
,.•
I

~

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2011 ...•.
ATA 05/11

•

•

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, às dezenove horas,
ocorreu à quinta reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O vereador Gilnei Jarré
fez a leitura de um trecho da bíblia. 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 Felipe
Sálvia (POT) - O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após
submetido ao plenário para aprovação seja encaminhado oficio a Senhora Litiana
Simão Marques pelo título Rainha do Carnaval 2011 de Carazinho. Queremos
manifestar nossas congratulações, a todas as jovens que representaram seus blocos e
escolas, concorrendo dignamente ao Titulo de Rainha do Carnaval 2011 de
Carazinho, e em especial a esta jovem, que com sua beleza e graciosidade,
representando o Bloco Tropical, conquistou os jurados e a comunidade presente,
merecendo esta grande conquista. O Carnaval é uma das festas populares mais
importantes do Brasil, a mais animada e representativa do mundo, e representar o
Carnaval através deste titulo é sem dúvida alguma um grande destaque. Recebas o
reconhecimento deste Poder Legislativo Municipal, pois a partir de agora está a
representar o carnaval de Carazinho e mereces sem duvida alguma nossa
consideração ligada ao desejo de que esta seja apenas mais uma das muitas vitórias
e conquistas que estão por vir no decorrer de sua vida. Estendemos nossos
cumprimentos também a toda à corte do Carnaval 2011, da Liga Municipal de
Carnaval, os quais destacamos o Rei Momo, Sr. Gian Artemio C. Scheneider,
representante da Escola Furacão, a Rainha da categoria Mirim, Eduarda dos Santos
representante dos Guerreiros, a Rainha da categoria Infantil, Ana Vitória Metz,
representante da Escola Furacão, a Rainha da categoria Juvenil, Rosa Maria Andrade,
da Escola Furacão, e a Rainha da Categoria da 33 Idade, Sra. Bemadete Rocha,
representante do Flor da Serra; 02 - Vereador Élbio 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 informando: 1 - O
número de veículos listando tipo do veiculo: carro, moto, carregadeira, caminhão etc,
que compõem a frota da secretaria municipal de obras; 2 - A quantidade de veículos
que estão em pleno funcionamento; 3 - A quantidade de veiculos que se encontram
parados por falta de manutenção; 4 - A quantidade de veículos que encontram-se
parados em manutenção; 5 - Lista dos trabalhos realizados com as máquinas da
secretaria de obras nos últimos dois meses; 6 - Quantidade de combustíveJllitros
gasto com a frota da secretaria de obras nos últimos dois meses listando o tipo de
combustivel (álcool, gasolina ou óleo diesel); 7 - Informe nome, endereço e CNPJ das
empresas que prestam serviços de manutenção, conserto, troca e reposição de peças,
troca de óleo lubrificante, lavagem e etc; 8 - Informar o valor gasto nos últimos seis
meses com estas empresas; 9 - Informar copia das notas fiscais de combustíveis, de
manutenção, mão de obra, troca de óleo lubrificante, peças e equipamentos nos
últimos seis meses; 03 - Vereador Leandro Adams - O vereador abaixo subscrito
requer na forma regimental que depois de ouvido o plenário e com aprovação dos
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senhores Edis seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho parabenizando o '
Senhor Jean Carlos Szydioskin, gerente geral da Caixa Econômica Federal de
Carazinho, e sua bela equipe pela atuação no ano de 2010 referente à evolução dos
financiamentos no Município de Carazinho que cresceram significativamente sendo
que em 2009 foram fechados 401 contratos para 711 em 2010. Com isso podemos ter
certeza que esta agência está contribuindo na qualidade das moradias de nossa
cidade e no setor imobiliário gerando mais empregos além de impostos que serão
arrecadados e investidos na própria cidade; 04 - Vereadora Sandra Citolin (PMOB) - A
vereadora abaixo subscrita requer na forma regimental que logo após submetido o
plenário para aprovação seja enviado oficio a Ilustríssima Senhora Dilma Rousseff,
presidente, e a Ilustríssima Senhora lrini Lopes, Ministra Chefe da Secretaria de
Políticas Públicas para Mulheres da Presidência da República, manifestando nosso
total apoio a iniciativa de promover a defesa de políticas públicas para as mulheres. A
