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Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e onze, às dezenove horas e dois minutos, ocorreu
à vigésima nona reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador Estevão De Loreno - PP 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 1994/11 Vereadora Sandra Citolin. 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 do Sr. Luis Antônio Silva de Moura,
pelo seu falecimento ocorrido em nosso município. Kojak como era carinhosamente chamado
teve toda a sua vida pautada pela simplicidade, coleguismo e amizade, trabalhando com
alegria e sempre disponível, a serviço do nosso município. " Nada somos,masDeus se torna
tudo em nós, nada podemos, mas Deus começa a jazer tudo, através de nós". Aos
familiares, o nosso fraternal abraço, com votos de profundo pesar, desejamos que a paz e a
felicidade, continuem reinando no meio de todos, para que nosso especial amigo descanse em
paz. 2012/11 Vereador Erlei Vieira - PSDB, solicita na forma regimental, que após
aprovado em plenário seja encaminhado oficio externando pêsames aos familiares de Valmir
Santos da Rosa. Valmir como paciente do CAPS, tive a oportunidade de o conhecer muito
bem, onde trocamos muitas experiências, em ajudá-lo no período deI 1 anos quando trabalhei
na Secretaria da Saúde. Assim como eu a ajudei, ele também retribuiu com sua amizade e
carinho por mim ... Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os
mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jô 5:25.'. 2022/11
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, ao Exmo. Sr. Pedro Simon
- Senador PMDB RS, e ao Deputado Federal Alceu Moreira PMDB RS. Presidente da Frente
Parlamentar Mista do Pré-Sal, manifestando apoio e pedindo empenho dos nobres Edis, para a
derrubada do veto do Ex Presidente Luis Inácio Lula da Silva a Emenda Ibsen. Se o veto
for mantido o Estado do Rio Grande do Sul deixará de ganhar cerca de R$ 2 bilhões por ano,
pois a Emenda prevê a distribuição equânime dos royalties e participações especiais do Pré-
sal. Para se ter uma idéia da discrepância de valores, hoje a parte destinada ao RS tota1iza uma
soma de R$ 65 milhões anuais. A Emenda Ibsen, que foi vetada pelo então presidente Luis
Inácio Lula da Silva, após ser aprovada por ampla maioria, tem a apreciação prevista, de
acordo com o presidente do Senado, José Sarney, para ocorrer em 15 de setembro próximo,
razão pelas quais os estados e municípios excluídos, como o nosso, devem se mobilizar no
intuito de pressionar os Congressistas para a derrubada deste, pois não é legítimo que a
riqueza advinda do petróleo, e agora do pré-sal, pertencentes a todos os brasileiros, seja
usufruída apenas por parcela da sociedade. Poucas são as oportunidades que como vereadores,
numa economia centralizada como a nossa, podemos influir diretamente na qualidade de vida
de nossas comunidades. Com a divisão dos royalties estaremos dando início à socialização da
riqueza em nosso país, daí a importância de sermos partícipes deste movimento pela
derrubada do veto a EMENDA IBSEN. Por essa razão, apresento a esta casa o presente
requerimento, através da qual estaremos inserindo-nos em um movimento nacional em defesa
de um Brasil menos desigual, que certamente indicará o caminho e iluminará nossos
representantes no Congresso Nacional, despindo-os de qualquer dúvida quanto ao voto no
momento da apreciação do veto. 2023/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita na
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forma regimental, que logo após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio a
Excelentíssima Sra. Dilma Rousseff - Presidente do Brasil, ao Exmo. Sr. Alexandre Padilha-
Ministro da Saúde, e a Sociedade Brasileira de Pediatria manifestando apoio e
parabenizando pelo lançamento da campanha "Apóie a Mulher que Amamenta: Seja um
Amigo do Peito", que tem como madrinha a atriz Juliana Paes. O objetivo é apoiar as mães
para que tenham condições de amamentar seus filhos e cumprir a determinação da
Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomenda que 90 a 100% das crianças menores
de seis meses, tenham no aleitamento matemo um alimento exclusivo. Para atingir esta meta,
é preciso um esforço não apenas do governo, como também de outros setores da comwridade.
