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Presidente Vereador Gilnei Jarré: Havendo quorum regi ntal, sob a proteção de
Oeus, declaro abertos os trabalhos da presente Reuniã Ordinária da Câmara
Municipal de Carazinho do dia 08 de novembro de 2010. Convido eu' mesmo para
proceder à leitura de um trecho dá Biblia e que todos se posicionem em pé; (leitura
da Bíblia). Presidente Vereador Gilnei Jarré: Coloco em votação a ata da do dia
18 de novembro de 2010. Está em discussão a ata da reunião do dia 18 de
novembro de 2010. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Então
vamos ratificar a data 25 de novembro, coloco em votação a ata da reunião
ordinária do dia 25 de novembro. Coloco em votação a ata do dia 25 de outubro de
2010. Está em discussão a aia da reunião do dia 25 de outubro de 2010. Não
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Convido
o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião.
Secretário Vereador Élbio Esteve: Expediente 08 de novembro de 2010.
Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recurso financeiro no
valor de R$ 3.416.357,80; Oficio 153/2010 do Previcarazinho, devolvendo
documentação do servidor Jorge Estery; Telegrama do Senado, Federal em
resposta 00 2.173/2010; Convite da Secretariá Municipal de Educação e Cultura
para a Mostra Cientifico" - Cultural Multiplicando Saberes, a realizar-se dia
08/11/2010; Ofício circular 002/2010 da AOEFIC, ACAOEV, convidando para evento
Social em prol a Inclusão da" Pessoa com Deficiência, a ~realizar-se dia 10 de
dezembro; Convite para o 410 Congresso do Círculo de Oração, com programação
de 12 a 14 de novembro; Oficio 5919/2010 do Tribunal Superior Eleitoral, em
resposta 00 1.993/2010; Ofício do Deputado José Otávio Germano, em resposta
00 2.193/2010;" Ofício 0014/2010 do Oeputado Ciro Simoni, em resposta 00
2.170/2010; Ofício 354/10 do Executivo Municipal; em resposta Oficio CPI 016/10;
Ofício 240/10 do Executivo Municipal, em respostaOP'240/10; Oficio 241/10 do
Executivo Municipal, Veto Total ao OP 228/2010; Ofício 242/10 do Executivo
Municipal, Compromisso, referênte ao Veto Tcital ao OP 228/10; Ofício 243/10 do
Executivo Municipal, em resposta OP 233/10; Oficio 055/2010 do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais, solicitando o ádiamento da votação do Projeto
Lei Complementar 005/2010, referente ao Previcarazinho; Ofício 1055/2010
Interlegis para nos dias 25 e 26, participar da Oficina Interlegis "Pesquisa
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Informação Parlamentar; Oficio 243/2010 do Executivo Municipal, encaminha
Projeto de Lei n° 133/10, o qual autoriza doação de área ào Serviço Social do
Transporte - SEST; Ofício 245/2010 do Executivo Municipal, encaminha Projeto de
Lei nO134/2010, o qual autoriza o municipio a prestar serviço de terraplanagem e
remoção de terra ao Sindicato dos Comerciários Carazinho; Ofício 246/2010 do
Executivo Municipal, em complemento ao Oficio 243/2010; Projeto de Lei n°
056/2010 de autoria do Vereador Gilnei Jarré, que inclui no Calendário Oficial do
Município e ano de 2011, o Ano do Sesquicentenário na cidade de Carazinho;
Projeto de Lei nO 057/2010, de 'autoria 'da mesa diretora, que dispõe sobre
incineração ou tributação de documentos de receitas e despesas públicas e outros
documentos de expediente inserviveis desta Câmara referentes ao exercício de
2004, 2003, 2002, 2001, 2000 e anteriores; Convite da Brigada Militar Bombeiros, a
presidência desta Casa, para solenidade de passagem de comando a realizar-se
dia 10 de novembro, Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos agora para a
leitura das indicações, requerimentos e moções pelo senhor secretário. Secretário
Vereador Élbio Esteve: I - 2063/1222/2010. Indicação 01 Vereador Marcos
Soares. Reitera solicitação para colocação de cascalho e compactação no pátio do
CTG Unidos pela Tradição Riograndense; I - 2064/1223/2010. Indicação 02
Vereador Marcos Soares. Reitera pedido para' construção de banheiros públicos
junto ao Terminal lron Albuquerque; I - 2065/1224/2010. Indicação 03 Vereador
Marcos Soares. Retirada dos entulhos verdes depositados na Rua José de Alencar,
no bairro Borguetti;1 - 2066/1225/2010. Indicação 04 Vereadora Sandra. Solicita ao
Executivo Municipal'que determine ao setor competênte com urgência, a limpeza do
passeio público, com recolhimento de galhos secos ao redor da E:E.E.M. Érico
Veríssimo, na Rua Da Paz e Albino Gerhardt, bairro Princesa; 1-2067/1226/2010.
