ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Ata da Reunião Ordinária do dia 07 de fevereiro de 2011 ..... Ata 03

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, às dezenove horas,
ocorreu à terceira reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O vereador

Élbio Esteve fez a leitura de um trecho da bíblia. Foram apreciadas e votadas
as atas das reuniões dos dias 27.12.2010 (reunião ordinária e a das duas
extraordinárias), reunião extraordinária do dia 14.01.2011 e da reunião solene
do dia 18.01.2011 sendo que todas foram aprovadas por unanimidade. Foi
realizada a leitura do expediente da presente reunião, bem como das
indicações apresentadas. Na sequência. foi realizada a leitura dos
requerimentos que seguem: Requerimento 01, 02 e 03 - Vereador José Jairo
Scherer dos Santos (PP), Vereador Paulino de Moura (PTB) e Vereador Felipe
Sálvia (PDT) - O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que
após lido em plenário e deferido pela presidência, seja autorizada viagem a
BrasilialDF, entre os dias 14 a 17 de fevereiro do corrente ano, para solicitar
destinação de recursos financeiros para pavimentação, canalização e cursos
de qualificação profissional na área de construção civil (elétrica, carpintaria
entre outros) para o município, bem como recursos para instalação de novas
academias ao ar livre, junto a bancada gaúcha, os deputados Afonso Hahn,
José Otávio Germano, Ronaldo Nogueira de Oliveira, Giovani Cherini e no
Gabinete da Senadora Anna Amélia Lemos; 04 - Vereador Eugenio Grandó
(PTB) - O vereador abaixo assinado requer na forma regimentai, que depois de

•

aprovado em plenário, seja enviado oficio com os mais sinceros votos de

profundo pesar aos familiares do Dr. Nilson Paz, pelo seu falecimento ocorrido
no dia 04 de fevereiro, demonstrando nossa solidariedade nesse momento de
profunda dor pela perda:irreparável. Desejamos a familia, muita força e fé para
superar este momento que sabemos é de profunda dor, mas Deus que tudo
pode estará fortalecendo-os e consolando-os. Cremos na palavra de Deus
escrita em João, capo XI, verso 25 e 26: "Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a
vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive
e crê em mim nunca morrerá"; 05 - Vereador Eugenio Grandó (PTB) - O
vereador abaixo assinado requer na forma regimental, que depois de aprovado
em plenário, seja enviado oficio de aplausos e reconhecimento ao exadrista
Senhor Emerson Muller pela aprovação como arbitro FIDE. A Federação
Internacional de Xadrez, após o Congresso 1st Quarte Presidential Board
aprovou o titulo de AF (Arbitro FIDE). Deste evento participaram 17 árbitros
sendo Brasil, Angola, Paraguai, Peru, Argentina e Equador, do curso
obrigatória para virar arbitro, Emerson foi aprovado com 86% e recebe Norma
de AF. Emerson Muller desde 1998 vem atuando como arbitro, tornou-se
Arbitro Regional da confederação Brasileira de Xadrez em 2004, em 2008
passou a ser Arbitro Nacional pela CBX - Confederação Brasileira de Xadrez,

•

,,"".,",

Co"~ ~

~Co'" _,

_

E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br

~Co""~"~

'"'

~=
~
,cc

www.camaracrz.rs.gov.br

OO~_ ~ ~"_
CNPJ: 89.965.222/0001-52

"6

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

hoje federado a mais de dois anos pela Federação Catarinense de Xadrez,
torna-se Arbitro FIDE, Titulo Internacional; 06 - Vereador Leandro Adams (PT)
- O vereador abaixo subscrito requer na forma regimental, que depois de
ouvido o plenário e com aprovação dos Senhores Edis, seja enviado oficio do
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Poder Legislativo de Carazinho, e um exemplar do livro História da Câmara
Municipal de Carazinho, onde consta a visita do Deputado a esta casa na
página 275, ao Deputado Federal Marcos Maia, pela conquista democrática da
Presidência da Cãmara Federal, realizada no dia 04 de fevereiro de 2011, em
Brasília. Certamente este é o reconhecimento por sua brilhante carreira
politica, onde sempre primou pela ética e respeito á comunidade que acredita
em seu trabalho. Maia, tua caminhada é de serenidade, ética, compromisso
dedicação e responsabilidade com a população que acredita e confia em seu
trabalho. Receba as homenagens do Poder Legislativo de Carazinho; 07 Vereador José Jairo Scherer dos Santos (PP)- O vereador abaixo assinado
solicita na forma regimental, que após submetida ao plenário para aprovação,
seja encaminhado oficio a jovem Lais Berté Sálvia, filha do nosso colega
Vereador Felipe Sálvia, cumprimentando-lhe por ter concluido o Curso de
Direito pela Universidade de Passo Fundo - UPF. Lais somos testemunhas do
orgulho e da felicidade de teu pai neste momento em que realizastes este
sonho de concluir o nível superior em um curso como este que tem de certa
forma uma relevância tão grande no meio em que vivemos. Por isso,