Os empresários podem contribuir aderindo à licença maternidade de seis meses. Os familiares
podem assumir tarefas domésticas para que as mães tenham mais tempo para alimentar seus
filhos, e os profissionais de saúde devem orientar as mães e gestantes sobre os beneficios da
amamentação. Dar de mamar é muito bom para a mãe. Ela tem menos sangramento após o
parto, menos chances de contrair câncer de ovário. A mãe, além de ir menos ao médico e à
farmácia, dará o melhor alimento que existe no millldo para seu filho, que é o leite.
Manifestamos apoio também pelo lançamento do Guia dos Direitos da Gestante, uma
publicação conjunta entre o Ministério da Saúde e a Unicef (Programa das Nações Unidas
para a Inf'ancia). O guia é uma espécie de instrumento para a capacitaÇão de agentes
multiplicadores, que terão como função transmitir informações às comunidades sobre os
direitos das mães à amamentação. As mães enfrentam barreiras para conseguir amamentar
seus filhos e é preciso que toda a sociedade se mobilize para mudar está realidade. 2029/11
Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental, seja encaminhado oficio parabenizando pela realização do evento referente ao dia
dos pais, promovendo a interação entre pais e alilllOSem uma bela caminhada e realização de
demais atividades. Educar para o futuro é partir de pequenas ações, que somadas a grandes
iniciativas, são capazes de transformar o rnillldoonde vivemos. E a educação é sem dúvida o
maior agente de transformação em uma sociedade. Que iniciativas como esta, da Escola La
Salle, possam servir de inspiração e exemplo, para todos aqueles que sonham em futuro com
paz. Recebam desta forma, o reconhecimento e o incentivo do Poder Legislativo Municipal.
2029/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na
forma regimental, seja encaminhado oficio a Mesa Diretora deste Poder Legislativo
Municipal, a fim de que seja disponibilizado link no site institucional do Poder Legislativo
Municipal de Carazinho, para acesso ao site do Instituto Eu Quero Viver que trabalha na
defesa dos direitos dos portadores da Mucopolissacaridose. A mucopolissacaridose. ou
simplesmente I\.1PSé uma doença metabólica hereditária. Significa que a pessoa nasce com
falta ou diminuição de algumas substâncias encontradas no organismo, as enzimas que
digerem os glicosaminoglicanos (GAG). O diagnóstico da MPS é feito, normalmente, por um
geneticista, após o encaminhamento por outro médico. Para confirmar a doença, realiza-se um
exame de sangue para identificar a falta ou a diminuição das enzimas. O tratamento envolve
uma equipe com diversos profissionais. de acordo com os sintomas que podem ser
apresentados. Entre eles estão: médicos geneticista, pediatra, pneumologista,
otorrinolaringologista, oftalmologista, ortopedista e neurologista, fisioterapeuta, dentista,
fonoaudiólogo e psicólogo. Para um bom tratamento, o ideal é procurar centros de
atendimento a doenças genéticas. O fato é que o acesso aos tratamentos e cuidados aos
portadores desta doença não é disponibilizado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), e os
portadores que recebem o tratamento é via ação judicial. Muitas das crianças com MPS se
quer passam da inf'ancia,um dado triste e alarmante para nós, e doloroso para as famílias que
convivem com esta doença. Visando isso, o Instituto Eu Quero Viver está. coletando
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assinaturas para um abaixo assinado, a fim de que o tratamento desta terrível doença seja
disponibilizado pelo SUS. Meu gabinete já encontra comunidade, a fim de ajudar neste
importante pleito, a nobres Vereadores para participarem. Na certeza do mesmo interesse de
todos pela defesa da vida e da dignidade humana é que faço tal solicitação. 2045/11 Vereador
Erlei Vieira - PSDB, solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja
encaminhado oficio, ao Presidente da Eletrocar Sr. Albano Kayser, que encaminhe o técnico
responsável pela manutenção dos postes de Luz no Bairro São Pedro. Na Rua Bispo
Laranjeira esquina com Cristóvão Colombo, são 10 postes de Luz, que estão apagando e
ascendendo periodicamente, não permanecendo estas luzes acesas em tempo integral noturno.
