas crianças do Brasil. 1692/11 Vereador Paulino De
Moura - PTB, solicita na forma regimental que após lido e apreciado pelo plenário que seja
enviado oficio de CUMPRIMENTOS ao Senhor FERNANDO LUIZ VANIN pela sua posse
como Presidente do LIONS CLUBE CARAZINHO INDUSTRIAL, transcorrida no último
dia 08 do corrente ano. Em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO recebam os
nossos PARABÉNS e almejamos uma proficua gestão a Nova Diretoria Leonística. 1693/11
Vereador Paulino De Moura - PTB, solicita que após lido e deliberado em Plenário seja
encaminhado oficio ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho S.A. -
ELETROCAR, Senhor ALBANO ERINEU KEYSER FILHO solicitando providências na
rede de iluminação publica, na RUA JOSÉ DE ALENCAR, quadra compreendida entre as
RUAS HILÁRIO RIBEIRO e VIEIRA DE CASTRO, no bairro Borghetti, uma vez que nas
noites de 05 e 06 do corrente mês houveram quedas de energia em 3 oportunidades, sendo que
ocorrem estouros no transformador e ainda houve descarga (fogo) na fiação da rua, deixando
os moradores das 09 residências apavorados. Ainda na primeira noite a equipe foi chamada
em duas oportunidades, pois a chave caiu em questão de pouco tempo de intervalo, no dia
seguinte a equipe esteve no local, e a noite de novo queda na energia. Para tal os moradores
nos solicitaram seja substituído tal transformador que na certa o existente não comporta a
capacidade necessária para atender as necessidades das moradias desta quadra. 1694/11
Vereador Paulino De Moura - PTB, solicita na forma regimental que após lido e apreciado
pelo plenário que seja enviado oficio em nome do Poder Legislativo de Carazinho ao CTO
Unidos pela Tradição Riograndense, na pessoa do Patrão JOSÉ GILMAR ALVES DOS
SANTOS, PARABENIZANDO-OS pela participação na I' etapa do ENART, na cidade de
Marau neste final de semana, onde estiveram representando Carazinho e o CTO UNIDOS
PELA TRADIÇÃO RIOGRANDENSE. Em nome do Poder Legislativo de Carazinho
recebam os nossos cumprimentos e desejos de sucesso nos eventos futuros. 1695/11
Vereador Paulino De Moura - PTB, solicita na fonna regimental, que após apreciado em
Plenário seja enviado oficio ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal RONALDO
NOGUEIRA DE OLIVEIRA solicitando ao mesmo para que viabilize junto ao
MINISTÉRIO DO TRABALHO & EMPEGO, a destinação de recursos financeiros através
do Programa "Cursos Técnicos de Qualificação para Jovens", eis que cerca de 300 de nossos
jovens tiveram a oportunidade de aprendizado em 7 cursos que foram ministrados em
Carazinho no ano passado, razão pela qual solicitamos novamente a inclusão do Município
para podermos ofertar a mais jovens aprendizado em alguma profissão, os quais com
conhecimento poderão ter espaço no competitivo mercado de trabalho. 1696/11 Vereador ~
Paulino De Moura - PTB, solicita que após lido e deliberado em Plenário seja encaminhado (}-'"
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oficio ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho S.A. - ELETROCAR, Senhor
ALBANO ERINEU KEYSER FILHO solicitando sejam realizadas melhorias na rede
elétrica (transformadores) no bairro Dileta, uma vez que na semana compreendida entre 27 de
junho e 10 de julho, houve queda de energia elétrica deixando os moradores sem iluminação,
fato esse que solicitamos providencias por parte desta autarquia. 1700/11 Vereadora Sandra
Citolin - PMDB, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para
aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando o Corpo de
Bombeiros de Carazinho, na pessoa do Tenente Lissandro Antônio Ribeiro -
Comandante da Unidade, pelas comemorações do Dia do Bombeiro comemorado no dia 02
de julho de 2011. Nossos parabéns a todos os bombeiros ativos e aposentados da
corporação de Carazinho pela passagem do seu dia. "Somos nós os bombeiros heróicos
protetores de imenso valor, nossos braços levam a segurança, nossos peitos coragem e
ardor". "Companheiros! Combatentes do fogo, lutadores dessa pátria varonil. Com
amor, resistência e coragem! Bravos soldados deste querido Brasil", Recebam o
reconhecimento e o incentivo do Poder Legislativo. 1701/11 Vereadora Sandra CitoÜD-
PMDB, solicita na forma regimental, que depois de ouvido o plenário para aprovação, seja
enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando a Escola Estadual de
Educação Profissional de Carazinho - EEPROCAR, pelos seus 35 anos de história.