Indicação 05 Vereador ErleL Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao
setor competente que' sejam realizadas' melhorias na Rua Vera Cruz Bairro
Princesa; 1- 2068/1227/2010. Indicação 06 Vereador ErleL Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente a 'realização e um estudo para o ano
de 2011 no sentido de reorgàniiar o plano de carreira dos funcionários efetivos
municipais 'e do magistério; I - 2069/1228/2010. Indicáção07 Vereador Felipe
Sálvia. Encaminhamos ao Executivo Municipal cópia de um abaixo assinado
encaminhado pelos moradores do Bairro Oriental" onde solicitam o retorno do
médico DI'. Roberto,Pontes;qüetrabalhou por.um~longo.••período no local, vindo a
estabelecer uma ligação bastante forte com seus pacientes, já que procurou sempre
atendê-los de forma individualizada, conhece~"'de perto os problemas e
necessidades dos moradores; I - 2070/1229/2010. Indicação 08 Vereadora Sandra.
Solicita ao Executivo Municipal;.quedetermine 'ao'setor competente a retirada de
galhos secos e diversos entulh6s qúe estão depositados em via pública, na R
Farrapos no trecho compreendido entre os números 36 e 83, Bairro Centro; I
2071/1230/2010. Indicação 09 Vereador Elbio. Solicita ao Executivo Municipal u
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determine ao setor competente para que seja efetuada a limpeza dos canteiros do
final da Rua Cuiabá; Bairro Oriental; I - 2072/1231/2010. Indicação 10 Vereador
Elbio. Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente para que
seja efetuada a limpeza, capina, no beco da Gonçalves Ledo, Bairro Pádua; I -
2073/1232/2010. Indicação 11 Vereador Elbio. Solicita ao Executivo Municipal,
reiterando diversas solicitações, para que determine ao setor competente que
efetue uma operação tapa buracos no asfalto da Rua Diamantino Tombini, Bairro
Oriental; 1- 2074/1233/2010. Indicação 12 Vereador Estevão de Loreno. Para que
determine a Secretaria de Obras que seja feito o patrolamento e o cascalhamento
na Avenida Pátria; I - 2075/1234/2010. Indicação 13 Vereador Estevão de Loreno.
Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita a construção de um ponto
de referências quebra-molas na Rua Vinte de Setembro; I - 2076/1235/2010.
Indicação 14 Vereador Estevão de Loreno. Para que determine a Secretaria de
Obras que sejam realizados os devidos reparos quanto ao desnivelamento da Rua
José de Alencar; I - 2077/1236/2010. Indicação 14 Vereador Rudinei Brombilla.
Solicitando ao Executivo que determine ao setor competente para que faça o
conserto da boca de lobo e reparo na tubulação na Rua 15 de novembro esq. Rua
Tamandaré; I - 2078/1237/2010. Indicação 15 Vereador Rudinei Brombilla.
Solicitando ao Executivo melhorias na Rua Catuipe, localizado no Bairro Ouro
Preto; I - 2079/1238/2010. Indicação 16 Vereador Leandro Adams. Solicita para
que o Executivo Municipal determine a empresa responsável pela coleta domiciliar
de lixo, a realização de modificações na sua rota pelo Bairro Fábio, onde as Ruas
Independência e Padre Gusmão sejam percorridas. na sua totalidade; I -
2080/1239/2010. Indicação 17 Vereador Leandro Adams. Solicita para que o
Executivo Municipal estude, com urgência,' a possibilidade de construir uma praça
no terreno baldio em frente à Escola Estadual de Ensino Médio Ernesta Nunes; I -
2081/1240/2010. Indicação 18 Vereador Rudinei Brombilla. Solicitando ao Executivo
para que notifique ao proprietário do terreno localizado na Rua Felix dá Cunha entre
as Ruas Boaventura e 13 de' Maio para que seja efetuada a ..pavimentação do. .