Justificativa: Solicitação dos moradores que correm riscos no escuro quando estas lâmpadas
dos postes não ascendem. 2048/11 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 Presidente da República, Sra Dilma
Rousseff, ao Ministro da Saúde, Sr. Alexandre Padilha e aos Lideres de Bancada na Câmara e
no Senado, manifestando publicamente nossa preocupação com relação aos investimentos na
área da saúde. Sabe-se que os hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul precisam de mais
de 1 bilhão de reais para quitar suas dividas junto ao governo, funcionários e fornecedores,
muitos sobrevivem sem mínimas condições, não restando dúvida alguma de que o sistema
público de saúde se apresenta em total colapso, pois não atende as expectativas do cidadão no
que diz respeito a wn atendimento de qualidade, hwnanizado e eficiente. Também não atende
as expectativas dos profissionais de saúde, que se vêem em condições indignas,
desmotivados, com salários baixos. Para a saúde, que são necessários tantos investimentos,
vejamos no caso do Rio Grande do Sul que necessita de mais de 1 bilhão somente para quitar
dívidas dos hospitais filantrópicos, se diz que não há verba, mas para salvar banqueiros,
investir em aviões e tanques de guerra, construir estádios de futebol sobra verba Esta situação
precisa mudar com urgência, até quando vamos deixar as prioridades de lado? Para o cidadão
brasileiro, prioridade é saúde, educação, moradia, emprego, o pão de cada dia. Sabemos e
temos visto que a presidente Dilma tem um percentual bastante alto com relação à aprovação
de sua administração até aqui, tem demonstrado ser uma pessoa correta, integra, agindo de
forma que sua equipe de trabalho "ande na linha", mostrando-se intolerável quanto a situações
que envolvem corrupção por parte da equipe de governo, sendo ao que percebe-se, leal aos
princípios da moralidade, algo que realmente merece ser reconhecido. Esperamos que dentro
de sua linha até então, possa desenvolver um trabalho priorizando o bem estar da população,
destinando verbas para as principais prioridades do povo brasileiro, principalmente no que se
refere a saúde e educação, que são áreas que merecem atenção redobrada, com altos
investimentos para que se possa finalmente suprir essa deficiência que vem de longa data. Os
hospitais filantrópicos não podem continuar recebendo tão pouco pelo atendimento, os
médicos também recebem wna miséria, nin~ém quer atender pelo SUS e não porque os
pacientes são pobres, mas por que o Sistema Unico de Saúde não valoriza seus profissionais e
não oferece minimas condições para que os hospitais prestem o atendimento através deste
sistema, que é como wna ferida aberta que não cicatriza Quanto dinheiro esta sendo investido
nas obras da Copa do Mundo no Brasil? E se todo este dinheiro, ou parte dele fosse investido
em construção de hospitais e escolas, quantos seriam construídos e quantas pessoas seriam
beneficiadas? Temo que enquanto as preocupações estiverem todas voltadas para as obras da
copa, a siruação dos hospitais e as escolas públicas venham a piorar, mas mesmo assim,
espero que o bom senso prevaleça, espero que se dê prioridade ao que realmente é prioritário.
2049/11 Vereador Felipe Sálvia - PDT e demais vereadores. requerem que a Mesa
Diretora desta Casa providencie a compra de impressoras coloridas para os gabinetes dos
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vereadores. Senhora presidente, todos os vereadores desta Casa vêem por meio desta
solicitação requerer que seja disponibilizada a compra de impressoras coloridas para os
gabinetes dos vereadores, pedido este que inclusive já foi feito de forma particular por
vereadores através de requerimento pessoal. A impressão feita nos gabinetes é somente
disponibilizada em preto e mesmo assim de péssima qualidade. são inúmeras as vezes que
precisamos dispor de impressão colorida e assim temos que recorrer às poucas impressoras
coloridas que estão dispostas no setor administrativo, isso dificulta a agilidade no serviço de
cada gabinete, pois os assessores tem que procurar onde há disponibilidade de tal impressão e
em muitos casos aguardar pelo serviço. atrasando os demais em seu próprio gabinete e no
gabinete do servidor que dispõe de impressora colorida, procedimentos que causam
transtornos desde que tais impressoras foram adquiridas para substituírem as coloridas que
haviam nos gabinetes até então, também sem a concordância dos vereadores, já que sequer
