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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Ata Reunião Ordinária 29 de outubro de 2010

Ata 47

Presidente Vereador Gilnei Jarré: Havendo qu rum re9ime~t r. sob a proteção de
Deus, declaro abertos os trabalhos da presente Reunião rdinária da Câmara
Municipal de Carazinho do dia 29 de outubro de 2010. Convido o Senhor Vereador
Felipe Sálvia para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e que todos se
posicionem em pé; (leitura da Bíblia). presidente Vereador Gilnei Jarré: Convido a
senhora secretária, Vereadora Sandra para fazer a leitura do expediente da
presente reunião. Secretária Vereadora Sandra Citolin: Expediente 29 de outubro
de 2010, Convite para participar do Lançamento do Edital do Curso Técnico em
Mecânica, realizada dia 29 de outubro às 10 horas; Oficio 330/2010 do Ministério
Público, em resposta a OD 2.172/2010; Ofício 305/2010 do Ministério Público,
informando o arquivamento do Inquérito Civil nO00742.00084/2006; Ofício 316/2010
do Ministério Público, informando o arquivamento do Inquéríto Civil nO
00742.00079/2007;
Ofício 236/2010 do Executivo Municipal, em resposta OP
232/2010; Ofício 237/2010 do Executivo MuniCipal, encaminhando Projeto de Lei nO
131/2010, o qual autoriza doação de área ao Fundo de Arrendamento ResidencialFAR, representado pela Caíxa Econômica Federal para construção de condomínio;
Oficio 033/2010 da secretaria de saúde, em agradecimento a aprovação do Projeto
de Lei que autorizava a contratação de 04 médicos e 03 enfermeiros; Edital 10/2010
da Ascamaja, convocando para Sessão Ordinária a realizar-se dia 05/11;
Comunicado do Orçamento da União, informando Recursos do Orçamento
empenhados ao Município de Carazinho rio valor de R$ 18.331.026,09; Ofício
239/2010 do Executivo Municipal, encamínhando Projeto de Lei nO132/2010, o qual
autoriza abertura de Crédito ,Especial no Orçamento de 2010;. Ofício 238/2010 do
Executivo Municipal, em resposta OP 239/2010. Presidente Vereador Gilnei Jarré:
Gostaria de com a concordância dos.senhores vereadores de que'o Vereador Rudi
acompanhásse nossa Senadora eleita pelo Rio Grande do SuVcom certeza por
Carazinho também, a proferir umas palavras em nosso plenário. Senadora eleita
Ana Amélia LEúnos: Queria agradecer a generosaacolhida~ do nosso presidente
Jarré, os demais Vereadores dos partidos que intégram ,a' Câmara de Vereadores'
de Carazinho, uma saudação especial ao meu. correligionário Rudi Brombilla e ao
De Loreno e com ele quêria.saudar também os demais vereadores que estão nesta
Casa. Dizer que ter sido a senadora mais votada neste município, para mim foi uma
honra muito grande, e eu queria que aminha primeira palavra nesta sessão seja de
agradecimento a população e aos eleitores de Carazinho, que me honraram com
essa confiança e com esta distinção. Na Casa do povo em Carazinho, que é a
Câmara Legislativa eu quero renovar e ratificar o compromísso não só como u
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instituição democrática como esta Casa, mas como a que eu vou representar a
partir de 10 de fevereiro de 2011, com um mandato de Senadora da República. O
Senador é um representante do Estado e como tal estarei la comprometida com
todas as causas de interessa da nossa coletividade. Já manifestei ao Governador
eleito Tarso Genro, quando me telefonou para me cumprimentar pela minha eleição,
que eu estarei para colaborar com todas as ações que do ponto de vista político e
administrativo forem necessárias para que nosso Estado cresça se desenvolva e
aumente o bem estar da população do nosso Estado, não descuidando de nenhum
dos outros setores. Tenho também a informação de que aqui em Carazinho na
Câmara Municipal algumas iniéiativasidos\ senhores vereadores como do meu
~, -'
querido Rudi e também do Vereador do PSDB que esta fazendo um trabalho, Erlei,
que esta fazendo um trabalho voltado a comunidade, a um projeto de tratamento a
dependentes quimicos, que eu iquero també'm me engajar, porque é preciso que
toda a comunidade;-toda-a"'sociedade-/particlpe dele. Ao Rudi que faz um projeto
que esta em apreciação nesta Casa, tque-trata também de proteção dos nossos
adolescentes e fez parte da minha pauta da minha campanha, uma política publica
que atenda aos interesses dos'jõVens.,Eu queria dizer a vocês também que a ao ter
como suplente ô Marcio TUrra, um jovem'médico, seu colega, o Márcio por ser de
Marau, filho do' ex-ministro
Francisco Turra~terá ...•. também.
o meu auxilio para
~
;
representação das\demandas desta comunidade. Hoje pela manhã, recebi a carta
de Carazinho, que~é um1documento contendo as principais reivindicações de todos
os setores produtivôs desta região, especificamente"do município de Carazinho, e
agora recebo também uma correspondência, que é certamente uma demanda
importante dos\ aposentados de rCarazinho que vai/fazer parte das minhas
prioridades. É dispensável dizer q~e eu tenho(um cómpromisso também com a
defesa do setor! agrícola\que tem aq~i n~ste munlc}pio, em Não Me Toque, em
Passo Fundo, Chapada, o,peso maior da sua economia, então eu que durante
várias décadas
certamente
não me faltará
#...,.estive corÍlprometida""com'
.,'.....
,",- estas.iqúestões
•.•.
.~ -".
.
nem esforço nem energia, nemtrabalho para,continuar com a missão que eu tive na
comunicaçã~agora do outro,laêlo;,~politicá
fazendo,á polítfêa para honrar a
tradição da !)olíticá""ldô••Rio Grande,de um múnicipio que deu.urri"'grande líder Leonel
Brizola e a qúem eu\devo também ,gratidão de te~rií'e" concedido uma bolsa de
estudos sem a qual eu..•.
ríãotêri~hegado onde cheguei. Então por muitos motivos
aminha vinculaçãO'com CàraZinho'e.tambérTi:porter umá irmã que está aqui há
muito tempo, mantenao,um reStâürante-emCarazinhá. esses vinculos todos me
aproximam mais, especiàlmente pelo carinho~com' que fui tratada aqui ao ser
recebida na Prefeitura pelo meu-queridoãiííigo Ay.lton Magalhães e agora ser
recebida aqui, meu caro presidente Jarré, com tanta cordialidade, vocês, vocês
todos, senhores vereadores de todos os partidos, de todos os partidos, terão na
senadora Ana Amélia Lemos uma aliada das causas de interesse da nos!?
coletividade. Vamos trabalhar juntos para fortalecer as instituições democráticas,
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esta Casa é uma delas, muito obrigada pela oportunidade. Presidente Vereador
Gilnei Jarré: Eu gostaria também de deixar registrado, o quanto é importante nossa
senadora eleita, estar junto a nossa câmara municipal, bem como nosso suplente
da senadora Márcio Turra, com certeza ambos de nossa região, tão próximos, e
temos a certeza de que o que ouvi hoje de manha junto as entidades de Carazinho,
eu o Erlei, o Rudi, enfim, nós temos a Certeza de que Carazinho não ficará
desasistido dessa senadora, também gostaria de deixar registrado senadora que
alem dos pleitos e as vontades das lideranças de nossos sindicatos de Carazinho,
das nossas entidades, com certeza esse pleito do Vereador Erlei e Vereador Rudi
estão lhe apresentando hoje, nos também, os demais vereadores, estarão levando
ao seu conhecimento, as necessidádes que nos encontramos da nossa população,
os aposentados também lhe fizeram uma entrega, com certeza é um movimento
que vem mostrando força em nosso Carazinho, estiveram engajados nossa
campanha do inicio e eu tenho 'certeza qúe até o final, agora de domingo, e
estaremos levando além desses pleitos qu'ê a senhora já esta levando na sua mala,
hoje, na sua viagem, nos estaremos sim levando mais alguns pleitos que é o que
nós sentimos e o que nós vivenciamos,junto a nossa comunidades carazinhense,
eu gostaria que, nós registrássemos esse 'momento, a senhora, o Turra junto, com
os demais vereadores, uma foto oficial na Câmara. Senadora eleita Ana Amélia
Lemos: Muito obhgadã, vai ser um prazer. Presidente Vereador Gilnei Jarré:
Dando continuidade aôs,trabalhos da presente reunião ordinária, passamos agora
para a leitura das' indicações:" requerimentos e móções' pelo Senhor Secretário
Vereador Elbio 'Esteve. Secretário. Vereador Élbio Esteve:.1 - 2030/1207/2010.