primeira mulher na Presidência da República será também o primeiro chefe do
governo brasileiro a transformar as políticas públicas voltadas para a população
feminina em uma das prioridades máximas do seu mandato. Construção de creches,
linhas especiais de crédito para mulheres e ações interministeriais de combate à
violência e de formalização do trabalho doméstico estão entre as medidas que serão
anunciadas. Parte desse contingente populacional é formado pelas empregadas
domésticas, que representam no Brasil algo entre 6 e 8 milhões de pessoas. Estudo
da Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), com base na última Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicilias (PNAD) do IBGE, mostrou que 94,7% delas não
têm carteira de trabalho assinada. O Ministério do Trabalho, da Previdência, a SPM e
outros órgãos federais ainda discutem os detalhes do que será feito, mas é certo que
as ações no campo do trabalho doméstico envolverão duas frentes. Numa delas,
haverá um esforço conjunto para fazer valer a legislação trabalhista. Na outra, o
Executivo defenderá no Congresso regras que assegurem às empregadas condições
mais dignas de vida. As possibilidades em análise incluem a ampliação dos direitos
trabalhistas e a garantia de acesso à aposentadoria; 04 - Vereador Gilnei Jarré
(PSDB) - O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que a seguir da
aquiescência do plenário encaminhe-se oficio externando condolências aos familiares
do Senhor Francisco Nascimento, pelo seu passamento ocorrido no último domingo
em nossa cidade. Sensibilizados, unimo-nos, neste momento e expressamos nosso
pesar, extemando nossos sentimentos e auguramos à família a superação deste
lastimável episódio, na certeza de que a fé traz esperança e conforto espiritual; Na
seqúência a presidente iniciou o grande expediente e convidou o Vereador José Jairo
(Solinha) para se pronunciar; O Vereador José Jairo (Solinha) destacou sobre suas
indicações, principalmente sobre a indicação que trata da Estrada Bela Vista
salientando que esta impossível trafegar pelo trecho tamanha quantidade de pedras
soltas, crateras e barro existente; Vereador Leandro Adams salientou a condição da
Senhora Nair Rodrigues, moradora da rua Castelo Branco, onde a mesma encontra-se
com os seus pertences em baixo de uma lona e salientou a falta de informação das
pessoas com relação ao projeto do Governo Federal "Minha Casa, Minha Vida" porque
as pessoas na sua grande maioria desconhecem, solicitando assim uma maior
divulgação do projeto. Salientou ainda sobre o Distrito Industrial, pólo logístico, onde
no final do ano passado o Governo do Estado cedeu área ao município para a
implantação do mesmo e solicitou ao Executivo Municipal que fizesse um Plano
Diretor que privilegiasse as empresas que desejam se instalar no local; Vereador Elbio
Esteve salientou sobre suas indicações, em especial a aquela referente à rua 10 de
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águas das chuva pois normalmente quando o volume das chuvas é grande acabam -
invadindo as casas que então em nível mais baixo da rua; Vereador Paulino de Moura
comentou sobre a viagem a Brasflia feita nos últimos dias, salientou que os resultados
da viagem foram satisfatórios, pois os objetivos durante a mesma foram alcançados,
sendo que foram conseguidos os empenhos e a palavra das pessoas dando a certeza
de que auxillaram nos pedidos feitos. Paulino lembrou ainda que tem perfi] de executor
e não apenas de aguardar os projetos para votação. O mesmo colocou a visita ao
Gabinete do Deputado Giovanni Cherini onde o mesmo colocou-se a disposição na
busca de recursos para nosso município, no gabinete da Senadora Ana Amélia Lemos
foi solicitado recurso para construção de um ginásio de esportes que abrigue três mil
pessoas, no Ministério da Agricultura foi solicitado ao ministro sua presença na
abertura da Expodireto Cotrijal nos próximos dias; O vereador Felipe solicitou que os
requerimentos fossem votados em bloco, diante da solicitação a presidente consultou
o plenário que foi unânime. O Vereador Felipe Sálvia usou o espaço da discussão dos
requerimentos colocando sobre a viagem à Brasília, o mesmo salientou sobre os
rumos dos valores e utilização das diárias, salientou ainda dos sobressaltos da viagem