passeio público. Requerimentos. R - 2082/338/2010. Requerimento 01 Vereador
Marcos Soares: O Vereador abaixo assinado solicita que após lido e deliberado em
Plenário seja encaminhado" oficio ao Gerente da unidade local da Companhia
Riograndense de Saneamento - CORSAN de Carazinho, Senhor Ermogenes
Bodanesi, solicitando que sêja~providenciadacom'a máxima urgência tapa valas na
Rua 15 de Novembro, esquina com a Rua José Pereira, no bairro Santo Antonio,
pois a mesma encontra-se aberta ha mais de umatio, necessitando ser efetuado a
restauração; R - 2083/339/2010. Requerimento 02 Vereadór Marcos Soares. O
vereador abaixo assinado solicita que após lida em'plenário e apreciada na forma'
regimental, seja enviado oficio ao Senhor Azelàr Kissmann, Presidente do Hospi
Comunitário de Carazinho, solicitando que o hospital contrate mais médic s
plantonistas, mais enfermeiras para o atendimento de urgência, pois não podem
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deixar que pessoas morram a espera de atendimento. Hoje o atendimento no
plantão do HCC é uma vergonha, é desumana a forma como nossos cidadãos
carazinhenses estão sendo atendidos. O hospital não pode deixar que casos como
do Senhor Rogério Schelemberg aconteçam, pois ir ao hospital buscar recursos e
ficar mais de quatro horas esperando, até entrar em óbito. Os diretores do HCC não
estão levando a sério o direito de atendimento dos segurados do SUS. Para tal
pedimos providências para que mais pessoas não venham sofrer por perdas por
falta de, atendimento, é necessário que o hospital disponibilize mais, profissionais
para melhor atender a populaçãocarazinhense; R - 2084/340/2010. Requerimento
03 Vereador Marcos Soares. O vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de apreciado em Plenário seja enviado oficio ao
Excelentíssimo Superintendente do DNIT do DNIT Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes, Senhor Vladimir Roberto Casa, reiterando solicitação em
nome do Poder Legislativo de Carazinho, manifestando a preocupação haja vista
que até momento ainda não foram reinstaladas as lombadas eletrônicas localizadas
junto a Avenida Presidente Tancredo Neves , BR 285, KM 215,5, junto a
Universidade Luterana do Brasil - ULBRA, eis que a todo o momento existe risco
constante de acidentes que ceifão vidas humanas, tendo em vista que sem nenhum
tipo de sinalização que os impeça os motoristas trafegam em alta velocidade
expondo todos ao perigo de acidentes. Ainda como representantes da população
carazinhense precisamos buscar soluções para os anseios da comunidade, motivos
pelo qual fomos eleitos seus representantes; R - 2085/341/2010. Requerimento 04,
Pedido de Informação Vereador Grandó. Vereador abaixo subscrito requer, na
forma regimental, que logo após lido em plenário, seja enviado ofício ao Executivo
Municipal com o seguinte pedido de informações: sobre o programa Saívar Samu,
que o município aderiu em parceria com o Governo Estadual e Federal, informar o
que segue: 1) Conforme o Programa, 'estava previsto para Carazinho, duas
ambulâncias, sendo 01 de suporte básico e 01 de suporte avançado. Destas, qual
veio para o Município? 2) O município através da Secretaria de,Saúde recebeu ou
está recebendo currículos dos profissionais para ser enviados' a Coordenação
Técnica do' Samu. Como está este processo até a presente data? 3) Quais os
cargos ou função que será necéssário para colocar em funcionamentó o Programa
Salvar Samu e como se encontra este processo no momento? 4) Qual a previsão
de funcionamento' do Programa nomunicipio? Justificativa: Solicito as informações
para averiguar como está o processo para efêtivar o Prógrama Salvar Samu, tendo
em vista que até o momento nenhuma ambulância encontra-se apta ao trabalho
proposto, ocasionando transtorno e expectativa a população que tanto necessita
deste atendimento, exercendo desta forma o dever constitucional de fiscalizador; R '
_ 2086/342/2010. Requerimento 05 Centrais -Elétricas de Carazinho Veread
Rudinei Brombilla. O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, q e
depois de aprovado em plenário, seja registrada em Ata e oficiada a Direção d-
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Centrais Elétricas de Carazinho, solicitando que seja efetuado os trabalho de podas
das árvores junto a Rua Mato Grosso enfrente ao número 468 que encontra-se com
galhos encostando na fiação elétrica junto ao passeio público, encontrado-se
potencialmente perigosas para a rede elétrica, moradores e pedestres que por esta
via circulam; R - 2087/343/2010. Requerir'nento 06, Vereadora Sandra Citolin. A
Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que logo após submetido
ao plenário para aprovação, seja enviado ofício as Centrais Elétricas de Carazinho -
Eletrocar, na pessoa do Sr. Diretor presidente, Albano Kayser, solicitando ao