comemorados dia 08 de julho de 2011 em nossa cidade. Salientamos a vital importância desta
Escola para o desenvolvimento de Técnicas Agrícolas, do Ensino Qualificado dado a seus
alunos por profissionais incansáveis e que estão permanentemente na busca por resultados que
garantam a valorização desta entidade, fazendo da EEPROCAR motivo de orgulho para toda
a comtmidade carazinhense. Receba desta forma o reconhecimento e o incentivo do Poder
Legislativo Municipal. 1702111 Vereadora Sandra Citolin - PMDB, requer que após lido
em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado oficio com os mais sinceros
votos de profundo pesar aos familiares da Sra. Annita Auler Kern, pelo seu falecimento
ocorrido em nossa cidade. Para quem tem fé, a vida e a morte são dois mistérios que não cabe
a nós seres humanos desvendarem. E para todos nós resta um pedido, que a Sra. Anoita seja
mais uma de nossa intercessora junto a Cristo. Que Deus possa confortar cada membro da
família e cada coração triste neste momento tão dificil. À família enlutada da Sra. Annita
Auler Kern, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 1719/11 Vereador Elbio
Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
autorizada viagem de meu assessor parlamenta a cidade de porto alegre entre os dias 13 a 15
de julho, a fim de representar este vereador na l3a edição da Transpo-Sul Feira e Congresso
de Logística. sendo que este vereador não terá condições de fazer-se presente pessoalmente
neste importante painel da logística, e precisa fazer-se representado. 1720/11 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
Sindicato dos Servidores Públicos Mtmicipais e a APROCAR, solicitando que sejam tomadas
providencias quanto a uma situação que vem causando constrangimento aos servidores
públicos, mais precisamente, os professores. Fomos procurados por servidores que relataram
situações de constrangimento ao serem impedidos de realizarem suas compras no crediário,
por terem seus nomes cadastrados nos órgãos de serviço de proteção ao crédito por bancos
onde realizaram empréstimo consignado em folha, fato que os deixou perplexos, pois o
desconto do empréstimo é feito mês a mês em folha de pagamento para ser devidamente
repassado ao banco, o que por algum motivo não vem ocorrendo. Certamente algo de errado
está acontecendo, falta de repasse para o banco, ou atraso nesse repasse, algum tipo de falha ~ ,
voluntária ou involuntária do setor competente, não temos nós condições de identificar o que <::f?~ \
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vem causando este problema, o que não pode continuar ocorrendo é o fato do servidor vir a
ser prejudicado por uma falha que não é sua, afinal tem o desconto na folha do referido débito
automaticamente deduzido de seus proventos todos os meses. Esta situação que é passível de
ajuizamento por constrangimento público, abalo moral, etc., nos causa muita preocupação,
afinal o servidor recorre a um empréstimo possivelmente para quitar seus débitos e de repente
vê seu nome lançado no cadastro de devedores sem que sequer deva alguma coisa, realmente
uma circunstância bastante inesperada e inexplicável. Preocupa-nos também o fato de que
com isto esteja ocorrendo apropriação indébita, pois o valor é descontado na folha do servidor
e pode não estar sendo repassado a quem de direito. 1721/11 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: 1 -
Relação completa de todos os medicamentos disponibilizados pela Farmácia Básica do
Município; 2 - Destes medicamentos, quais encontram-se em falta e há quanto tempo; 3 -
Quando há a necessidade de aquisição de medicamentos em outras farmácias, em quais
farmácias ocorre a compra e quais os requisitos adotados para a escolha da farmácia onde a
medicação é adquirida; 4 - Encaminhar um demonstrativo de todas as compras efetuadas em
farmácias do município, mês a mês especificando a farmácia, desde o inicio da atual gestão.