compartilhamos com ele este momento tão significante e inesquecível neste
momento em que lhe congratulamos. Esperamos que sua dedicação aos
estudos continue acompanhando-a sempre, uma vez que esta profissão que
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escolheste lhe possibilita estar em constante estudo pois exige atualização
constante e permanente. Não restam duvidas de que serás uma brilhante
profissional, por isso desejamos sucesso no decorrer desta tua nova etapa da
vida, para que continues dando orgulho a todos aqueles que sabem e
conhecem o teu grande potencial. Receba o reconhecimento do Poder
Legislativo Municipal, que muito orgulha-se em poder homenageá-Ia; 08 Vereadora Sandra Citolin (PMDB) - A vereadora abaixo subscrita requer, na
forma regimental, que depois de ouvido o plenário, seja enviado oficio ao
Executivo Municipal com O seguinte pedido de informação: Atual situação da
equipe técnica do programa estratégias de saúde da família, infonmar por ESF:
Médico;

Enfermeiro

responsável; Técnicos

em

enfermagem;

Servente;

Funcionários administrativos; Agentes de saúde; Dentista; Auxiliar

de

consultório dentário. Referente aos médicos, enfermeiros e dentistas,
encaminhar número de registro profissional junto ao órgão competente e

cadastro junto ao CNES. Informar por equípe, as quantidades de atendimentos
informadas no Sistema De Informações Ambulatoriais do SUS (SAI - SUS) nos
últimos seis meses, discriminadas mês a mês. Informar a meta da produção de

cada profissional e por ESF pactuada, quando foi concebida a municipalização
plena da saúde. Relatório detalhado do SIAB, com todas as informações do
PMA2 por Posto de Saúde dos últimos seis meses, discriminadas mês a mês.
Referente ao funcionamento da Unidade Básica da São Bento, em que horários
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está atendendo e qual equipe de profissionais está dando suporte á jornada de
trabalho. Qual a situação quanto ao pagamento do aditivo anual dado as
agentes de saúde do municipio? Conforme pesquisa realizada no site fundo a
fundo, se verificou que o recurso ainda não foi depositado na conta do
municlpio. Caso o municipio tenha tomado alguma medida visando a
viabilização do recurso, já que segundo informações repassadas por algumas
agentes de saúde, diversas cidades no Brasil já receberam o aditivo do 14°
salário e o municlpio de Carazinho recebeu no ano de 2010 o aditivo no dia
14.01.2010 e nesse ano até a presente data o aditivo não foi pago; 09 Vereadora Sandra Citolin (PMDB) - A vereadora abaixo assinado solicita na
forma regimental, que submetido ao plenário para aprovação, seja enviado
oficio do Poder legislativo de Carazinho, parabenizando o Sr. Darci Vieira por
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colocar o nome de Carazinho em evidencia no cenário nacional, através da

comercialização de trajes tipicos do Rio Grande do Sul para o figurino da
noveia Araguaia da Rede Globo. Há vinte anos no ramo, a empresa familiar
tem 12 funcionários, e é especializada em trajes típicos do Rio Grande.
Certamente este é o reconhecimento por esta trajetória de competência e
credibilidade, demonstrando para nossa comunidade que és um
empreendedor, com uma ampla visão empresariai e comercial; 10 - Vereadora
Sandra Citolin (PMDB) - A vereadora abaixo subscrita solicita na forma
regimental, que logo após submetido ao píenário para aprovação, seja enviado
oficio as Centrais Elétricas de Carazinho - Eletrocar, na pessoa do Sr Diretor Presidente Albano Kayser, solicitando ao departamento técnico da empresa
para que seja efetuada a colocação de lâmpadas mais potentes nas luminárias
dos postes da Praça Santo Muneroli, localizada na Avenida São Bento, Bairro
Glória. Solucionando definitivamente o problema de i1uminaçâo da referida
praça, zelando pela segurança das crianças e demais moradores que utilizam a
referida praça para seu lazer; 11 - Vereador Gilnei Jarré (PSDB) - O vereador
abaixo subscrito requer na forma regimental, que depois de lido em plenário,
seja enviado oficio aO .Executivo Municipal com o seguinte Pedido de
informações, informar o total dos valores em cobrança pela Secretaria da