Indicação 01, Vereador Marcos Soares. Operação.de tapa buracos na Rua
Clemente Pinto, no' Bairro Santo r"Antônio; I .!. 2031/1208/2010.
Indicação 02,
Vereador Marcos Soares. Solicita pintura
nosc~rdões'na
Rua
Rio
Negro,
no bairro
_.
Floresta; I - 2032/1209/2010. Indicação 03, Vereador Marcos Soares. Retirada de
entulhos verdes depositados na "Ruá Rio, Negro, no bairro Floresta; I 2033/1210/2010.
Indicação 04; Vereador Marcos Soares;' Solicita colocação de
tubos na Rua Humberto Lanipert, bairro Vila Rica; I - 2034/121'1/2010. Indicação
05, Vereador Felipe'Sálvia. Solicitamos,.ao Executivo Muniéipal que providencie
medidas urgentes nosentidoa~. solucionar os problemás envolvendo a saúde do
município, principalmente~nó.qúe diz respeito aóf'atendimento de urgência e
emergência junto ao Hospital de,Caridáde de Carazinho ~.HCC; I - 2035/1212/2010.
Indicação 06, Vereadora Sandra'Citolin:"Solicita ao' Executivo Municipal que
determine ao setor competente, operação tapa,-buraco, ao longo da Rua São
Sebastião, Bairro Alvorada. "'Solicitação'~aos motoristas e pedestres; I 2036/1213/2010. Indicação 07, Vereador Elbio. Solicita que ao Executivo Municipal
que determine ao setor competente que seja 'efetuada a limpeza e colocação de
sifão na boca de lobo localizada na esquina da Justiça Federal, Av. Flores
Cunha; I - 2037/1214/2010.
Indicação 08, Vereador Elbio. O Vereador ab 'x
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assinado, reiterando solicitação, que após aprovado em plenário seja enviado oficio
ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente para viabilizar
estudos sobre a possibilidade de que conforme da Lei 6.401/2006 qué Consolida o
estacionamento rotativo pago em via públicas - no seu Art. 5° - para firmar
convênios com as Casa Lotéricas para o recebimento e regularização das
notificações recebidas; I - 2038/1215/2010.
Indicação 09, Vereador Elbio.
Solicitando que ao Executivo Municipal que determine ao setor competente que seja
efetuada a limpeza da boca de lobo da Rua Pernambuco, Bairro Oriental, em frente
nO. 180; I _ 2039/1216/2010.
Indicação '10, Vereador Marcos Soares. Solicita
limpeza e recolhimento de entulhos junto ao IML; I - 2040/1217/2010. Indicação 11,
Vereador Estevão de Loreno. Para que determine ao Departamento Municipal de
Limpeza Urbana que seja feita uma limpeza geral na Praça da Independência,
localizada na Bairro Vila Rica; 1- 2041/1225/2010. Indicação 12, Vereador Marcos
Soares. Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa
Buracos em toda a Rua Alberto Graeff; 1- 2042/1226/2010. Indicação 13, Vereador
Estevão de Loreno. Para que determine a Secretaria de Obras que uma vala seja
tapada na Rua Leonel Freeza, em frente à residência de nO.90; 1-2043/1227/2010.
Indicação 14, Vereador Erlei Vieira. Solicitando ao Executivo Municipal, que estude
a possibilidade de destinar um terreno para construção da sede oficial da
Associação dos Moradores do Bairro Vargas; I - 2044/1228/2010. Indicação 15,
Vereador Leandro Adams. Solicita para que o Executivo Municipal informe ao setor
competente que o Ministério da Cultura, recebe propostas para Fomento a Projetos
em Arte e Cultura e Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura;
Requerimento. R _ 2045/331/2010. Requerimento 01, Vereador Marcos Soares. O
Vereador abaixo assinado solicita que após lida,em plenário, e apreciada na forma
regimental, seja enviado oficio a Empresa Glória, na pessoa do Diretor Deolindo
Capitanio, solicitando a pedido dos moradores, para que altere'o itinerário do ônibus
no bairro São Lucas, entràndo na Rua .Tangará, seguindo na clinica, pegando a
Rua Bem Te'Vi, dobrar a direita ,na Rua Quero Quero, saindo1novamente na Rua
Tangara, para que os usuários possam usar os abrigos nas pàradas de ônibus
existentes nestas vias públicas. Ainda, solicitam estudar 'a/possibilidade de
disponibilizar um horário de coletivo aos domingos; Rê - 2046/332/2010.
Requerimento 02, Vereador ,Marcos Soares. O vereador abaixo assinado solicita
que após lida emplenário,~'e 'apreciada na forma"'regimental, seja enviado oficio a
Empresa Glória, na 'pessoa do Diretor'Senhor Deolinao Capitanio, solicitando a
pedido dos usuários, para que coloque em todos os' coletivos cartazes contendo os
horários que os mesmos passam nos bairros,' -como forma de orientar os
passageiros dos respectivos horários; R - 2047/333/2010. Requerimento 03 Pesar,
Vereador Rudinei Brombilla. O Vereador - abaixo assinado solicita na forma
-regimental, que após lido em plenário e deferido pela Presidência, seja consigna
em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do Pod
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Legislativo de Carazinho, pelo falecimento do Senhor Ezio Antonio dos Santos. A
todos os familiares do inesquecível Ezio Antonio dos Santos, os nossos mais
sentidos pêsames pelo infausto ocorrido; R - 2048/334/2010. Requerimento 04,
Vereadores Felipe Sálvia e Vereador Marcos Soares. O Vereador abaixo subscrito
requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação
dos senhores Edis, seja enviado ofícío do Poder Legislativo de Carazinho ao
Instituto Geral de Perícias - IGP, solicitando que os responsáveis tomem
providências com relação precariedade em que se encontra o IML da nossa cidade,
principalmente no que diz respeito a máteriais de expediente e equipamentos
necessários para o bom andamento dos trabalhos que são desenvolvidos neste
setor. Conforme declarações do .próprio médico legista, Dr. Roberto Pontes ao
Jornal Diário da Manhã a situação é de abandono constante, não há sequer uma
impressora para imprimir os laudos que só são emitidos porque o legista utiliza sua
impressora particular, assim como tinta, papel e outros materiais. Segundo o Dr.