foram consultados. Como é uma solicitação de todos os Vereadores desta Casa, temos a
certeza de seremos prontamente atendidos quanto a este pedido, e com a maior brevidade
possível. Solicitamos ainda que os cartuchos de reposição das impressoras sejam de boa
qualidade para que os trabalhos e correspondências emitidos pelos gabinetes possam ter uma
melhor apresentação. 2050/11 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 infonnado a esta casa o que segue, com relação a matéria publicada no
jornal Diário da Manhã da última sexta-feira, dia 05 de agosto, confonne cópia em anexo: 1 -
Em um relatório, informar onde foram ou estão sendo empregados os 51 milhões de recursos
disponibilizados para obras e projetos, especificando obra por obra, projeto por projeto, o total
do investimento em cada um deles e de que área do governo estadual ou federal tal recurso foi
disponibilizado; 2 - do total de obras e projetos quais destes já foram absolutamente
concluídos; 3 - quais obras e projetos estão em andamento e qual a previsão de tempo para
que venham a ser concluídos; 4 - Se houve a necessidade de contrapartida do município na
realização destas obras ou projetos, informar o valor em cada uma delas. JUSTIFICATIVA:
No informe especial publicado no Jornal Diário da Manhã da última sexta-feira, dia 05 de
agosto, o prefeito Aylton divulga que na luta em busca de recursos em Porto Alegre e em
Brasília foram conquistados mais de 51 milhões para obras e projetos, então nada mais justo
que a comunidade possa acompanhar através da apresentação deste relatório que estamos
solicitando, onde foram ou estão sendo empregados estes recursos. 2057/11 Vereador
Eugenio Grandó - PTB, requer na fonua regimental, que depois de aprovado em plenário,
seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de KETLIN
ALEXIA PEREIRA, pelo seu falecimento ocorrido no dia O1 de Agosto, demonstrando
nossa solidariedade neste momento de profunda dor pela perda irreparável. Desejamos a
Família, muita força e fé para superar este momento que sabemos é de profunda dor, mas
DEUS que tudo pode estará fortalecendo-os e consolando-os. Cremos na palavra de Deus
escrita em João Cap.ll, verso 25 e 26 "Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê
em mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim nunca
morrerá". 2058/11 Vereador Eugenio Grandó - PTB, requer na forma regimental, que
depois de aprovado em plenário, seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo
pesar aos familiares do Sr. SÉRGIO BARBOSA DE PAULA, pelo seu falecimento ocorrido
no dia 04 de Agosto, demonstrando nossa solidariedade neste momento de profunda dor pela ,
perda irreparável. Desejamos a Família, muita força e fé para superar este momento que
sabemos é de profunda dor, mas DEUS que tudo pode estará fortalecendo-os e consolando-os.
Cremos na palavra de Deus escrita em João Cap.I I, verso 25 e 26 "Disse Jesus: Eu sou a
ressurreição e a vida; quem crê em mim, ain~a que esteja morto, viverá; e todo aquele que 8'
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vive e crê em mim nunca morrerá", 2059/11 Vereador Paulino De Moura - PTB, solicita na
forma regimental, que após lido em plenário e deferido pela Presidência, seja consignado em
Ata e oficiado aos familiares votos de condolências em nome do PODER LEGISLATIVO
DE CARAZINHO, pelo falecimento do Servidor Público Municipal Luis ANTONIO
SILVA DE MOURA, conhecido carinhosamente por "KOJAK" que por 33 anos atuou como
motorista, parte destes conduzia a ambulância junto a Secretaria Mwricipal de Saúde. Aos
familiares nossa solidariedade neste momento dificil de suas vidas. 2060/11 Vereador
Paulino De Moura - PTB, solicita na forma regimental que após lido e apreciado pelo
plenário que seja enviado oficio ao Senhor SAUL DE CARLI, PARABENIZANDO-O pela
recente inauguração da matriz do Mercado CASA DO PÃO, ocorrida no último dia 10 de
agosto em nossa cidade na Avenida São Bento. Recebam em nome do Poder Legislativo de
Carazinho os nossos PARABÉNS por ampliarem o espaço fisico e oportunizarem a geração
de novas vagas de emprego, auxiliando desta forma a desenvolver Carazinho. 2069/11
Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita na forma regimental, que depois de submetido
ao Plenário para aprovação, seja encaminhado oficio, parabenizando o Dr. ORLANDO
FACCINI NETO pelo brilhante trabalho realizado na I' Vara Criminal e Vara de Execuções
Criminais de Carazinho. Durante 07 anos Dr. Orlando deixou marcas de competência,