Fazenda conforme discriminação abaixo: Cobranças Administrativas: a) Em
aberto; b) Parcelado (situação dos parcelamentos).Cobranças Judiciais: a) Em
aberto; b) Parcelado (situação dos parcelamentos); c) Valor em cobrança por
procurador; d) N° de CDAs (Certidão de Divida Ativa) em cobrança por
procurador; e) N" de processos por procurador. Cópia do relatório dos
contribuintes isentos do pagamento de IPTU e Taxa de Lixo, nos periodos de
2009,2010 e 2011; Valor lançado referente á cobrança do IPTU e Taxa de
Lixo, nos exerclcios fiscais de 2009, 2010 e 2011; Valor arrecadado referente á
cobrança do IPTU e Taxa de Lixo, nos exerclcios fiscais de 2009 e 2010;
Projeção de arrecadação da cobrança do IPTU e Taxa de Lixo para o exercicio
fiscal de 2011. Justificativa: Manter-se informado no que se refere á
arrecadaçâo e cobrança municipal; 12 - Vereador Gilnei Jarré (PSDB) - O
vereador abaixo subscrito requer na forma regimental, que depois de lido em
plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal com o seguinte Pedido de
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informações: Seja informado de quem é a responsabilidade da reposição do
pavimento das ruas, referente às aberturas de valas realizadas em nosso
município. (Caso houver um terceiro responsável enviar cópia do acordo ou
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contrato ou convênio realizado); Cópia do relatório de pagamentos (efetuados
peios contribuintes) dos serviços de aberturas e fechamentos de valas
realizados em nosso municipio, nos perlodos de 2009,2010 e 2011; Cópia dos
protocolos de solicitação de prestação de serviços das máquinas (todas) do
municipio, nos periodos de 2009, 2010 e 2011; Cópia do relatório de
pagamentos de hora/máquina efetuados peios contribuintes (constar nome e
endereço da prestação de serviço), nos periodos de 2009, 2010 e 2011.
Justificativa: Averiguar possiveis irregularidades confonme denúncias; 13 Vereador Éibio Esteve (PSDB) - O vereador abaixo assinado solicita que após
lido em plenário e deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio ao
Executivo Municipal para que envie relatório infonmando: Os valores gastos
com aterro sanitário no período que compreende os anos de 2009 até a data
atual; Informe o nome da pessoa que administra o setor de reciclagem do
aterro sanitário; Informe ainda a quem pertence à administração da reciclagem
(ao município, cooperativa, empresa privada); Qual a previsão de compra da
manta impermeável e a construção da nova célula; O tempo de duração do
contrato com a empresa responsável peio recolhimento do lixo; Quais as
medidas mitigatórias que estão sendo tomadas para amenizar a poluição
ambiental advinda do depósito irregular de lixo local, visando assim diminuir o
impacto ambiental; Informe o motivo de estarem sendo depositados no aterro
outros materiais que não são compatíveis com o local, tal como animais
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mortos, latas de tinta, etc. Quai secretaria ou departamento do municipio é
responsável pela compra da manta impermeável, bem como da confecção da
nova célula, e regularização do aterro; 14 - Vereador Felipe Sálvia (PDI) - O
vereador abaixo assinado solicita na fonma regimental, que após submetida ao
plenário para aprovação, seja encaminhado oficio a ACIC, cumprimentandolhes pelos 93 anos de fundação. A Associação Comercial e Industrial de
Carazinho é uma entidade que surgiu antes mesmo de Carazinho emanciparse politicamente, tendo tido papel fundamental no periodo em que Carazinho
pleiteava a situação de municipio para deixar de ser distrito de Passo Fundo.
Não são necessárias muitas palavras para qualificar a importância da ACIC
para nosso município, é uma entidade que além da missão para qual foi criada,
desenvolve ainda um importante trabalho social no desenvolvimento de
atividades que buscam a melhoria e a satisfação. de vida de todos os
carazinhenses de forma geral, preocupando-se principalmente com a geração