Pontes, outra das principais carências é a falta de um funcionário para a parte
administrativa, que possa organizar os arquivos e documentação, que não são
tarefas do perito. No local não há linha telefônica, computador com internet,
máquina fotográfica, câmara fria ou geladeira e os instrumentos círúrgicos
encontram-se a exemplo do IML, em estado bastante precário. Há anos há esse
descaso com o Posto de IML de Carazinho, sempre'falta alguma coisa, há algum
tempo não havia médicO legista, depois havia um que não morava no município e
os familiares tinham que aguardar horas pela liberação dos corpos, () que muitas
vezes fazia com que houvesse a transferência da necropsia para IMLs de cidade
vizinhas, como Passo Fundo e Soledade. Este é um local que precisa de
manutenção periódica tanto com relação á conservação de prédio, quanto com
relação à conservação de equipamentos e,compra de materiais de uso freqüente
como material de expediente e limpeza; 'R - 2049/335/2010. Requerimento 05,
Vereador Marcos Soares .. O Vereador abaixo assinado solicita que após lido e
deliberado em Plenário seja enviado oficio ao Gerente da unidade local da
Companhia Riograndense de Saneamento • CORSAN de Carazinho, Senhor
Ermogenes Bodanesi, reiterando solicitando para instalação,de rede d'água nas
Ruas Arthur J.' Arnold e Adão dos Santos Monteiro, ambas no bairro Floresta, uma
vez que fomos procurados pelos moradores que solicitaram 'tal melhoria para as
referidas vias públicas; R 2:2050/336/2010. Requérimento'06. Vereador Eugenio
Grandó. Os Vereadores abaixo subscrito requer, na forma Regimental, que após
ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio do Poder
Legislativo de Carazinho a Secretaria de SegUrança'Pública do Estado, na pessoa
do General Edson Oliveira Goularte, solicitando' .providencias em relação ao
descaso e abandono que se encontra o posto do Instituto Médico Legal
Carazinho. Recentemente o posto do IML foi alvo de denuncias de morador s
conforme reportagem publicada no Jornal Diário de Manhã, anexo ao prese
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relatando o completo abandono e a precariedade que se encontra o prédio e as
péssimas condições de trabalho dos profissionais que atuam. Relata a matéria do
Jornal - "O abandono de cadáver expõe a precariedade do IML de Carazinho. O
corpo em decomposição, encontrado às margens do Rio da Várzea, no último dia
14 estava em um caixão aberto, em cima de uma mesa de mármore, ao invés de
estar em uma geladeira ou câmara fria. Este corpo permaneceu mais de uma
semana abandonado no local, provocando um cheiro insuportável". Sendo este o
relato, solicito a Vossa Excelência, que em conjunto com o Instituto Geral de
Pericias - IGP e o município de Carazinho, encontrar uma solução para viabilizar
este posto, que atende em sua• jurisdição dezessete municípios, proporcionando
melhores condições aos peritos que atuam com bravura e dedicação em seu labuto;
R _ 2051/337/2010. Requerimento 07, Pedido de Informação. Vereador Leandro
Adams. O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de
lido em Plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte Pedido
de Informações: Cópia dos Termos Aditivos números 148/2009 e 022/2010. Cópia
do Contrato nO 222/2009, seus aditivos e valores pagos até hoje da empresa
SIMPEX Serviços de Coleta, Transporte e Destino Final de Residuos Ltda. Cópia do
contrato nO 224/2009, seus aditivos e valores pagos até hoje da empresa João
Carlos Schwengber Firma Individual. Cópia do Contrato nO098/2010, seus aditivos
e valores pagos até hoje da empresa: Nova Era Indústria dé Mineralização Ltda.
Justificativa: Averiguar denúncias de possíveis irregularidades na contratação; M 2052/308/2010. Moção de na 01 do Vereador Rudinei Brombilla, subscrita pelos dez
Vereadores. O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio parabenizando a direção
do Hospital de Caridade de Carazinho - HCC em nome do seu presidente Azelar
Kissmann e extensivo a toda diretoria pela inaugurarão da novo Serviço de Nutriçãó
e Dietética que homenageia a sua ex funcionária Irma Meira, que trabalhou com sua
dedicação 38 anos de serviços prestados com competência, honestidade e
dedicação em prol da comunidade com seu trabalho humanitário. Nada mais justo
este reconhecimento pelos diretores, funcionários do HCC e da comunidade de
Carazinho; M - 2053/309/2010. Moção de na 02 do Vereador Felipe Sálvia,
subscrita pelos Vereadores Sandra Citolin, Leandro Adams' e Gilnei Jarré. O
Vereador abaixo .assinado, solicita na forma regimental, que após submetida ao
plenário para aprovação, seja encaminhado oficio a Diretora da Escola Estadual de
Ensino Fundamental Rodolfo Bolzani, cumprimentando-lhe pela passagem dos 48
Anos de fundação desta tão.importante instituição'de ensino de nosso municipio.
Durante muitos anos fui morador do Bairro São Pedro e como membro desta
comunidade posso dizer com certeza que esta Instituição de Ensino sempre foi um .
grande orgulho para todos nós, pois além de proporcionar uma educação de
qualidade, busca também a aproximação da Escola com a família, com
comunidade. Recebam todos, direção, professores, funcionários alunos e pais, Ó
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reconhecimento e os cumprimentos do Poder Legislativo Municipal de Carazinho,
que orgulha-se muito, juntamente com os demais carazinhenses pela existência
desta escola que ao longo dos anos busca o aperfeiçoamento de seus educandos e
educadores, visando proporcionar a todos um ensino cada vez mais qualificado; M
- 2054/310/2010. Moção de n° 03 da Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos
Vereadores Erlei Vieira, Gilnei Jarré, Leandro Adams e Eugenio Grandó. A
Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao
plenário para aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho,
manifestando os nossos cumprimento ao Serviço Social dó Comércio - SESC
Carazinho, na pessoa da Sra. Giana Groth - Gerente, ao Sindicato do Comércio
Varejista de Carazinho, na pessoa do Sr. Erselino Zottis - Presidente, e ao Sr.
Gelmar José 8erwig, colaborador da loja Auto Esporte que foi o grande vencedor do
prêmio "Comerciário do Ano 2010", contando sua história, envolvendo o tema "Era
Uma Vez no Comércio", O episódio menciona as dificuldades enfrentadas para
realizar uma cobrança a um cliente que há meses estava em débito com a empresa.
O Evento Comerciário do Ano foi realizado no dia 26 de outubro de 2010, na Ópera
8ier, reconhecendo e premiando a qualidade, a perseverança e o talento nato deste
comerciário que há mais de trinta e cinco anos atua no comercio de Carazinho,
sendo vinte e seis anos dedicado à mesma empresa demonstrando assim ser uma
pessoa de reconhecido talento e responsabilidade Nossos parabéns pela melhor
história do comércio carazinhense, comprovando que nada supera as relações
interpessoais que se estabelece entre quem quer vender e aquele que deseja
comprar; M - 2055/311/2010. Moção de n° 04 da Vereadora Sandra Citolin,
subscrita pelos Vereadores Erlei Vieira, Eugenio Grandó, Gilnei Jarré e Rudinei
8rombilla. A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após
submetido ao plenário para aprovação, seja,enviado ofício do Poder Legislativo de
Carazinho, parabenizando - a UL8RA - Campus Carazinho, na pessoa do Sr.
Valdemar Sjlender - Diretor, e a Coordenadora do Curso de Pedagogia, professora
Rosa Maria Gômes Neuwald, pelo parecer e avaliação do MEC" classificando o
curso com nota Máxima. O corpo Docente, a estrutura do campus, o processo
pedagógico, o desempenho dos estudantes, os recursos pedagógicos; entre outros
fatores, resultaram na nota máxima atribuida pela comissão de avaliação.