departamento técnico da empresa para que seja efetuado uma avaliação quanto a
potência dos postes de iluminação pública na Avenida Pátria, principalmente nas
proximidades da Emergência do HCC. Este pedido justifica-se pela fraca iluminação
do local, o que gera insegurança aos motoristas e usuários da emergência. Com a
colocação de luminárias mais potentes solucionaria definitivamente o problema da
escuridão desta avenida; Moção. M - 2088/315/2010. Moção 01 do Vereador
Marcos Soares, subscrita pelos Vereadores Estevão de Loreno, Rudinei Brombilla e
Felipe Sálvia. O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após
dada ciência e apreciada em plenário .seja enviado oficio ao Missionário Elder
Lisboa, da Igreja de Jesus Cristo Dos Santos Dos Últimos Dias, cumprimentando-o
pelo excelente trabalho que o mesmo prestou junto a nossa comunidade
carazinhense levando o evangelho de Jesus Cristo ao conhecimento de várias
pessoas. Ao Elder Lisboa nosso agradecimento e desejos que ele continue fazendo
seu trabalho com amor, levando a palavra de nossó Pai celestial a cada lar do
nosso país; M - 2089/316/2010. Moção 02 do Vereador Felipe Sálvia, subscrita
pelos Vereadores Marcos Soares, Estevão de Loreno e Rudinei Brombilla. O
Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetida ao
plenário para aprovação, seja encaminhado oficio ao Motogrupo Papaxão,
cumprimentando-lhes pela organização e realização da Edição do Encontro Sul
Brasileiro em duas Rodas, realizado no último final de semana, dias 5, 6 e 7 de
novembro, junto ao Ginásio da AcapesÚ.'com a participação de motogrupos de todo
Brasil, com um maravilhososhów .da Equipe Alto Giro. ParaCarazinho, é de
significativaimportãncia á realização deste evento, pois é algo que trás incremento
em todos os setores, seja ele hoteleiro, no comércio, restaurantes, postos de
combustíveis, ou seja, além de divu'lgar o nome da cidade ainda proporciona uma
forte movimentação na economia do municípió. Recebam desta forma, os
cumprimentos do Poder, Legislativo Municipal de Carazinho pela realização deste
belíssimo encontro que reúne os amantes do ,motociclismo, proporcionando aos
espectadores momentos de muita emoção e adrenalina; M - 2090/317/2010. Moção
03 da Vereadora Sandra Citôlin, subscrita pelos Vereadores Gilnei Jarré, Rudinei
Brombilla, Eugenio Grandó e Marcos Soares. A Vereadora abaixo subscrita solicit
na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviad
ofício parabenizando o empresário, tradicionalista, radialista, cantor e composit
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Darci Vieira e os Tropeiros da Paz, pelo projeto de Evangelização nos Galpões, que
desenvolvem a mais de três anos, e que leva através da música tradicionalista os
valores da familia baseados na palavra de Deus. O projeto é desenvolvido por Darci
Vieira e os Tropeiros da paz e é apresentado em praças, rodeios, igrejas, CTG e
escolas, envolvendo a música gaúcha, na conscientização de crianças, jovens e
adultos, colaborando na construção da cidadania. Nossa homenagem e o
reconhecimento a todos aqueles que trabalham na promoção de uma vida melhor
para a comunidade; M - 2091/318/2010. Moção 04 da Vereadora Sandra Citolin,
subscrita pelos Vereadores FelipeSálvia, Marcos Soares e Estevão ae Loreno. A
Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao
plenário para aprovação, seja emviádoofício.do Poder Legislativo de Carazinho, a
Associação Servos da Caridade' - Patronato Santo Antônio, na pessoa do Padre
Adelmo Luiz Maldaner - Diretor da Instituição, a Sra. Rosane D. Panke - Diretora
Pedagógica e a Sra. María Rosane. Bordeghini - Assistente Social, pela excelência
das comemorações dos 60 anos de fundação da Instituição em nossa cidade. A
trajetória do Patronato Santo A':Itônio começou no ano de 1950, com um trabalho
social, envolvendo um cuidado maior com crianças e adolescentes em situação de
carência material e afetiva, e ao longo destas seis décadas esfa Instituição foi muito
mais do que uma escola, foi um porto seguro, onde meninoS recebiam acolhimento,
educação, carinho, e muito amor, e este trabalho, deformação e perseverança na
fé é que vem fazendo a diferença através dos anos. Grande parte dos jovens que
pela instituição passaram, hoje são homens e profissionais de bem, voltados para a
família, para a educação, fé e caridade; M - 2092/319/2010. Moção 05 da
Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores Gilnei Jarré, Marcos Soares e
Estevão de Loreno. A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder
Legislativo de Carazinho, a Igreja Batistáda Glóriá, na pessoa do Sr. Erich Luiz
Leidner - Pastor da Igreja e.ao Sr. Timóteo Fu Min Ma -Presidente da Igreja,
parabenizandó pelos comemorações dos 50 anos de organização em Carazinho.
