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Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, às dezenove horas,
ocorreu à quarta reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O vereador
Estevão De Loreno fez a leitura de um trecho da biblia. Foi realizada a leitura
do expediente da presente reunião, bem como das indicações apresentadas.
Na sequência foi realizada a leitura das indicações e dos requerimentos que
seguem: Requerimento 01 - Vereador Paulino de Moura (PTS) - O vereador
abaixo assinado solicita que após lido e deliberado em plenário seja
encaminhado oficio ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho
(ELETROCAR) ao Senhor Albano Irineu Kayser Filho solicitando ao mesmo
que seja restaurada a luminária localizada junto a rótula da Rua Eurico Araújo.
visto que a mesma encontra-se as escuras; 02 - Vereador Elbio Esteve
(PSDS) - O vereador abaixo assinado solicita que após aprovado em plenário
seja enviado oficio ao Senhor Nei Cesar Mânica, ilustríssimo Presidente da
COTRIJAL, pelo lançamento da 12' edição da Expodireto Cotrijal 2011.
realizada hoje na capital. em Porto Alegre. Reconhecimento minimo este diante
de um evento tão expressivo para a comunidade regional, já que a Expodireto
vem se consolidando a cada ano, como um dos principais eventos da
agricultura de precisão a nivel nacional e internacional, apresentando sempre a
seus visitantes novas tecnologias, fomentando assim o crescimento do
agronegócio. Receba desta forma, os cumprimentos e o reconhecimento do
poder Legislativo Municipal de Carazinho. pelo trabalho realizado. e a certeza
de que a 123 edição da feira será um sucesso incomensurável; 03 - Vereadora
Sandra Citolin (PMDS) - A vereadora abaixo subscrita solicita na forma
regimental que logo após submetido ao plenário para aprovação seja enviado
oficio a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, ma pessoa da Ilustríssima
Senhora Maria do Rozário, ao Congresso Nacional, na pessoa do Ilustríssimo
Senhor Marco Maia - Presidente. ao /Iustrissimo Senhor Jose Sarney -
Presidente do Senado, manifestando nosso total apoio a iniciativa de avançar
no processo de reconhecimento das violações contra os direitos humanos no
período do regime militar. Solicitamos que o Congresso aprove a criação da
Comissão da Verdade, que vai apurar informações sobre mortos e
desaparecidos do regime militar. Enviado pelo então Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, o projeto de lei está parado no Congresso desde maio do ano
passado. Se aprovado, cria uma comissão para "promover o esclarecimento
circunstanciado dos casos de torturas, mortes, desaparecimentos forçados,
ocultação de cadáveres e sua autoria, ainda que ocorridos no exterior".
Solicitamos que seja feito um bom e democrático debate para posteriormente
aprovar o projeto de lei que cria a Comissão da Verdade, para que a nossa
história seja resgatada e contada de forma completa, e assim dar seguimento
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do processo de reconhecimento da responsabilidade do estado por graves
violações de Direitos Humanos com vistas a sua não repetição, com ênfase no
período de 1964-1985, de forma a caracterizar uma consistente virada de
página sobre esse momento da história do pais; 04 - 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 ao
Diretor da Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN Carazinho,
ao Senhor Sandro Jacob Loureiro, solicitando ao mesmo que verifique junto á
companhia, e faça uma avaliação mais cautelosa e menos burocrática nos
critérios da tarifa social para que as famílias de baixa renda sejam realmente
beneficiadas neste programa; 05 - Vereador Gilnei Jarré (PSDB) - O vereador
abaixo subscrito requer na forma regimental que depois de lido em plenário
seja enviado oficio ao Deputado Federal Otávio Leite, aos líderes de bancadas
na Cãmara dos Deputados e a Comissão de Constituição de Justiça e
Cidadania manifestando apoio a PEC - Proposta de Emenda á Constituição,
de autoria do Deputado Federal Otávio Leite - PSDB, que proíbe a posse de
suplentes de senadores, deputados federais, deputados estaduais, distritais e
vereadores durante o recesso parlamentar, com exceção as convocações de
reuniões extraordinárias. Parabéns Deputado, pois o teor desta PEC possui
visão de avanço da democracia e de percepção da sociedade brasileira, que
tem que ser respeitada. Ações moralizadoras como esta visam inibir o
corporativismo político; 06 - Vereador Felipe Sálvia (PDT) - O vereador abaixo
subscrito requer na forma regimental que depois de lido em plenário e com
aprovação dos senhores Edis seja enviado oficio do Poder Legislativo de
Carazinho ao Diretor Presidente da ELETROCAR, solicitando que determine ao
setor competente com relação á troca de algumas lámpadas de iluminação
pública na Rua Pernambuco no bairro Oriental, pois alguns moradores nos
procuraram relatando que há algum tempo algumas necessitam de troca em
virtude de estarem queimadas, o que torna a referida rua escura em alguns
trechos, fato que preocupa e põe em risco a segurança dos moradores e das
pessoas que por ela transitam. Como sabemos da preocupação da
ELETROCAR com a total satisfação de seus clientes e consumidores, temos a
certeza de que nosso pedido será prontamente atendido pelo setor competente
dessa empresa que é nossa, da nossa gente e do povo de Carazinho. Na
seqüência a presidente iniciou o grande expediente e convidou o Vereador
ErJeiVieira - 10 vice-presidente para assumir os trabalhos da mesa para que a
mesma pudesse se pronunciar. A Vereadora Sandra Citolin colocou sobre a
divulgação da Expodireto Cotrijal, realizada em Porto Alegre na tarde de hoje,
ressaltou que 85% dos cooperados a COTRIJAL são de pequenos agricultores