Certamente esta :nota máxima obtida pelo curso de pedagogia veio premiar a
dedicação, a qualidade e a excelência dos cursos'oferecidos pelo campus, através
dos docentes, discentes, direção e 'funcionários que estão realmente
comprometidos com a educação, em um processo de construção do conhecimento;
M - 2056/312/2010. Moção de n° 05 da Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos
Vereadores Erlei Vieira, Leandro Adams e Marcos' Soares. A Vereadora abaixo
subscrita solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para
aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando
39° CRE, na pessoa da Sra. Lissete Leiria Jarré - Coordenadora Regional
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Educação, ao Instituto Estadual de Educação São Francisco Solano, na pessoa da
Sr. Cleomar Imieio Fritzen - Diretor e a Suepro - Superintendência da Educação
profissional do Rio Grande do Sul, na pessoa do Sr. Vulmar Silveira Leite, Diretor
Superintendente, Parabenizando pela iniciativa de viabilizar o cursd Técnico em
Mecânica no Município de Não -Me- Toque. O ensino técnico é fundamental para o
preparo dos estudantes ao mercado de trabalho pois oferece aos jovens a
oportunidade da qualificação profissional possibilitando as empresas da região, a
contratação de mão de obra qualificada. O Rio Grande do Sul está no mapa do
mundo como um Estado confiante e é conhecido pela busca permanente da
qualidade de vida, e isso se e comprova ao oferecer ensino técnico de qualidade
para o desenvolvimento econômicó da nossa região; M - 2057/313/2010. Moção n°
06 Vereador Felipe Sálvia, subscrita pelos Vereadores Marcos Soares, Leandro
Adams e Erlei Vieira. O Vereador abaixo assinado solicita qué, depois de ouvido o
Plenário, seja enviado oficio de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho,
a todos os Radialistas das Rádios de nosso município, por ocasião da
comemoração do Dia do Radialista que ocorrerá no próximo dia 07 de novembro,
conforme a Lei n°. 11.327 de 24 de julho de 2006 que institui o Dia do Radialista. O
que seria de nós sem aquela voz, que nos transmite tantas emoções, ora nos faz rir,
ora nos faz chorar. É aquela voz que nos acorda e.prepara para um novo dia, é a
voz que nos adormece e faz sonhar. É o radialista, que interage conosco, nos
informa, nos anima, nos sacode, nos adverte, nos diverte, nos chama pra vida. Sem
dúvida alguma o Rádio é o meio de comunicação de maior alcance no pais. Todos
os moradores de cidades do interior como a nossa, hoje, conhecem o Prefeito, os
secretários, os vereadores, sabem qual o partido que pertencem, sabem quem
apóia quem, o que fazem e o que deixam de fazer. A grande maioria apesar do
aparecimento da televisão, não conhece por que viram, mas, por que ouvem as
emissoras da nossa cidade. No mundo em que vivemos a informação é um dos
bens mais preciosos que Jpodemos obter e 'ela vem de ,várias fontes, em
quantidades cada vez maiores'enuma velocidade surpreendente. Primeiro se criou
à imprensa escrita através dos, primeiros pergaminhos, o rádio veio em seguida,
logo após veio' a televisão e já' na década de 70 surgia internet, é o avanço da
tecnologia a serviço da comunicação e da nova linguagem, porém, nada é tão veloz
e tão supremo quanto o rádio, é ele que chega aos mais distantes lugares. É o rádio
que leva e trás as noticias;.é. o rádio que informa, que comenta os fatos da
comunidade, que relata o acontecido, que disciplina, que convoca a sociedade para
o exercicio da cidadania. Ai de uma sociedade sem úm meio de comunicação, ai de
uma cidade sem uma emissora de rádio, porém o rádio por si só nada significa, por
trás do aparelho está o homem, o pai de família, o cidadão, aquele que é o
verdadeiro formador de opinião,' aquele que é a voz dos mais fracos e oprimidos,
aquele que faz rádio por amor, apesar das injustiças, aquele que faz rádio como
sacerdócio, apesar das dificuldades, aquele que às vezes magoa os interesse e
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que muitas vezes são descriminados, este é o verdadeiro radialista. O radialista por
seus relevantes serviços prestados a sociedade, pode considerar-se como a pessoa
física de maior utilidade pública de uma comunidade, é a verdadeira ponte entre o
povo e as autoridades constituidas. Recebam desta forma, todos vocês, nossos
amigos radialistas, os sinceros cumprimentos do Legislativo Municipal em
comemoração a esta data tão especial; M - 2058/314/2010. Moção de n° 07 do
Vereador Leandro Adams, subscrita pelos Vereadores Erlei Vieira, Sandra Citolin e
Marcos Soares. O Vereador abaixo subscrito 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 casal Neli Siqueira da Rocha e José
Jardim da Rocha, estendendo-se a todos aos seus filhos Giovani, Oneida, Maria,
Diego, Jaqueline e Antonio Siqueira da Rocha parabenizando-os pelo constante
trabalho em favor da comunidade. O casal e sua família sempre estiveram
trabalhando voluntariamente pelas Igrejas Nossa Senhora de Fátima, Aparecida e
Glória além de estar presente ao lado dos mais humildes e necessitados. A Sra.
Neli mesmo com problemas de saúde nunca deixou de ajudar aqueles que
precisavam de seu apoio sempre trabalhando em favor do coletivo. Amigos, são
pessoas como vocês que se preocupam com os outros que fazem a diferença em
nossa comunidade, cada vez mais é necessário que sejamos multiplicadores de
boas ações para que possamos ter uma sociedade mais justa. Dessa forma,
sentimo-nos agradecidos pelo seu trabalho e esperamos poder contar sempre com
seu apoio. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Conforme acordo das bancadas, não
haverá intervalo regimental, passamos agora ao grande expediente. Com a palavra
Vereador Eugenio Grandó. Vereador Eugenio Grandó: Senhor Presidente,
senhores vereadores, senhora vereadora, senhores e senhoras presentes na Casa
do Povo. Entrei com um requerimento nesta manhã, para a secretaria de segurança
pública do Estado, meu colega de partido Vereador Marcos Soares também fez um
requerimento no mesmo sentido. Mas queria deixar aqui também minha cobrança
ao Executivo Municipal para que pelo menos conserte a parte da 'geladeira do IML e
porque nós vivemos em Carazinho a realidade da saúde plena, e uma das
obrigações da saúde plena é auxiliar na mantença do IML. Tem uma fotografia que
os vereadores viram aqui de um cadáverque ta atirado em cima de uma mesa do
IML a mais de uma semana, ta sem qualquer refrigeração, o odor é insuportável,
sem falar que isso .aqui é uma questão de saúde 'pública, não pode se deixar um
cadáver em decomposição atirado em cima de uma mesa. Então quero deixar aqui
o meu registro a minha cobrança pelo menos paliativamente que o Executívo
Municipal conserte pelo menos a geladeira para não deixar um cadáver atirado em
cima de uma mesa sem qualquer cuidado. Presidente Vereador Gilnei Jarré:
Passamos a palavra para o Vereador Felipe' Sálvia. Vereador Felipe Sálvia:
Senhor Presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem essa reunião n
manhã de hoje na Casa do povo, tem razão vereador Eugenio, quando fala no IM
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eu e o vereador Marcos Soares estivemos lá, com o Doutor Roberto Pontes, onde a
gente viu a precariedade que se encontra o nosso IML, não funciona o
encanamento, não tem geladeira, não tem câmara fria, pintura né Marcos,
totalmente horrivel, e nós já entramos em contado como prefeito já, na tarde de
ontem, eu e o Marcos, e o prefeito ficou de arrumar a pintura, arrumar o telhado e
arrumar o encanamento e a geladeira Eugenio e a câmara frla nós vamos a Porto
Alegre, já agendamos para a semana que vem, eu e Marcos juntamente com o
deputado Cherini, que vai acompanhar nós nessa visita, para ver se a gente
consegue e transmissão de governo, é muito dificil conseguir as coisas agora, mas
a gente vai ao menos deixar o pedido la, vamos levar o oficio la para pedir né
Marcos, então é um trabalho em conjunto que eu o Marcos e gostaria que tivesse
junto também Eugenio, também entrou com o pedido, mas
nOS estamos
trabalhando nesse sentido para ajudar o nosso IML de Carazinho que atende não
só Carazinho mas também a região inteira, nós não podemos deixar os cadáveres
ai abandonado, em cima de uma mesa por semanas, cheirando mal e toda a
vizinhança sofre com isso. Dizer senhor presidente que venho ate essa tribuna não
para falar tanto, sobre o IML, mas sobre a saúde de Carazinho, eu moro perto
quase, quase trinta metros do posto do hospital, não agüento mais, não agüento
mais gente, a reclamação do povo, me dizia, 'eu fui la ontem a tarde, tinha uma
pessoa que tava quatro hora!:! esperando, quatro horas esperando para ser
atendida com dor, tinha outro que estavam a três horas esperando, isso é todo o
dia, uma espera para ser atendido. Tinha uma pessoa la presidente, que tinha
dinheiro para pagar e não tinha um médico para atender ele, então nossa situação
da saúde de nossa cidade, nos temos ajudado e eu fiquei muito triste quando a
emenda do Vereador Leandro para retirar dinheiro dos recursos da câmara não deu