Uma festa' de aniversário é sempre, sinônilT)o de alegria e reflexão e de grande
trabalho para receber aqueles que convidamos e que fazem r parte do nosso
cotidiano. O cúlto em louvor e adoração' e um almoço'comemorativo, fizeram parte
das comemorações dos.50 anos, que envolveu toda a comunidade Batista e foi
carregada de emoções, lembranças e agradecimentos por todos que ajudam na
construção desta igreja que é sinônimo de orgulho para lodos os carazinhenses; M
_ 2093/320/2010. Moção 06 do Vereador Estevão de Loreno, subscrita pelos
Vereadores Gilnei Jarré,' Sandra Citolin' e Eugenio Grandó. O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que seja enviado ofício parabenizando e
desejando os mais sinceros voto's de sucesso à Farmácia Panvel, na pessoa de seu
Gerente Julio César S. Moreira e todos seus funcionários pela atitude humanitári
da construção de uma rampa de acessibilidade no local. É com imensa satisfaç-
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que o vereador abaixo subscrito reverência à atitude desta empresa que é uma das
poucas do ramo no municipio a aderir completamente à lei federal de
acessibilidade, a qual possibilita pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, de suprimir barreiras e obstáculos em vias e espaços públicos.
Sabendo das necessidades dos munícipes e demonstrando preocupação com os
mesmos, devemos salientar a importância desta empresa ligada diretamente a
saúde de levar o melhor atendimento a todos, sem quaisquer 'distinções. Mais uma
vez parabéns por este mérito; M - 2094/321/2010. Moção 07 do Vereador Estevão
de Loreno, subscrita pelos Vereadores Sandra Citolin, Eugenio Grandó e Gilnei
Jarré. O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando e
desejando os mais sinceros votos de sucesso ao Casal Leodônio Martins de
Quadros e Eva Martins de Quadros que completaram no dia 08 de outubro de 2010
suas bodas de ouro. Nesses cinqüenta anos de casados o casal trilhou muitos
caminhos, enfrentando diversas barreiras, dentre elas de sacrifícios e superações;
mas acima de tudo sempre com muito amor seu Leodônio e dona Eva constituíram
uma grande e feliz família de pessoas dignas e trabalhadoras como os mesmos.
Recebam novamente os mais sinceros votos de felicidade da parte deste vereador
que deseja que esta união prospere em muitos e muitos anos, servindo sempre de
exemplo a novas gerações; M - 2095/322/2010. Moção 08 do Vereador Leandro
Adams, subscrita pelos Vereadores Felipe Sálvia, Marcos Soares e Estevão de
Loreno. O Vereador abaixo subscrito requer, na forrna regimental, que depois de
ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio do Poder
Legislativo de Carazinho a Junta Eleitoral, na pessoa dos senhores Lotário
Feldman, Cláudio Kovaski, Ronel Kochenborger e Luis Fernando Muneroli pelo
trabalho realizado na tomada de decisÕes da Juíza e Promotor Eleitoral e
assessoria aos mesários visando um bom a'ndamento do processo eleitoral. A Junta
Eleitoral, mesmo sem o reconhecimento, ou conhecimento da população colabora
com o TREno sentido de conferir todos os documentos referentes ao pleito e
podendo apontar irregularidades bem como tómar decisões e apo'l1tarsoluções. Os
membros da Junta convocados pela Juíza Eleitora, iniciam seus trabalhos nas
primeiras horas das eleições e só terminam após a conferência dos mapas de
apuração e assinatura das. atas com os resultados,' o que' faz com que seus
integrantes interrompam s'ua'S"atividades diárias 'para dedicarem-se e á Justiça
Eleitoral. Por este ato ,de cidadania e .dernocracia recebam os cumprimento do
Legislativo. Presidente Vereador Gilnei Jarré: ,Conforme acordo das bancadas,
não haverá intervalo regimental nem grande o expediente. Passamos agora para a
apreciação e votação dos requerimentos e moções:Vereador Rudinei Brombilla:
Questão de ordem Senhor Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Pois nã
Vereador Rudi. Vereador Rudinei Brombilla: Fazer um requerimento verbal pa
que as moções e requerimentos fossem votado em bloco. Presídente Verea
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Gilnei Jarré: Conforme solicitação verbal do Vereador Rudi, coloco em apreciação
dos senhores Vereadores para que seja apreciado em bloco os requerimentos e
moções. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores
favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por
todos o requerimento do Vereador Rudi para que seja apreciado em bloco os
requerimentos e moções. 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°,03 Vereador Marcos Soares; Requerimento n° 05
Vereador Rudinei Brombilla; Requerimento n° 06 Vereadora Sandra Citolin.