e da importância de Não Me Toque receber essa grande feira de tecnologia
que com certeza beneficia também estes pequenos agricultores. O Vereador
Erlei Vieira se pronunciou a respeito de uma viagem que fez em companhia da
presidente para Chapecó/SC para visitar o CAPS AD (CAPS Álcool e Drogas)
onde ficaram impressionados com a infra-estrutura do local, salientou também
que já havia enviado projeto pronto para a prefeitura a fim de conseguir a
instalação de uma unidade do CAPS em Carazinho onde o Governo do Estado
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novamente sobre a situação da Rua Cassai Brum onde existem inúmeros
buracos na via dificultando o tráfego dos veiculas e sobre a situação da
AMOSPE que se encontra tomada pelo mato alto que impede que as pessoas
usufruam do local, e abordou ainda sua indignação quanto ao espaço no bairro
São Lucas onde o mesmo pretendia junto ao executivo que fosse feita a clinica
para dependentes qulmicos que em meio á revolta dos moradores do bairro
motivado por inúmeros "falatórios" não foi efetivado. O Vereador Felipe Sálvia
ressalta o ótimo trabalho dos CAPS AD por todo o Brasil, e salienta que o
Programa é federal e não de um ou outro; o Vereador Elbio Esteve interveio e
destacou que a grande preocupação é com o uso do álcool por crianças e
jovens em idade escolar; o vereador Felipe comentou a respeito de uma
solicitação que já tem feito há vários anos pedindo que uma placa seja
colocada na Praça Albino Hillebrandt onde conste a identificação dessa praça
que leva o nome de um dos primeiros prefeitos que nosso município teve,
salientou ainda da falta que o Vereador Paulino de Moura faz na secretaria de
obras no setor de limpeza urbana, pois desde a saida do mesmo do referido
departamento a limpeza urbana da cidade tem sido deixada de lado ou até
mesmo esquecida e ainda solicitou ao líder de governo que intercedesse junto
ao prefeito sobre esse assunto, e que fosse revisto o asfalto colocado na
Avenida Flores da Cunha sentido do Bairro Borghetli, pois em vários pontos o
mesmo já apresenta buracos na via; o Vereador Eugênio Grandó salientou que
essa preocupação irá permanecer, pois não há no município nem secretario de
obras definido, o que ocupa a pasta está interinamente, salientou que
Carazinho não está em um momento que possa ter um secretario interino. O
Vereador Felipe Sálvia solicitou que os requerimentos e os projetos que seriam
votados fossem apreciados em bloco, e antes da presidente consultar o
plenário sobre a opinião dos demais pares, o Vereador Paulino de Moura fez
solicitação verbal ao plenário para que o mesmo autorizasse o retorno da
viagem que o referido vereador faria acompanhado do Vereador Felipe Sálvia e
do Vereador José Jairo Scherer dos Santos fariam a Brasília para que o retorno
fosse realizado no dia 18 do corrente e não no dia 17 como havia solicitado, a
presidente colocou em .apreciação do plenário e a votação foi unânime. Os
requerimentos foram aprovados por todos os presentes. Passando para a
apreciação e votação dos projetos: Projeto de Lei 008/11 "Autoriza abertura de
crédito especial no orçamento de 2011" - Autor Executivo Municipal; Projeto de
Lei 013/11 "Autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2011" -
Autor Executivo Municipal; Projeto de Lei 015/11 "Autoriza abertura de crédito
especial no orçamento de 2011" - Autor Executivo Municipal; Projeto de Lei
016/11 "Autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2011" - Autor
Executivo Municipal; Relatório de execução orçamentária 001 "Reiatório de
execução orçamentária, balancete contábil, balancete de despesa e conciliação
bancária relativa ao mês de Dezembro de 2010" - Autor Cãmara Municipal
(Contabilidade); Projeto de Resolução 002/11 "Dispõe sobre a concessão de
diárías aos agentes políticos e servidores, e de indenização de transporte aos
agentes politicos da Câmara Municipal de Carazinho" - Autor Mesa Diretora;
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Projeto de Lei Legislativo 003/11 "Revoga as leis n° 6.630 de 08 de outubro de
2007, n° 6.961 de 02 de junho de 2009. n° 7.294 de 18 de janeiro de 2011. n°
7.295 de janeiro de 2011 e o Decreto Legislativo n° 002/2010" - Autor Mesa
Diretora; Na sequência a presidente solicitou ao secretário que fosse lido o
parecer da Comissão de Justiça e Finanças dos projetos; Parecer: "Os
presentes projetos de lei são viáveis, conforme parecer do Instituto Sollo, e
nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiros" - Relator e
Presidente Vereador Gilnei Jarré, vice-presidente Vereador Eugênio Grandó e
secretário Vereador Leandro Adams, sendo que o mesmo parecer
acompanhou todos os projetos apreciados nesta reunião. O referido parecer foi
aprovado por unanimidade. Em seguida foi lido o Parecer da Comissão de
Ordem Económica e Social referente aos projetos: "Comissão da Ordem
Econômica e Saciai - Parecer: Os projetos de lei estão aptos a serem incluídos
na ordem do dia." Relator-presidente Vereador Paulino de Moura, vice-
presidente Vereador Felipe Sálvia e secretário Vereador Erlei Vieira, o parecer
foi votado e aprovado por unanimidade. Durante a discussão desses projetos, o
Vereador Gilnei Jarré se posicionou a respeito dos mesmos e salientou a
respeito do Projeto Emancipar onde estão sendo construídas casas para
loteamento habitacional, e da construção de um novo ESF através do Governo
Estadual e da manutenção de diversas ruas do município. Os projetos foram
aprovados por unanimidade. Dando fim aos trabalhos a presidente encerrou a
reunião e convocou os vereadores para a próxima reun"- ser r . ada no
dia 21 de fevereiro do corrente ano.

Des
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