e eu respeito a posição dessa câmara, mas- nos tentamos Vereador Leandro,
juntamente com outros vereadores, mas a nossa intenção não foi aceita, nós queria
tirar um recurso da câmara, que sempre sobra recurso e é devolvido para o prefeito,
nós queria dar para o hospital: ajudar a saúde, nós não tivemos não logramos êxito
no nosso entendo. Mas dizer que alguma coisa, a câmara tem feito é reunião em
cima de reunião, mas eu to cobrando aqui do prefeito, eu tenho que cobrar do
prefeito para ele achar uma solução, ele é o primeiro mandatário do município e ele
tem que cuidar do povo dele, que ri povo mais pobre que elegeu o Aylton gente, ta,
e estão falando mal dos vereadores la no hospital, no ambulatório, falam mal e
xingam os vereadores, porque os vereadores não fazem nada só recebem e não
ajeitam a saúde, nós não temos a obrigação de ajeitar, quem tem a obrigação de
ajeitar é o prefeito, que fique bem claro. Vereador Eugenio' Grandó: Um aparte
vereador. Vereador FelipeSálvia: Tem um aparte. Vereador Eugenio Grandó: eu
gostaria de ja que o senhor entrou no assunto da saúde, fazer um alerta, os demais
colegas que visualizaram o próximo orçamento, vocês podem observar que o a
que vem vai ser pior, porque ano a ano o executivo vem reduzindo o orçamento
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saúde, 2% esse ano, mais 2% ano que vem, em relação ao ano anterior sempre,
então se esse ano nós já estamos com essa situação caótica, imagina no próximo
exercício com 2% a menos do recurso que é mandado para a saúde, então isso é
um alerta, que o executivo devia fazer um estudo, um reestudo, e adequar o
orçamento, porque o orçamento não vai dar conta da demanda. Vereador Felipe
Sálvia: É nós vamos ter que cuidar a parte do orçamento nós todos cuidar, porque
realmente nós não podemos tirar dinheiro da saúde gente, não podemos deixar,
olha eu não tenho que me importa Toloti se a saúde ta ruim em Porto Alegre oi se ta
ruim em Sapucaia, ou no Chuj,-"eu fui eleito em Carazinho eu tenho que me
preocupar com a saúde dos meus eleitores e do povo da minha cidade, que ta
sofrendo gente, a saúde em Carazinho ta um caos, um caos, e nós não podemos
deixar o povo nosso sofrer, tem um aparte Vereador Erlei. Vereador Erlei Vieira:
Eu queria também, comentar a situação é precária mesmo, não da mais para
caminhar na rua, porque eu to caminhando bastante na rua e não da pra sair mais
na rua, todo o povo né, atacando, reclamando, e saúde, saúde, vocês vão fazer
alguma coisa, isso que o vereador comentou que as pessoas estão dando a culpa
para o vereador, eu explico não é culpa do vereador, vocês tem que ir la no cabeça,
onde quem tem a caneta, entende, porque ..todo mundo pensa que é o vereador,
então estão batendo em todos os vereadores, eu acho que ta na horas de nós uni e
uns parar de defender o prefeito e isso ai, e todos vereadores porque nós estamos
levando as culpa, nós elegemos os vereadores para lutar por nós e isso não é da
nossa competência, nós estamos tendo reunião, a comissão da saúde, estamos
indo la, mas eu to cansado de reunião e não resolver mais nada, entende, eu
cheguei no hospital, sexta feira me ligaram, sexta feira me ligaram era dez horas
que minha avó tinha caído, ela tem 92 anos de idade, ela tava.na fila eu cheguei la,
ela com o nariz quebrado em dois lugares,e'ela estava em décimo lugar para ser
atendida, a sorte que o doutor Elbio estava lá, e dai atendeu ela antes, que tava, 92
anos, em décimo lugar, já tava esperando a uma meia hora, e ia ser atendida, tinha
dez pessoas na frente dela, entende, então ta uma vergonha iss"oai, eu não da pra
agüentar mais sair na rua. Vereador Felipe Sálvia: Eu to sofrendo muito senhores
vereadores, senhor presidente, tenho sofrido muito porque eu moro perto, agora
descobriram, agora meu apartamento no prédio onde eu moro'e apartam lá e eu
tenho que ir lá, eu vou lá. eu vejo aquele povo sofrendo e o. pessoal eles xingam,
brigam e culpam os vereadóres, então eu tenho ido seguido lá, mas agora eu tenho
que deixar registrado vereador Erlei, que nós poderiamos ao menos sanar um
pouquinho, porque quantas emendas foram feitas nesta Casa tirando dinheiro do
orçamento desta Casa e o vereador Leandro fez uma pergunta se no passado não
tinham tirado dinheiro do orçamento para ajudar o hospital né, e foi tirado trezentos,
quatrocentos mil foi tirado, nós queria tirar oitocentos então que se discutisse tiras
quatrocentos, quinhentos para ajudar o hospital, que nós temos que ajudar porq e
é o único hospital que nós temos na cidade, derrubaram a emenda do Verea r
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Leandro e com isso também prejudicaram e não foi eu que prejudiquei e não quero
saber quem prejudicou, certo, mas as pessoas que cobram do hospital, que cobram
da saúde vão ter que pensar que fizeram também um mau no derrubar a emenda
do Vereador Leandro, era só isso. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos
agora para a apreciação e votação dos requerimentos e moções. Vereador Rudinei
Brombilla: Questão de ordem Senhor Presidente. Presidente Vereador Gilnei
Jarré: Pois não Vereador Rudi. Vereador Rudinei Brombilla: fazer um
requerimento verbal para que as moções e requerimentos fossem votados em
bloco. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Atendendo a solicitação do Vereador
Rudi coloco em apreciação a solicitação verbal para requerimentos e moções,
sejam apreciado em bloco. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em
votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se
manifestem. Aprovado por o requerimento verbal do Vereador Rudi. Convido o
Senhor Secretário para fazer a leitura do número e autor dos requerimentos e
moções. Secretário Vereador Élbio Esteve: .Requerimento n° 01 Vereador Marcos
Soares; Requerimento n° 02 Vereador Marcos Soares; Requerimento n° 04
Vereador Felipe Sálvia e Marcos Soares; Requerimento n° 05 Vereador Marcos
Soares; Requerimento n° 06 Vereador Eugenio Grandó. Moções. Moção n° 01
Vereador Rudinei Brombilla, subscrita pelos dez Vereadores; Moção n' 02 Vereador
Felipe Sálvia, subscrita pelos Vereadores Leandro Adams, Sandra Citolin e Gilnei
Jarré; Moção n° 03 da Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores
Eugenio Grandó, Leandro Adams, Gilnei Jarré e Erlei Vieira; Moção n° 04 da
Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores Eugenio Grandó, Gilnei Jarré,
Rudinei Brombilla e Erlei Vieira; Moção n° 05 da Vereadora Sandra Citolin, subscrita
pelos Vereadores Marcos Soares, Leandro Adams e Erlei Vieira; Moção n° 06 do
Vereador Felipe Sálvia, subscrita pelosVereadonis Marcos Soares, Leandro Adams
e Erlei Vieira; Moção n° 07 do Vereador Leandro Adams, subscrita pelos
Vereadores Marcos Soares,! Sandra Citolin e Erlei Vieira. Presidente Vereador
Gilnei Jarré:.Está em discussão os requerimentos e moções. Vereador Rudinei.
Vereador Rudinei Brombilla:Senhor Presidente, colegas Vereadôres, a imprensa
aqui presente'ao público presente, eu quero aqui nesta sessão de hoje fazer uma
saudação especial ao senhor Jorge Meira que se encontra aqui na Casa. Senhor
Presidente, entramos com ,uma moçao deste Poder Legislativo assinado pelos dez
Vereadores, ao presidente Azelar .Kismann e extensivo a toda sua diretoria pela
inauguração pelo novo ,serviço 'de nutrição e dietética,aonde homenageou a exfuncionaria Irmã Meira, que trabalhou com dedicação 38 anos de serviço prestado
ao hospital e nada mais justo~nós vereadores' homenagear a direção do hospital
que prestou essa homenagem a esta funcionaria que prestou com dedicação, e
aqui senhor presidente, se me permite, quero fazer um relato aqui sobre a vida da
Irmã Meira aonde foi homenageado pelo hospital. Irmã Terezinha de Meira, nasceu
em 06 de maio de 1952, filha de Pedro Paulo Crespan e Celestina Nicare
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Crespan, natural da cidade de Tenente Portela, teve seus estudos no Colégio
Nossa Senhora Aparecida. Irmã Meira casada com Jorge Dias de Meira, no dia 28
de maio de 1976 na cidade de Carazinho. Deste casamento tiveram 03 filhos: Tiago
Dias de Meira, Tales Dias de Meira e Tadeu Dias de Meira, trabalhou com inicio de
suas atividades junto ao Hospital Comunitário de Carazinho, iniciou dia primeiro de
maio de 1971, aonde trabalhou mais de 38 anos, e nesse período também quando
exerceu o cargo de supervisora geral, tendo falecido, ocorrendo seu falecimento dia
08 de agosto de 2010 as 17:25 no hospital de Carazinho. Seu Jorge Dias de Meira,
seus filhos quero aqui o Poder Legislativo prestar essa homenagem também a sua
esposa que veio falecer, pelo exemplo de vida; de mulher, de mãe, esse legado que
deixou no hospital e na nossa comunidade de Carazinho. Senhor presidente,
colegas Vereadores, queria aqui deixar registrado e pedir a permissão do senhor
presidente para entregar ao Seu Jorge, a seu filho que aqui se encontra presente,
uma cópia dessa moção que os dez Vereadores fizeram ao Hospital Comunitário de
Carazinho e também uma foto aqui aonde aparece o seu Jorge juntamente com a
Dona Irmã, era isso senhor presidente, colegas vereadores, meu muito obrigado.