Moções. Moção n° 01 do Vereador Marcos Soares, subscrita pelos Vereadores
Estevão de Loreno, Rudinei Brombilla e Felipe Sálvia; Moção n° 02 do Vereador
Felipe Sálvia, subscrita pelos Vereadores Marcos Soares, Estevão de Loreno e
Rudinei Brombilla; Moção n° 03 da Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos
Vereadores Marcos Soares, ~ugenio Grandó e Rudinei Brombilla; Moção n° 04 da
Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos Vereadores Estevão de Loreno, Marcos
Soares e Felipe Sálvia; Moção.n° 05 da Vereadora Sandra Citolin, subscrita pelos
Vereadores Leandro Adams, Marcos Soares e Estevão de Loreno; Moção n° 06 do
Vereador Estevão de Loreno, subscrita pelos Vereadores Eugenio Grandó, Sandra
Citolin e Leandro Adams; Moção n° 07 do Vereador'Estevão de Loreno, subscrita
pelos Vereadores Eugenio Grandó, Sandra Citolin e Leandro Adams; Moção n° 08
do Vereador Leandro Adams, subscrita pelos Vereadores Felipe Sálvia, Marcos
Soares e Estevão de Loreno. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em
discussão os requerimentos e moções.: Vereador Eugenio Grandó. Vereador
Eugenio Grandó: Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora,
senhores e senhoras presentes na Casa do' povo, entrei' com um pedido de
informação na noite de hoje, sobre o Salvar Sainu. A ambulância chegou em
Carazinho no dia 21 do 06 de 2010, nos estamos ai com o ano findando e ate agora
nada de ver~em funcionamento. É um desperdiço ter um véículo dessa utilidade
encostado "no pátio da prefeitura sem que a população possa usufruir do mesmo.
Quero dizer que muitas vezes à gente ,alcança, alcançá dinheiro para a saúde,
dinheiro paraca, dinheiro para la, quero repetir mais uma vez que a questão não é
financeira, a questão é falta',de gestão, ai esta mais,uma comprovaçãó de que falta
gestão no executivo municipal para solucionar'ôs problemas de Carazinho. É
inadmissível que tenhamos um veicula a disposição da população desde o mês 06
e ate agora nada do veiculo rodar, nada de fazer'atendimento nenhum. Isso nós
tendo, nós temos, isso que nós temos uma frotá cOlnpletamente abandonada junto
a secretaria de saúde, tendo inclusive que ser 'contratada ambulância terceirizada '
para prestar serviço no município. Erítão quero-deixar o pedido pro líder do gover o
que leve o clamor desta Casa e o clamor da população pedindo que bote
funcíonamento a ambulância do Salvar Samu. Seria is~o, muito obriga
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Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os requerimentos e moções.
Vereador Marcos Soares. Vereador Marcos Soares: Senhor Presidente, senhores
vereadores, a imprensa, o presidente do PTB Antonio Azir, demais pessoas que se
fazem presentes. Entrei com um requerimento na noite de hoje, sobre o
atendimento no hospital. Acompanhei na última terça-feira, em torno de quatro
horas onde aconteceu, veio a falecer o senhor Rogério Schilemberg faleceu la,
esperando por atendimento, e nós vimos, temos pedido, várias vezes que o hospital
ponha mais um médico de plantão, ponha mais enfermeiras e o que acontece?
Continua as pessoas falecendo lá,'/como faleceu esse senhor. Senhoras de idade,
uma pessoa, acompanhei, eu estive la das 'quatro as oito horas da outra manhã,
acompanhando o atendimento, porque '0 meu irmão ficou baixado e eu fiquei com
ele, o que que eu fiz, eu vou acompanhar esse atendimento hoje do plantão. Não
tem como um médico sozinho dar conta de todos os que vão lá, e o que acontece?
Já pedimos que o hospital contrate mais um médico. Com dois médicos e com mais
umas três enfermeiras ta solucionado o problemas, e por- que o hospital não
contrata? O que esta acontecendo? Por que eles não fazem? Pedem dinheiro,
pedem dinheiro, a Câmarainanda dinheiro, o prefeito manda dinheiro e o
atendimento no hospital é precário, então chega de nós passar a mão por cima,
acho que nós temos que, se tocar de chamar promotoria, juiz, acho que nós temos
que fazer uma reunião e o hospital tem que dar conta de colocar mais profissionais
de saúde lá, porque até quando nós vamos ter perdas de vida dentro do hospital.