seriedade e profissionalismo. Sua atuação marcante em sentenças até mesmo polêmicas e de
grande repercussão, fizeram de com que a comunidade carazinhense e órgão públicos o
conhecesse e o admirasse. Ficará, pois, o exemplo do Magistrado, e a contribuição de Vossa
Excelência para uma comunidade que sempre admirou e defendeu. Que o ilustre Magistrado
continue a desempenhar suas atividades na 2a Vara Criminal na Comarca de Passo Fundo com
o mesmo ânimo e energização ainda maior àquilo que já está sendo desenvolvido, primando
sempre por uma prestação jurisdicional mais eficaz, mesmo em tantas dificuldades. "A
Construção de um mundo melhor, é possível a partir do comprometimento e da
conscientização entre os seres humanos". 2070/11 Vereador Gilnei Jarré - PSDB, solicita
na forma regimental, que seja encaminhado este requerimento à Mesa Diretora, solicitando a
adesão a Campanha da Frente Parlamentar de Estímulo a Doação de Órgãos proposta pelo
Deputado Estadual Adilson Troca, que será instalada oficialmente no dia 23 de Agosto na
Assembléia Legislativa. Em que pese tais dificuldades das pessoas que sofrem esperando por
longas filas por um transplante, o Legislativo Municipal deve somar-se a Frente Parlamentar a
fim de somar experiências para obtermos um resultado positivo em favor do aumento na
doação de órgãos. Isto posto, deseja-se que este requerimento seja subscrito por Vossa
Excelência e demais colegas Vereadores, pois antes de ser uma iniciativa nossa, é uma ação
política coletiva, séria, ética e solidária que visa elevar o Estado do Rio Grande do Sul ao
patamar de 2005, ou seja, colocar o Estado como primeiro colocado no país em doação de
Órgãos. 2071/11 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 Sr. Prefeito Municipal Ay1ton de Jesus Martins Magalbães: I
- Certidão de dívida ativa assinado pelo Setor Responsável. 2 - Informar a origem da dívida.
JUSTIFICATIVA: Demonstrar a população quem são os administradores públicos de nosso
município. 2072/11 Vereador Gilnei Jarré - PSDB, solicita na forma regimental, que a
seguir da aquiescência do plenário encaminhe-se oficio externando condolências aos
familiares do Sr. JAIR JESUS SIQUEIRA, pelo seu passamento ocorrido na noite de
domingo, no Distrito de São Bento. Sensibilizados, unimo-nos, neste momento e expressamos ~
nosso pesar, externando nossos sentimentos e auguramos à família a superação deste
lastimável episódio, na certeza de que a fé traz esperança e conforto espiritual. A Presidente '@
passou neste momento ao Intervalo Regimental. No retomo a Presidente comentou sobre a
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Vereadora Sandra Citolin
Presidente

Consulta Popular que estará ocorrendo na próxima quarta-feira e salientou quais são as
prioridades mais importantes para a nossa cidade. A Presidente passou de imediato ao Grande
Expediente no qual fizeram o uso da palavra os Vereadores: Gilnei Jarré - PSDB, Paulino De
Moura - PTB, Eugenio Grandó - PTB, Estevão De Loreno - PP e Felipe Sálvia - PDT. O
Vereador Estevão De Loreno - PP fez um Requerimento Verbal para que fossem votados em
bloco os Requerimentos .. A Presidente colocou em apreciação o Requerimento Verbal do
Vereador, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, os quais
foram aprovados por todos. O Secretário procedeu a leitura do número e autor dos
Requerimentos. A Presidente colocou em discussão os Requerimentos, não havendo
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, os quais foram aprovados por
todos. O Secretário procedeu a leitura da Ementa do Projeto de Lei Complementar 014/2011
do Poder Executivo Municipal, após efetuou a leitura dos pareceres das Comissões. A
Presidente colocou em discussão os pareceres, não havendo vereadores que quisessem discutir
foi colocado em votação. os quais foram aprovados por todos. A Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei 014/2011 já com os pareceres aprovados. não havendo vereadores
que quisessem discutir foi colocado em votação, o qual foi apro por x. Presidente
comunicou ao Plenário que o Sr. Marcos Simon havia fale . o em Porto Alegre e ue seria
velada no Plenário da Câmara. Dando fim aos trabalh a Presidente encerrou a união e
convocou os vereadores para a próxima reunião a ser alizada no dia 15 de os1o dezoito
horas e quarenta e cinco minutos do corrente ano.

•

AJR

• "'''Ira Municipal de Carazinho
ill.,OO POR l>1~AN'~IDADE

_.r~e'Jniãode 1\~IO"l1 111\

Presidente
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