e da necessidade dos pleitos buscados; o vereador lembrou ainda do problema de
espera dos pacientes no hospital, os quais aguardam muito tempo pelo atendimento; o
vereador cobrou do Conselho Municipal çie Trânsito uma maior fiscalização dos
azuizinhos nas sinaleiras, pois constantemente os motoqueiros infringem a sinalização
e que pode provocar acidentes. A presidente colocou em votação, os requerimentos
foram aprovados por todos os presentes. Passando para a apreciação e votação dos
projetos: Projeto de Lei 014/11 ~Autoriza doação de área ao fundo de arrendamento
residencial - FAR, representado pela Caixa Econômica Federal para construção de
condomínio" - Autor Executivo Municipal; o vereador Pau[ino de Moura solicitou que o
referido projeto fosse votado em separado e os demais em bloco, a presidente
consultou o plenário que acatou a solicitação; a presidente solicitou ao secretário que
fosse lido o parecer da Comissão de Justiça e Finanças dos projetos; Parecer: ~O
presente projeto de lei é viável, conforme parecer do Instituto Sollo e do Jurídico da
Casa, e nada mais a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiros" -
Vereador Leandro Adams - Relator, Presidente Vereador Gilnei Jarré, vice-presidente
Vereador Eugênio Grandó (ausente), sendo que o parecer foi aprovado por
unanimidade. Foi feita a leitura do Parecer da Comissão de Ordem Econômica e
Social referente ao projeto: ~Comissão da Ordem Econômica e Social - Parecer: O
projeto de lei está apto a ser incluído na ordem do dia." Vereador Erlei Vieira - Relator,
presidente Vereador Paullno de Moura, vice-presidente Vereador Felipe Sálvia, o
parecer foi votado e aprovado por unanimidade. Após a votação dos pareceres o
projeto foi votado e aprovado por todos os presentes. Projeto de Lei 009/11 ~Autoriza
doação de área a Empresa Remoção de Veículos Ltda e revoga a -lei municipal nO.
6.791/08" - Autor Executivo Municipal; Projeto de Lei 010/11 UAutoriza o Poder
executivo a prestar estimulo econômico a Empresa Norte Sul - Indústria Metalúrgica
Ltda e abertura de crédito especial no orçamento de 2011" - Autor Executivo
Municipal; Projeto de Lei 011/11 UAutoriza o Poder executivo a prestar estimulo
econômico a Empresa Mekal Empreendimentos Ltda e abertura de crédito especial no
orçamento de 2011" - Autor Executivo Municipal; Projeto de Lei 012/11 "Autoriza o
município a prestar serviços a Empresa Oeste Sul Transportes Ltda" - Autor Executivo
Municipal; 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 inviáveis, conforme parecer do Instituto Sollo e do Jurídico da Casa" Relator
Vereador Leandro Adams e Presidente Vereador Gilnei Jarré, vice-presidente
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Vereador Eugênio Grandó (ausente), sendo que o mesmo parecer acompanhou todos
os demais projetos apreciados nesta reunião. O Vereador Paulino de Moura
manifestou sua posição com relação à inviabilidade dos projetos, o mesmo colocou
que estes projetos trariam beneficio social a comunidade e solicitou que o plenário
fosse solidário e votasse pelo mérito do projeto. O referido parecer foi rejeitado por
6x2. Os projetos foram colocados em discussão, o Vereador Gilnei Jarré se
manifestou colocando que é inadmissível receber os projetos com falta de documentos
e falta de adequações, colocou ainda da falta de entendimento dos vereadores quanto
ao dar benefícios e aos valores que são feitos diferentes de empresa a empresa. O
vereador Paulino de Moura destacou que não se pode levar tudo ao "pé da letraN

, pois
isso não auxiliaria no desenvolvimento do município. O vereador Leandro Adams
salientou a falta de organização quando do envio dos projetos, o vereador coloca
ainda da falta de atenção na documentação enviada junto dos projetos; o vereador
destacou que a Empresa Norte Sul deverá crescer e se destacar muito no município,
pois já possui contratos feitos antes de sua instalação. Os projetos foram aprovados
por unanimidade. Dando fim aos trabalhos a presidente reunião e
convocou os vereadores para a próxima reunião a ser reali da no dia 28 d evereiro
do corrente ano.
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Vereadora Sandra Citolin
Presidente
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