Conversei com o Helio Lutz e com o Azelar, o que ,eles me disseram? É nós não
temos condições é isso ai e vai continuar acontecendo. Eu queria ver se fosse com
um filho dele, se ele ia dizer isso, até quando esses caras tão brincando com a
saúde, tão deixando as pessoas morrer. Esse senhor RogériO Schilemberger, pai de
5 filhos, 55 anos, e o que ta acontecendo?' ai o pessoal vem e cobra de nós os
vereadores, o que vocês tão fazendo? Ta na hora de nós nos reunir com a justiça,
alguma coisa tem que ser feita, ou interditar o hospital, sei la, da forma que ta não
da para deixár. Até quando' nós vamos ter pessoas irresponsáveis dentro do
hospital, qúe tão, para não gastar dinheiro não contratam l1lais'um médico, com
mais um médico salvariam várias vidas lá. Seria isso senhor presidente. Presidente
Vereador GilÍlei Jarré: Está em discussão os requerimentos e moções. Não
havendo mais vereador que queira discutir, coloco em votação os requerimentos e
moções. Vereadores favoráveis permaneçam .~êomo estão e contrários se
manifestem. Aprovado por todos. Solicito ao Senhor.'Secretário que proceda à
leitura com o respectivo número e autor do Projeto de Lei 57 de 2010. Secretário
Vereador Elbio Esteve: P~ '2062/214/10. Projeto número 057/2010. Ementa:
Dispõe sobre incineração ou trituração de documentos de receitas e despezas
públicas e outros documentos de expedierite 'incerviveis desta Câmara, referent
aos exercicios de 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 e anteriores e da outr
providências. Autoria Mesa Diretora. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço
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Senhor Secretário que proceda á leitura do parecer da Comissão de Justiça e
Finanças do Projetos. Secretário Vereador Elbio Esteve: Voto o presente projeto
de lei é viável e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiros.
Assinam Vereador Elbio, Vereador Eugenio e Vereador Felipe Sálvia, secretário.
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Esta em discussão o parecer da Comissão de
Justiça e Finanças. Não havendo 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 Ordem Econômica e Social. Secretário Vereador Elbio Esteve: Voto:
O presente projeto de lei esta' apto, a ser. incluído na ordem do dia. Assinam
Vereador Erlei, Vereadora Sandra e 'Vereador Rudinei Brombilla. Presidente
Vereador Gilnei Jarré: Esta em discussão o parecer da Comissão de Ordem
Econômica e Social. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem.
Aprovado por todos. Esta em discussão o projeto com os pareceres já aprovados.
Só gostaria de justificar o projeto de onde estou mesmo, senhores vereadores, até
para que entendam, colocamos. esse projeto um pouquinho com urgência devida a
digitalização que estamos realizando com,a documentação e para com certeza
poder também no mês de dezembro, fazer apenas a transferência para dentro do
novo, da nova obra do arquivo morto de documentos que serão guardados na
Câmara, então o resto estará todo digitalizado disponibilizado no site da Câmara.
Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores que
concordam permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por
todos. Peço ao senhor secretario que proceda a,leitura do Projeto de Lei 126 de
2010. Secretário Vereador Elbio Esteve: P - 1916/201/10. Projeto de Lei número
126/2010 de 08 de outubro de 2010. Autoriza a doação de áreà a empresa
Madeireira JO LTOA. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao Senhor
Secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças.
Secretário ,Vereador Elbio. Esteve: Voto: O presente projeto de lei é viável

d t .

conforme pareceres do Instituto Sollo e do Juridico da Casa e nada a opor quanto
aos aspectos orçamentários e financeiros. Sala de Reuniões, assinam Vereador
Elbio, Vereadór Eugenio e Vereádor Felipe Sálvia.Presidente Vereador Gilnei
Jarré: Esta em discussão o .parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Não
havendo vereador que queira discutir, coloco, em'votação.~V.ereadores favoráveis
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao
Senhor Secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Ordem
Econômica e Social. Secretárió Vereador Elbio Esteve: Voto: O presente projeto
de lei esta apto a ser incluído na ordem do diá: Sala de Reuniões. Assinam
Vereador Erlei Vieira, Vereadora Sandra e Vereador Rudinei Brombilla. Presiden
Vereador Gilnei Jarré: Esta em discussão o parecer da Comissão de Ord
Econômica e Social. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votaç
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Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem.
Aprovado por todos. Esta em discussão o projeto com os pareceres já aprovados.
Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores
favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por
todos. Peço ao senhor secretario que proceda a leitura do Projeto de Lei 127 de
2010. Secretário Vereador Elbio Esteve: P - 1917/202/10. Projeto de Lei número
127/2010 de 08 de outubro de 2010. Autoriza a doação de área a empresa Buch
sistema de Precisão LTOA. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao Senhor
Secretário que proceda á leitura .dó parecer da Comissão de Justiça e Finanças.
Vereador Secretário Vereador Elbio Esteve: Voto: O presente projeto de lei é
viável conforme pareceres do Instituto Sollo e do Juridico da Casa e nada a opor
quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. Sala de Reuniões, assinam
Vereador Elbio, Vereador Eugenio e Vereador Felipe Sálvia. Presidente Vereador
Gilnei Jarré: Esta em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Não
havendo 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 Ordem
Econômica e Social. Secretárió Vereador Elbio Esteve: Voto: O presente projeto
de lei esta apto a ser incluído na ordem do dia. Sala de Reuniões. Assinam
Vereador Erlei, Vereadora Sandra e Vereador Rudinei Brombilla. Presidente
Vereador Gilnei Jarré: Esta em discussão o parecer da Comissão de Ordem
Econômica e Social. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem.