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Gostaria de convidar então o senhor Jorge e
seu filho para receber essa homenagem do Vereador ~udi e dos demais
Vereadores e que fique registrado nos nossos anais da Câmara. Esta em discussão
os requerimentos e moções. Gostaria que a Vereadora Sandra assumisse os
trabalhos da mesa para pronunciamento. Vereadora Sandra Citolin: Com a
palavra Vereador Gilnei Jarré.' Vereador Gilnei Jarré: Senhora presidente,
senhores vereadores, público, acredito que e tenho a certeza de que o hospital
apenas fez uma lembrança e que vai ficar registrado pro resto da vida do hospital
de uma pessoa que realmente fez a sua historia dentro do HCC. Realmente estou
me pronunciando seu Jorge para que fique registrado e conhecemos a Irmã sempre
com um sorriso no rosto se tinha problemas, tenho certeza que os problemas eram
deixados em Casa e que là ela dava atenção necessária para aquelas pessoas que
procuravam o hospital de Caridade, porque ninguém procura o hospital no momento
de alegria, é raro os casos só no momento de nascimento e la estava a Dona Irmã
fazendo aquele agrado, aquele sórriso e nosso pronunciamento dentro do hospital
essa semana, no momento de 'inauguração dessa nova ala. de nutrição e de
dietética, reforçamos e solicitamos a todos os funcionários, inclusive aos médicos e
que não é problema desse médico tratar bem os pâcientes assim aos clientes do
hospital com um sorriso, que nem sempre um bom remédio resolve o problema
dessas pessoas, então fica esse registro e tenha a certeza de que merecida essa
homenagem tanto o hospitalquânto do Vereador Rudi o qual oportunizou aos
demais Vereadores poder assinar junto essa homenagem. Fugindo um pouquinho
do assunto e ate deixar um pouquinho claro que eu tenho essa mania de não gostar
que as injustiças sejam feitas, quero deixar bem claro que o nosso Prefei
Municipal não é o responsável pelo atendimento do HCC, o responsável
lo
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atendimento do HCC é o próprio hospital, foi firmado um convenio o Senhor Prefeito
esta rigorosamente repassando os recursos em dia ao hospital, certo, claro que não
é o recurso que nós alocamos no recurso ano passado, que seria um milhão e
seiscentos ta sendo repassado apenas um milhão, mas a obrigatoriedade do
atendimento do ambulatório é do hospital de caridade, então senhor prefeito ta
fazendo a parte dele, pode não estar fazendo totalmente com o recurso ora
destinado, mas o que foi conveniado seu prefeito esta cumprin,do rigorosamente em
dia, Então o que nós ontem a tarde como na segunda feira a noite atendemos aos
médicos, atendemos ontem ao hospital nós estamos tentando tratar de um assunto
que não é ambulatório e sim sobreaviso, então estaremos na sexta feira que vem
reunidos aqui na câmara tratandO com ambas as partes para chegar num consenso
para com que esse atendimento realmente não tenha descontinuidade e nem
prejudique a nossa população, Vereador Felipe concedo um aparte. Vereador
Felipe Sálvia: Vereador Gilnei, vossa senhoria falou muito bem, o prefeito ta em dia
com o hospital e o hospital não ta atendendo bem o povo, o prefeito eu é o primeiro
mandatário, ele que tem que cobrar do hospital, ele que tem que chegar la e cobrar,
o que ta acontecendo, eu to botando dinheiro em dia, eu to pagando em dia, não
falta nada e vocês não tão atendendo bem o meu povo, é isso que eu quis dizer ai
na tribuna. Vereador Gilnei Jarré: Com certeza Vereador Felipe e até to querendo
fazer justiça a esse assunto" como também quero' fazer justiça a emenda do
Vereador Leandro propôs a LDD, Vereador Leandro propôs uma retirada de recurso
do ano que vem para colocar na área da saúde não na área do hospital, nós
queremos deixar bem claro que o município ainda nem sequer começou o ano e
iniciou gastar o seu recurso que ora é destinado por lei. Então assim, eu entendo a
preocupação do Vereador Leandro e com certeza dos demais vereadores, não sou
contra destinar recurso a area da saúde, mas nós não temos uma bola de cristal e
adivinhar que no ano que vem faltará oitocentos mil, primeiro nós temos que deixar
o novo secretário, que por sinal fez um péssimo pronunciamento, nesta semana, no
jornal Diário da' Manhã, não sei se os demais vereadores acompanharam, ele fez
um desabafá dizendo que enquanto. a oposição e a situação não terem um
entendimento a saúde vai continuar precárias. Infelizmente acho que esse
secretário não deve ser secretário' de Carazinho, o seu Nelson Loeff, eu venho
defendendo venho dando oportunidade a ele até dele.se expressar, dele colocar o
que esta acontecendo na sáúde, mas infelizmente ele tomou uma posição que não
é verdadeira, eu não ácredito que os nove vereadores junto comigo não estamos
lidando para com que tamanho uma saúde decente e boa em Carazinho, nós
estamos dando a maior oportunidade possível; tinha um projeto que em dez dias foi
aprovado de contratação de pessoal, e eu não sei o que esse ,secretário ta achado,
então assim se não tem gerencia sobre a administração, seu prefeito tem que trocar
mais uma vez, acho que seu prefeito se não ta gostando e não ta andando a sa' e
de nosso municipio que troque novamente de secretário, porque nós estamos d n
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sim o amparo legal e a oportunidade necessana para com que tanto o hospital
quanto a saúde do municipio desenvolva e de condições aos usuários. Seria isso
senhora presidente, senhores vereadores e público presente. Vereadora Sandra
CitoUn: Devolvo os trabalhos da mesa ao Vereador Presidente Gilnei Jarré.