JUSTIFICATIVA: Pelas informações que recebemos, há em torno de 50 me~camentos em
falta na farmácia básica do município, medicamentos que vão desde um simples parecetamol
até medicamentos de uso contínuo como para pressão, diabetes (captopril, insulina), fluxetina
que é um antidepressivo, cloridrato de ambroxol para tosse e expectoração e que tem muita
procura nesta época do ano também estão em falta, ou seja, nossa população está voltando
para casa de mãos vazias, tendo que usar o dinheiro reservado para outras necessidades para
comprar os medicamentos, ou em ultimo caso optar pela internação hospitalar, já que a
medicação para o tratamento adequado não esta sendo disponibilizado pela Secretaria
Municipal de Saúde. 1722/11 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, no âmbito de toda a administração
pública municipal: 1 - Quantos carros de terceiros prestam ou prestaram serviços ao
município, desde o inicio da atual administração; 2 - Em que ocasiões se deu ou se dá essa
necessidade. Por quê? 3 - Encaminhar um demonstrativo com a relação de todas às vezes que
houve a necessidade de contratação de serviço de algum carro particular para prestar serviço
ao município, destacando o modelo e o tipo do veículo, a placa, o nome do proprietário, o
destino, a quilometragem percorrida e o valor pago por cada prestação de serviço em
particular estipulando a forma de calculo para o valor pago (se por kilometragem percorrida
ou outro), mês a mês desde o inicio da atual administração. JUSTIFICATIVA: Ao que se
sabe, o orçamento do município está bastante restrito, a grande maioria das secretarias
trabalha no quase no vermelho, sem poder desenvolver adequadamente seus projetos, por isso
acredito que devemos analisar todos os gastos que estão sendo feitos na contratação de
serviços de terceiros, especialmente nesta área de transporte, pois o município conta com
muitos veículos e certamente a contratação de carros de terceiros deve se dar exclusivamente
quando houver necessidade para algo que não se pode adiar ou transferir. 1728/11 Vereadora
Sandra Citolin - PMDB, requer na forma regimental, que após submetido ao plenário para
aprovação, seja enviado oficio de mesmo teor do Poder Legislativo de Carazinho, a Câmara
dos Deputados na pessoa do Exmo Sr. Marco Maia - Presidente, ao Senado Federal na
pessoa do Exmo. Sr. José Sarney - Presidente, Exma. Sra. Dilma Vana Rousseft' -
Presidente da Republica, ao Exmo. Deputado Federal Sr. Ricardo Izar (pV - SP),
manifestando apoio a aprovação pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
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Desenvolvimento Rural ao Projeto de Lei N° 271/2011, do Deputado Federal, Ricardo Izar,
que inclui como beneficiários do seguro-desemprego trabalhadores rurais e urbanos com
contrato temporário ou por prazo determinado. Pela proposta, o número de parcelas do
beneficio a que o desempregado terá direito dependerá da quantidade de meses trabalhados.
Receberá duas parcelas quem esteve empregado por nove meses nos 12 anteriores ao :fimdo
contrato. Terá direito a três parcelas quem estiver trabalhado por doze meses nos 18
anteriores. Já quem trabalhou 15 meses nos 24 anteriores ao fim do contrato terá direito a
receber quatro parcelas. O período trabalhado não precisa ser contínuo. Manifestamos apoio
para a provação do Projeto, que tramita em caráter conclusivo, e será analisado ainda pelas
Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, de Finanças e Tributação e de
Constituição e Justiça e de Cidadania, pois apesar da Constituição estender aos trabalhadores
da agricultura vários direitos antes exclusivos dos contratos urbanos, como seguro -
desemprego, a cobertura do beneficio do campo é pequena, e os requisitos para a concessão
do beneficio não levam em conta trabalhos sujeitos a ciclos, como preparação do solo, plantio
e colheita. A Legislação que trata do asSWltOobjetiva prestar auxilio financeiro em situações
típicas do desempregado urbano, o que toma inviável a habilitação dos trabalhadores rurais.