Aprovado por todos. Esta em discussão o projeto com os pareceres já aprovados.
Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores
favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por
todos. Peço ao senhor' secretario que proceda a leitura do Projeto de Lei 132 de
2010. Secretário Vereador Elbio Esteve: P - 2029/210/10. Projeto de Lei número
132/2010 de '28 de outubro de 201 O~Autoriza abertura de "crédito especial no
orçamento'"de 2010. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao Senhor Secretário
que proceda à leitura do parecer da"Comissão de Justiça e Finanças. Secretário
Vereador Elbio Esteve: Voto: O presente projeto de leL'é viável conforme
pareceres do Instituto Solloe do Jurídico da Casa e nada a opor quanto aos
aspectos orçamentários e financeiros. Sala de Reuniões,"assinam Vereador Elbio,
Vereador Eugenio e Vereador Felipe Sálvia.~Presidente Vereador Gilnei Jarré:
Esta em discussão o párecer da Comissão de Justiça e Finanças. Não havendo
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis
permaneçam como estão e contrários se manifeste'm.Aprovado por todos. Peço ao
Senhor Secretário que proceda à' leitura dó parecer da Comissão de Orde
Econômica e Social. Secretário Vereador Elbio Esteve: Voto: O presente proj o
de lei esta apto a ser incluido na ordem do dia. Sala de Reuniões. Assina
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Vereador Erlei Vieira, Vereadora Sandra Citolin e Vereador Rudinei Brombilla.
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Esta em discussão o parecer da Comissão de
Ordem Econômica e Social. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em
votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se
manifestem. Aprovado por todos. Esta em discussão o projeto com os pareceres já
aprovados. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem.
Aprovado por todos. Peço ao senhor.sec,=-etarioque proceda a leitura da prestação
de contas da gestão fiscal do ano"'C:Je2009.dos gestores Leandro Adams e Gilnei
Jarré. Secretário Vereador Elbió Esteve: Atendimento à Lei De Responsabilidade
Fiscal. Observadas as normas ae gestão, 'o Parecer é pelo Atendimento à Lei., .
Complementar nO101/2000. Trata-se da Prestação de Contas.de Gestão Fiscal do
Legislativo Municipal de Carazinho, referenfe ao exercicio de 2009, gestão dos
Senhores Leandro'Adams'(01-01.a'05~05 e \14-05 à,31-12-2009) e Gilnei Alberto
Jarré (06 a 13-Õ5-2009). Passo ao voto. '1,Tendo em vista os aspectos técnicos
analisados pela 'Supervisão de Auditor(a Municipal e pelo Ministério Público junto a
este Tribunal, ccinsidero atendidãS'as disposições contidas na Lei Complementar nO
101/2000, tanto 'no que sejêféi'e à-entrega, publicação e divulgação dos Relatórios
de Gestão Fisc~l.\quantpTno. que concerne"à~insti~çãO e ,atuação do Sistema de
Controle Interno, aos Uimites da 'Despesa com Pessoal, aos Restos a Pagar, ao
Equilibrio Finance(ro, aós•..Gastos Totais e com a Folha defpagamento. 2° Em face
do exposto, voto: á) 'pela emissão de Parecer pelo aténdiménto à Lei Complementar
Federal n0101/iooo, jno tocante às.••contas de Gestão ~;Scal do Poder Legislativo
Municipal de Cárazinho, no exercício de 2009, dê respónsabilidade dos Senhores
Leandro Adams1e Gifnei Alberto Jarré; b) pela cientifica'râo do Parecer, da Instrução
Técnica e do pr~sentêH~elatório e Votô às 'áutoridadesfresponsáveis, bem como ao
Poder Legislativà Municipàl de Carazinho,tpara os)ins do que preceitua o artigo 59
da Lei Complemêntar n01OÚ2000; c)"por."considerar'a presente decisão nas Contas
anuais do exércício de 2009;ê,'d) após, arquive;sé o preserite"processo. Em 12 de
agos:o de 201~. Cà~selheiro" Ir~dir 'R~trpski~Relator. Presidentê )Vereador Gilnei
Jarre: Nada/mais"havendo a tratar"sob a-proteção de.•••Deus~eclaro encerrada a
presente reunião, e"convoco"os Senhores Vereadores.•..para'a próxima Reunião
Ordinária, a ser 'realizaãárlO dia"16de'novembro às 18h45min~-. ''''''..•..•._ .•. - : / '"

'" "'--,"-~~--~,-~... /"~

"'-~, ~ tf!ht
:~ ~ In ~r,--'-~. . vereado~~:-Esteve

Presiden e Secretário

P.S Página 12 29/1112010

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

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

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