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Com a palavra Vereador Leandro. Vereador
Leandro Adams: Senhor Presidente, Vereadora Sandra, colegas vereadores,
público presente, eu não queria, não estava nos meus planos fazer a discussão
hoje, mas já que eu fui citado várias vezes eu gostaria de dizer o seguinte, eu aceito
eu ter perdido democraticamente com a minha emenda que ia transferir oitocentos
mil reais do orçamento desta Casa para a saúde, porque desta Casa, porque eu
conheço esta Casa, eu conheço o orçamento desta Casa e não adianta eu querer
tirar o orçamento das obras, onde eu não conheço e aqui eu conheço e sei que é
viável, eu aceito, perdi democraticamente, a emenda não foi possível transferir o
recurso daqui para a saúde, mas me aguardem no orçamento essa emenda vai ser
repetida. Daqui um pouquinho nós vamos votar o orçamento e nós vamos repetir
isso ai, quanto ao hospital ou a saúde, o que ta acontecendo senhor presidente é
que os postos não estão fazendo o serviço deles, dai ta acumulando o.problema no
hospital, então não é uma questão de bola de cristal, é visível, tu chegar em
qualquer posto, chegar na emergência do hospital e ver o problema, então o que eu
tenho que dizer é que eu perdi democraticamente, aceito, a minha emenda não fi
aprovada mas o orçamento ta logo ai na frente, e vocês tenha,m certeza, eu vou
repetir essa emenda e quero fazer a discussão com meus colegas, eu quero fazer a
discussão se é melhor pro povo de Carazinho ficar oitocentos mil na conta da
Câmara ou se melhor o prefeito ter a disposição para resolver o problema nos
postos de saúde, essa discussão vai voltar a serJeita nesta Casa, muito obrigado
senhor presidente. Presidente Vereador Gilnei "Jarré: Com a palavra Vereador
Elbio. Vereador Elbio Esteve: Senhor Presidente, colegas, público que esta aqui
presente. Eu acho que as péssoas tem um pouco de memória curta, porque a
gente vem aquí a gente fala e acho que o Leandro tocou num problema muito sério,
infelizmente, houve um desmantelamento do sistema público municipal, que que
ocorreu que os postinho começaram a ficar sem médicos, houve um esforço desta
Casa, veio o projeto a gente aprovou, então assim, a tendência, não estou
defendendo a secretaria, a tendência é que a partir,.de agora da contratação de
novos profissionais, comece 'a funcionar, mas não é só a falta do profissional, é
assim, é a agilidade no exame, não adianta o Leandro ir.Ia consultar ter o exame, a
secretaria autorizar, tu vai la no raio-x e espera 15diãs para fazer um raio-x, então
o que que ocorre, eu to doente, eu preciso ser atendido agora, eu vou aonde para
resolver meu problema? No hospital e é isso que ocorre. Se você não tem uma
agilidade de poder fazer o teu rápido para poder ievar para um profissional analisar,
eu to desesperado, eu to doente, eu quero resolver meu problema e o hospi
resolve o problema, então essa inoperalidade que ocorre de não esta funciona

P.S

Página 15

~
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54.3330.2322 - CEP 99500-000 - CA
INHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
www.camaracrz.rs.gov.br
CNPJ: 89.965.222/0001-52

••
tll1
~

-

••-

•

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

hoje talvez melhore realmente, então vamos dar um prazo para que a engrenagem
entre de novo a funcionar, porque uns elos foram quebrados, mas isso faz parte
deste dever que nós temos de exatamente isso Vereador Felipe, nós temos que
cobrar, cobrar do prefeito, cobrar do hospital, o hospital como fez um convenio que
se comprometeu em atender o SUS, isso é' ministerial, ele é obrigado a atender
emergência, então assim, a cobrança do plantão, né seu Grebin, senhor sabe muito
bem que é assim que funciona, no momento que o hospital faz o convenio de
atender o SUS, ou seja era Inamps naquela época, ele é obrigado a manter a sua
urgência por que uma entidade; hospital.<-Então são esferas um pouquinho
diferentes, o dinheiro vem do mesmo local que é um dinheiro federal, mas com
responsabilidade diferentes. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Não havendo
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Solicito
ao Senhor Secretário que proceda à leitura do Projeto com respectivo número e
autor. Secretário Vereador Elbio Esteve: P -1665/183/10. Projeto de Lei
Complementar na003/2010. Ementa: Inclui os artigos 51 A, inciso I, li, 111 e IV, artigo
51B, e parágrafo único, artigo 51C, inciso I, li, 111 e IV, artigo 51 O, inciso I, li, 111,
inciso I e 11 que estabelece'normas especiais para funcionamento de bares e
similares com referencia a freqüência de menores e da outras providencias na Lei
Complementar número 03/85 do Código de Posturas. Presidente Vereador Gilnei
Jarré: Peço ao Senhor Secretário que proceda à leitura do parecer da .Comissão de
Justiça e Finanças. Secretário Vereador Élbio Esteve: A emenda supressiva e
modificativa é viável conforme parecer do Instituto Sollo e nada a opor contra os
aspectos orçamentário e financeiro. Assinam Vereadores Élbio, Vereador Eugenio e
Vereador Felipe. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer
da Comissão de Justiça e Finanças. Não hàvendo vereador. Vereador Leandro
Adams: Questão de ordem senhor presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré:
Pois não Vereador Leandro. Vereador Leandro Adams: Considerando a polemica,
seria possível interromper a sessão para nós fazer uma reuniãozinha rápida com os
dez vereadores a respeito deste projeto, por dez minutos, com o consentimento do
autor. Presidente Vereador Gilnei Jarré:"Nós estamos,em andamento e votação.
Vereador Leandro Adams: Sim, Sim,estôú fazendo um' pedido ao autor do projeto.
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Não sei o que os demais vereadores acham.
Vereador Rudinei'Brombilla:
Questão de ordem'senhor.p'residente, eu como já
esta em andamento a votação o projeto, 'passou pelas comissões, e ele também foi
bastante discutido já na comunidade, com enquetes e pesquisas, gostaria de dar
andamento e que fosse colocado em votação, como autor do projetei. Presidente
Vereador Gilnei Jarré: Bom atendendo solicitação do autor e devido estar em
andamento, esta em discussão o parecer da comissão de justiça e finanç
referente a emenda. Não havendo mais vereador que queira discutir, coloco
votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão e contrários e
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manifestem. Aprovado por todos o parecer da comlssao de justiça e finanças
referente a emenda. Peço ao Senhor Secretário que proceda à leitura da emenda.
Secretário Vereador Élbio Esteve: Emenda supressiva ,e modificativa. Fica
suprimida do Projeto de Lei 020/2010, o artigo 3° e 4° e altera a redação segundo
do artigo 510 e artigo 4° do Projeto de Lei nO020/2010 da Lei Complementar nO
03/85, do Código de Postura do Municipio. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está
em discussão a emenda. Não havendo mais vereador que queira discutir, coloco
em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se
manifestem. Aprovado por todos. Peço ao Senhor Secretário que proceda à leitura
do Parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente ao projeto. Secretário
Vereador Élbio Esteve: O presente ~projeto de lei com emenda supressiva e
modificativa é viável conforme parecer do InstitutoSollo e nada a opor quanto aos
aspectos orçamentário e financeiro. Assinam Vereador Elbio e Vereador Eugenio
Grandó. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da
Comissão de Justiça e Finanças referente ao projeto. Não havendo mais vereador
que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como
estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao Senhor
Secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e
Social. Secretário Vereador Élbio Esteve: O presente projeto de lei complementar
••
com emenda supressiva e modificativa está apto a ser incluido na ordem do dia.
Assinam Vereador Erlei Vieira, Vereadora Sandra Citolin e Vereador Rudinei
Brombilla. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está, em discussão o parecer da
Comissão de Ordem Econômica e Social. Não havendo vereador que queira
discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão e
contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está em discussão o projeto com a
emenda e os pareceres já aprovados. Veréador Felipe Sálvia. Vereador Felipe
Sálvia: Senhor Presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem essa
reunião, em especial presidente do PTB, Vereador Antonio Azir, esse projeto eu
essa semana' conversei com' o presidente, até pincelamos de' nós conversar entre
os 10 vereadores, é um projeto.que no meu ver, na minha posição"gente, de meio
proíbe o adolescente até 16 anos; de 15 até quase chegando aos 16, de ficar mais
tarde na rua, eu entendo que isso é coisa de família gente, se eu crio bem meus
filhos eu posso ter confiança e deixar eles saírem, ficar até. um pouquinho mais
tarde tomando uma. coca coia num restaurante"'né, conversando, olhando o
••
movimento no verão, ese venderem bebidas nos portos de gasolina quem tem que
cuidar isso é o Conselho Tuteiàr, a Brigada Militar,,autoridades, agora eu não posso
entrar no direito de ir e vir das famílias, as familia'r que criam bem os seus filhos não
tem culpa, se os outros que criam mal, fazem baderna ou bebem nos postos, que o
restaurante, restaurante no centro nãovénde bebida alcoólica, não vende, e se tiver