1729/11Vereadores Elbio Esteve - PSDB e Erlei Vieira. PSDB, solicitamque após lida
em plenário, e deferida na fonna regimental, seja encaminhado oficio a CCJ (Comissão de
Constituição e Justiça) da Câmara Federal, ao Deputado Federal Nelson Marchezan Júnior, a
Deputada Federal Solange Almeida, manifestando apoio deste Poder Legislativo Municipal,
no que tange ao recolhimento compulsório de crianças com dependência química, a ser
discutido na Comissão de Constituição e Justiça. Acreditamos que nos espaços onde há
ausência da família, o Estado deva ser o responsável por estes menores, tendo desta forma,
não apenas o dever, mas a obrigação de realizar a internação compulsória, destas crianças de
rua, que estejam viciadas em drogas, como o oxi e o crack, que tem causado efeitos
devastadores entre as menores idades. Sem dúvida alguma, é dever e obrigação do estado,
intervir nos casos, onde os menores estão à mercê, jogados na rua, sem presença de qualquer
individuo da família. Diga-se de passagem, louvável a iniciativa de internar
compulsoriamente estas crianças, em clinicas e locais adequados, para que as mesmas possam
ser tratadas, recuperadas, e devolvidas à sociedade completamente restabelecidas de seus
vícios. Mas ainda é importante lembrar, que não basta apenas, dar auxilio ao estado para o
tratamento destas crianças, e posterionnente jogá-las nas ruas, para novamente estarem
suscetíveis a ação das drogas, e marginalizadas pela vida das ruas, é preciso dar condições
dignas de vida, educação, e preparação em todos os aspectos, para a vida. 1732/11
Vereadores Gilnei Jarré - PSDB, Elbio Esteve - PSDB, Erlei Vieira - PSDB, Leandro
Adams - PT, José Jairo Scherer dos Santos - PP, Estevão De Loreno - PP, Eugenio
Grandó - PTB e Felipe Sálvia - PDT, reiteram o requerimento à Mesa Diretora, apreciado
pelo plenário e solicita atenção especial e consideração ao que infra elencamos. Sugerimos
que seja repassada parte dos recursos destinados a mais para Câmara Municipal de
Vereadores em 2011 às instituições abaixo arroladas, pois as mesmas desenvolvem trabalho
de ampla repercussão na área da saúde e social. Entende-se que, se tal atitude for tomada, a
comunidade confiará ao Legislativo maior credibilidade e este constituirse-á numa verdadeira
caixa de ressonância dos anseios mais caros da comunidade carazinhense: Ao Hospital
Comunitário de Carazinho, para a instalação de uma UNIDADE DE COLETA E
TRANSFUSÃO - VCT, bem como a aquisição de equipamentos, seja repassado o valor de
R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais); À ACAPA - Associação Carazinhense de
Proteção aos Animais, entidade carazinhense de "utilidade pública" pelo reconhecido
trabalho no atendimento aos animais VÍtimas de maus tratos e abandono, bem como pelo
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trabalho voluntário disponibilizado ao município de Carazinho, seja repassado o valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais); À UACC - União das Associações Comunitárias de
Carazioho, pela importância que a mesma representa no desenvolvimento das atividades das
Associações de Bairros existentes no Município, pelos percalços que ora enfrenta, inclusive
com atrasos de pagamentos e dificuldades diversas de manutenção, seja repassado o valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 1733/11 Vereador Erlei Vieira - PSDB, solicita na
fonna regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado oficio externando
pêsames aos familiares de Gladis Rodrigues da Rocha A Senhora Gladis, mãe de meu amigo
Carlos e muitos anos colega de trabalho no CAPS, esta mulher cidadã Carazinhense, que por
muitos anos trabalhou na Escola Estadual Princesa Isabel que foi também colega de trabalho
de meu falecido pai. Que seus familiares recebam aqui o reconhecimento do poder Legislativo
e os mais sinceros sentimentos deste vereador. A Presidente passou ao Intervalo Regimental.
A Presidente passou de imediato ao Grande Expediente no qual fizeram o uso da palavra os
Vereadores: Felipe Sálvia - PDI, Estevão De Loreno ~ PP, Gilnei Jarré - PSDB e Paulino De
Moura - PIR A Presidente passou para a apreciação e votação dos Requerimentos. O
Vereador Leandro Adams - PI fez um Requerimento Verbal para que fossem votados em
bloco os Requerimentos e os Projetos de Lei. O Vereador Felipe Sálvia - PDI fez um
Requerimento Verbal para que fossem retirados da pauta os Projetos de Lei de sua autoria. O
Vereador Paulino De Moura - PTB fez um Requerimento Verbal para salientar a retirada de
um Requerimento do Vereador Elbio Esteve - PSDR A Presidente colocou em discussão os
Requerimentos Verbais dos vereadores, não havendo vereadores que quisessem discutir foi
colocado em votação, os quais foram aprovados por todos. O Secretário procedeu com a
leitura dos números e autores dos Requerimentos. A Presidente colocou em discussão os
Requerimentos, a Vereadora Sandra Citolin - P1\.1DBfez o uso da palavra, não havendo mais
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, os quais foram aprovados por
todos. A Presidente convidou a todos os presentes para participarem da reunião com os
Proprietários de Postos de Combustíveis às 15 horas do dia 12/07/2011. O Vereador Paulino
De Moura - PIB justificou antecipadamente a ausência na reunião devido a entrevista em
rádio no mesmo horário. A Presidente convidou todos os Veread para partiCl em de
uma visita ao Hospital de Caridade de Carazinho afim de coJ1h~r os novos equip entos
adquiridos e a destinação de recursos públicos enviados ao-fICC. Dando fim aos trab os a
Presidente encerrou a reunião e convocou os vereado'f'es para a próxima reunião a ser
realizada no dia 18 de julho às dezoito horas e quare e cinco minutos c e e ao .•

•
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