de emprego e qualificação dos profissionais. Desejamos que o trabalho
desenvolvido até então, continue sendo motivo de orgulho para todos nós que
nos sentimos honrados em homenageá-los neste momento em que a
Associação Comercial e Industrial de Carazinho comemora 93 anos de

fundação. Recebam o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal, que
muito orgulha-se em cumprimentá-los nesta data. Na seqüência a presidente
iniciou o grande expediente e convidou o vereador Gilnei Jarré para fazer uso
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da palavra, onde o mesmo colocou sua preocupação com a cadência do

quiosque da praça, pela prefeitura, para a brigada militar. O vereador entende
não ser viável, pois a necessidade de segurança está nos bairros e não
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somente na área central da cidade, o mesmo colocou que o posto policial do
bairro Borgue!ti encontra-se em completo abandono, que os policiais não
freqüentam/utilizam aquele local, citou também da construção de um posto
policial que foi feita junto a UPF que nos dias de hoje serve como moradia de
funcionário público, citou também a necessidade de que seja dada maior
atenção e que seja feito investimento nas estradas do interior que estão em
péssimo estado, muito preocupado o vereador colocou que as ambulãncias do
município não estão funcionando o que é bastante preocupante. O vereador
Paulino de Moura também utilizou O espaço para homenagear o jovem
Orlandinho que se sagrou campeão em campeonato de Ténis ocorrido no
Chile. O vereador Paulino colocou que foram atendidas 878 pessoas pelo
transporte de passageiros da saúde, colocou também que criticar é um direito,
mas que deve colocar as coisas boas que o governo também tem feito, disse

também que as pessoas que lá estão (na Secretária da Saúde) estão
executando seus trabalhos da melhor forma possivel, pois nem sempre se
alcança o que se precisa; o vereador Jarré pediu a palavra e colocou que o
executivo só fez o que era de sua obrigação, que são pagos para esse fim e
nada mais justo que fosse feito bem. O vereador Eugenio Grandó abordou a
entrada de um projeto de lei de sua autoria o qual julga de suma importância O
qual proibe o uso das sacolas plástíca nos supenmercados de nossa cidade,
bem como solicitou ao líder de governo vereador Estevão De Loreno para que
junto ao executivo notifique os proprietários de terrenos vagos para que seja
feita a capina e roçada dos mesmos, também abordou a necessidade da
manutenção das estradas do interior do municipio. O vereador Felipe Sálvia
também se manifestou colocando sua importãncia com O carnaval de
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Carazinho, que os recursos destinados para este fim no município são

escassos, que o município deveria 'investir mais, pois é uma festa popular que
traz alegria para muitas pessoas que não tem condições de viajar para grandes
centros participar desta festa. Vereador Felipe também colocou sua posição
contrária a cedência do quiosque da praça para a brigada militar, pois acredita
não ser necessário tanto, colocou também a entrada de um projeto de lei sobre
a prOibição de colocar cargos de confiança ou cargos emergenciais quando
existirem bancas de concurso público vigente, o vereador Grandó se

manifestou favorávei ao projeto do vereador Felipe colocando que o STJ já
exarou parecer favorável a mesma matéria apresentada pelo vereador Felipe.

A presidente também homenageou o jovem Orlando Moraes da Luz,
Orlandinho,

jovem

que

trouxe

muito

orgulho

ao

nosso

município,

parabenizando-o pelo campeonato ganho. Também foi feita homenagem ao
presidente da Liga Municipal de Carnaval, e a jovem Edimara, rainha do
Carnaval Municipal de Carazinho, soberana do carnaval do Rio Grande do Sul
2011, evento ocorrido em Júlio de Castilhos, e 2° Princesa do Carnaval
Intenmunicipal 2011, evento ocorrido em Cruz Alta. Os requerimentos voram
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colocados em votação em bloco, por solicitação do vereador Felipe, sendo que
todos foram aprovados por unanimidade. Dando fim aos trabalhos a presidente
encerrou a reunião e convocou os vereadores para a próxima reunião a ser

realizada no dia 14 de fevereiro do corrente ano.

~~'JY)
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Vereadora Sandra Citolin
Presidente

Ver ador Leandro Adams

Secretário
Des

•
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