alguém com caixinha de isopor, como disse o Vereador Rudi para mim ali ago
bebendo, menos bebendo, quem tem que cuidar é abrigada militar gente
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conselho tutelar, nós aprovamos esses dias aqui e eu até mudei a lei, do conselho
tutelar e conselho tutelar trabalha bem, seu Irineu Grebin, trabalha muito bem na
nossa cidade, faz um excelente serviço né, agora é aminha posição gente, eu
respeito a posição de todos, mas eu acho que nós estamos interferindo na família,
na família Leandro, que cria nem os filhos e que vai pagar por aqueles que né, que
não criam, que se o filho faz locuragem, faz besteira de certo ele teve uma criação
ruim, agora olha só o mico, vai ter que usar até pulseirinha e vocês sabem que o
jovem, pulseirinha para entrar no lugar,nãosei o que, o jovem quando ele sai com o
pai, ah pagar mico pai para sair contigo, eusei gente eu já tive adolescente, de sair
com eles, eles ficam até longe ar!:!~o\..q~ero~air contigo que vou pagar mico né,
então, eu por não, o autor do projeto não querer discutir, não deixar nós discutir o
projeto ali nasala eu vou votar contra o projeto, eu até tava pensando em votar a
favor, porque eu sei que o projeto"acho
que vai;passar, mas eu vou votar contra por
,
não haver mais discussão'sobre esse'projeto. Então fica meu voto contrário, que eu
entendo que isso uma questão de famiiia, nós:não podemos estar interferindo nas
famílias de bem de Carazinho, nossa cidade. Presidente Vereador Gilnei Jarré:
Vereador Eugeniô\ Grandó. Vereador_Eugenio Grandó: Senhores vereadores,
senhores e senhora.s presen~'na Casa do'P-2-v? Realmente é um projeto bastante
polemico, é um projeto que~juridicamente eu não ,me sinto muito a vontade, eu sou
contrári? a restri,çã,~ d( direitos coletivos,. daqui ãp~ucoi nós. vamos c?me?ar
restringir tudo dentro da sociedade, vamos criar um Estado totalltano onde nmguem
pode fazer nada! as\pessoas~não vão ter 'mais o./ir e ,vir, que é um principio
constitucional. Más a'olmesmo tempo estudando o projeto~lé um projeto que até o
ú1ti~O minuto m~: traz, d~vidas de fazer. o certo o~. faze,rio errado, mas di~nte da
realidade que nos vivemos hOJe,não'so em Carazmho(mas em todo o pais, mas
vamos olhar para Caràiinho, a epidêmia/decrack'que
existe, é uma atitude
louvável, é um eaminhà, 'é, uma tentâtiva', é uma~busca de frear o que esta
acontecendo. EucVouvotar de'forma fávorável pelo"social, mas juridicamente eu me
sinto muito incómoch3docomo projeto, eu acho'p'erigoso comêçà'jLestringir direitos
coletivos, issôTaconteceu na história.elnão'foi'bom,
se vócêslpegarem verem a
história da Alémãnnâ~por exemplo, Jodâs .aquelas barbarídadéS"1qüeforam feitas,
foram autorizadãs pelôl'i?der Uê9iSlativo"deles na épocá:,t"udo'foi institucionalizado,
tudo foi constitucional, restrlngiramCITi-eitos,fizeram múitàs coisás que não deveriam
ter sido feitas, me' incomoda-um-pouco sim, concordo em parte com o que o
Vereador Felipe disse;"mas vou"ãpostar 'nüm~ alternati~a, numa busca que nós
consigamos apagar ou diminuir.um pouco a elJidemiã de crack, por isso meu voto
vai ser favorável, mas não ,me siiítõ'inteiramente a.vontade, não com a votação do
projeto, obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Erlei. Vereador
Erlei Vieira: Quero cumprimentar Senhor Prêsidente, Senhores Vereadores,
todos que se encontram nessa Casa. Bom estudando bem esse projeto, eu, eu ia
ser contra, mas por eu fazer, uma vez nós tínhamos a fiscalização de bebi s
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alcoólicas para menores de Carazinho, nós iamos em todos os estabelecímentos
procurava, isso deu muito incomodo, entende, então assim, e eu como trabalho na
prevenção do uso de drogas, eu tenho que ir a favor porque de algum modo vai
ajudar na prevenção do uso de drogas, porque o que leva a droga é a parceria e o
que a gente encontra a noite é a parceria. Quem ta mais na rua hoje andando é
quem bebe e usa droga, então meu voto é a favor por essa experiêncía que eu
tenho. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereadora Sandra. Vereadora Sandra
Citolin: Senhor Presidente, colegas Vereadores, público que esta aqui já passado
do meio dia e nós ainda defendendo e nos,posicíonando. Em relação ao projeto
realmente ele inibe certas colocações em relação aos direitos de liberdade de cada
cídadão, concordo como Vereador Felipe também, quando diz que vai mexer sim
com as famílias, famílias de bem,vai mexer sim com algurná coisa que já estava
andando bem e que de repente tem o toque de proteger e a coisa não vai, mexe um
pouco interfere, mas~eu'acompanho' os adolescentes, meu trabalho é com as
famílias, é com! jovens e adolescentes e.)ealmente as famílias estão sim
preocupadas, algumas não' só preocupadas, desesperadas porque, porque a
convivência com "os- amigos, a convivência
.com
o que não é muito bom, realmente
...,..~-...
~
acontece com adolescentes de ate 16 anos, quando jovem já esta com 17, 18, 19
anos, ele esta sim mais préparado para suas"êscolhas, o desenvolvimento pessoal,
emocíona desses adolesêente ate os 16 anos, ele recebe sim, muita influência dos
amígos, da parce'rià 'e pra,dizer
be'm a verdade, os pais estão
com dificuldades de
'r
IP
se fazer ouvir, estão com dificuldade de acompanhar,.porque parece que tudo pode
tudo é liberado, você não entende,-eu to com meus'amigos, e o pai, você não tem
confiança em mim, e,o pai acaba sê recolhendo com a "sua forma educativa e o
jovem acaba sim mais exposto a so'ciedade que(estaái. Então o projeto como o
Vereador Grandó disse; ele não deixa""agentêmuito a'vontade, porque tu pesa de
um lado, pesa de outro hé, mas pensándo no~qúe nós, estamos vendo em
Carazinho, tem. que ter sim"muitas formás de inibir, de proteger e de dar mais
qualidade ávida dos, nosso adolescentes para qu'e éles possam passar dos 16 anos
com mais trãnqüilidàde, alcançar a idade. aaUltá pensando nas: suas escolhas de
uma forma mais segura, então eu conversando com o Vereador Rudi acredito que
a proposta do projeto 'é'í:>rotege(mais, é colocar mais cónêiições de observação, de
um olhar diferente paraes~a,YLdaque.o adolescen~e~átéos,16 anos transita, seja
nos postos, sejas nos bares~'seja no. seu grupo social, então é um olhar diferente
também da socíedades'dos órgãos institucíonais para ô'adolescente. Então meu
voto vai ser favorável, tendo.em vista essa proteçãóque os nossos adolescentes
estão precísando e eu acredito que senãoacõ"ritecer algo logo, vão precísar muito
mais. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Rudinei Brombilla. Vereador
Rudinei Brombilla: Senhor Presidente, colegas Vereadores, quero aqui também na
tribuna registrar a presença do nosso amigo Luiz, que esta representando o
delegado da DPCA, José Soares Dias, que num debate que nós tivemos na rádi
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diário da manhã, com os órgãos competentes, manifestou também apoio a esse
projeto. Também aqui quero registrar e saudar o presidente do PTB, Antonio Azir, e
o suplente de Vereador do nosso Partido Progressista, solinha. Colegas
Vereadores, esse projeto que deu entrada na Casa no dia 28 de agosto de 2010,
entrou como, a primeira vez que ele deu entrada na Casa, ele entrou dia 15 do 07,
como lei ordinária, conforme parecer do Instituto Sollo, que é o instituto que presta
acessória a esse Poder Legislativo, da assessoria jurídica desta Casa, deu um
parecer pela inviabilidade do projeto. Retiramos o projeto, fizemos todas as
adequações necessárias, abrirTl0s um àmplo leque de discussão junto a
comunidade, com enquetes também realizadas e demos entrada dia 28 de agosto
de 2010 como lei complementar àonde emenda no artigo 51 do Código de Postura
do nosso Município de Carazinho. Eu quero dizer aqui aos colegas vereadores que
esse projeto Toque de Proteger, é uma aclamação nos dias atuais, que a nossa
sociedade esta vivendo. Quero dizer que esse projeto ele não vai proibir a saída
dos adolescentes menores de 16 anos do horário a partir da meia noite as seis, mas
sim regrar e controlar a permanência desses a adolescentes, 'mediante a presença
dos pais ou uma autorização por escrito a'um responsável. Então a gente tem visto
o alto índice de criminalidadee drogadização que não só o nosso município vive, o
Estado, o Brasil, mas principalmente aqui em Carazinho nossos jovens altas horas
da noite e isso é a porta de entrada, o álcool, a bebida para as pessoas poderem ir
para as drogas e depois até para conseqüências maiores, furto, roubos, enfim. Peço
a compreensão dos colegas edis aqui, peço o apoio ao voto que não é um projeto
somente do vereador mais sim, do Poder Legislativo e também da sociedade de
Carazinho que está pedindo que a gente, que nós autoridades possamos intervir e
fazer alguma coisa. Era isso senhor presidente, éolegas vereadores, conto com o
apoio, para que nós possamos aprovar sim'esse importante projeto que virá em
benefício da nossa sociedàde. Presidentê Vereador Gilnei Jarré: Não havendo
vereador que queira discutir;, coloco em votação. Vereadores que concordam
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado ',por 08 votos e o
não comparecimento do Vereaaor Felipe na'hora da votaçãó. Nada'mais havendo a
tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião, e convoco os
Senhores Vereadores para a próxima Reunião Ordinária, a ser realizada dia 08 de
novembro, às 18h45min. -','
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