ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE MARÇO DE 2011 .....
ATA08/1I

Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e onze, às dezenove horas, ocorreu à
oitava reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Gilnei Jarré - PSDB
fez a leitura de um trecho da bíblia. Foi realizada a leitura do expediente da presente
reunião. Na sequência foi realizada a leitura das indicações e dos requerimentos que
seguem: Requerimento 0400/2011 Vereadora Sandra Citolin - PMDB solicita na
forma regimental, que logo após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado
oficio ao Congresso Nacional, na pessoa do Exmo Sr. Marco Maia - Presidente, ao
Senado na pessoa do Exrno Sr. .José Sarney - Presidente, ao Ministério da Pesca e
Agricultura, na pessoa da Exma Sra. Ideli Salvatti, ao Ministério do Meio Ambiente, na
pessoa da Exma Sra. Isabella Teixeira, e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário,
na pessoa do Exmo Sr. Afonso Bandeira Florence manifestando total ao substitutivo
do deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP) ao Projeto de Lei 1876/99, que revoga o
Código Florestal (Lei 4771/65) e a Lei de Proteção das Florestas Existentes em
Nascentes dos Rios (7754/89), e nos unir em prol da votação imediata do Projeto do
Novo Código Florestal. A nossa mobilização é necessária para dar respaldo aos
parlamentares e fortalecer o poder político da região, pois a não votação deste projeto
trará aspectos negativos para os produtores e, em conseqüência, para a economia do
país. Todos os esforços empreendidos nesse sentido são de vital importânci~, pois em
junho encerra o prazo para averbação da Reserva Legal. De acordo com o relator,
deputado Aldo Rebelo, no Rio Grande do Sul, 90% das terras são de pequenas
propriedades e se a regra vigente não for modificada 10.0%das propriedades estariam na
ilegalidade. Todos nós precisamos estar cientes de que o Código, da forma com está, irá
provocar inúmeros prejuízos a economia e a sociedade, porque o efeito da aniquilação
de grande parte das atividades produtivas, em todas as regiões do país terá reflexos em
todos os setores. Se as áreas agrícolas forem reduzidas, o que irá ocorrer se o Código
não for votado até junho, consequentemente, a produção de alimentos sofrerá uma
queda e com isso os consumidores pagarão mais caro. O custo desta ação, só para os
produtores gaúchos pode chegar a mais de R$ 113 bilhões. Estima-se que no estado
mais de 100 mil propriedades rurais fecharão as porteiras e que mais de um milhão de
trabalhadores perderão seus empregos. Se considerarmos o valor bruto dos principais
produtos agrícolas, o setor de Carazinho movimenta R$ 72.876.949.38. Permanecendo o
confisco do governo, a economia da cidade perderá anualmente R$ 25.506.932,28, isso
tudo afetará a geração de empregos, a saúde e a educação de nossa cidade. Entendemos
ser necessário preservar, mas também é preciso produzir alimentos, manter a economia
do município gerando renda e riqueza. A proposta é conciliar essas ações e isentar as
propriedades rurais com até 4 módulos da obrigatoriedade de destinarem 20% de sua
área para criação da reserva legal. Em vista disso precisamos nos unir-se com as
Lideranças Políticas e Comunitárias da Região, para dar apoio ao Deputado Aldo
Rebelo e aos deputados que compõe a bancada ruralista, apoiar os parlamentares e
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pressionar a votação do projeto na Câmara dos Deputados; 04011211 Vereadora
Sandra Citolin - PMDB solicita na forma regimental, que logo após submetido ao
plenário para aprovação, seja enviado oficio a Companhia Riograndense de Saneamento
- CORSAN / CarazÍnho na pessoa do Sr. Sandro Jacob Loureiro - Gerente, solicitando
reparos na rede da Rua Farrapos, Bairro Centro, visto que há frequentemente
vazamentos de água na referida rua, causando transtornos aos pedestres e motoristas.
Reiteramos que este vazamento, já perdura há mais de três meses, sem providências das
autoridades competentes. Solicitação dos moradores da Rua Farrapos; 0410/2011
Vereador Paulino De Moura - PTB solicita que após lida em plenário, e apreciada na
forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor AZELAR KISSMAI'\TN- Presidente do
Hospital Comunitário de Carazinho, solicitando que a Direção do hospital providencie
convênio com o corpo clinico do hospital para que médicos especialistas tais como:
cardiologista, traumatologista, pediatra e obstetra, para atuarem junto ao plantão do
hospital além dos clínicos gerais que já atuam, tal pedido tem por finalidade atender a
demanda de pessoas que tenham outras patologias e necessitam serem assistidas por
profissionais especialistas que atendam pacientes do SUS; 0411/2011 Vereador
Paulino de Moura - PTB solicita na forma regimental, que depois de apreciado em
Plenário seja enviado oficio a Excelentíssima Senhora Presidente da República DILMA
VANA ROUSSEFF, ao Presidente do Senado Federal Senador JOSÉ SARNEY, ao
Presidente da Câmara dos Deputados o Deputado Federal MARCO MAIA, ao Ministro
da Educação FERNANDO HADDAD e ao Ministro da Saúde ALEXANDRE
PADILHA, manifestando em nome do Poder Legislativo de Carazinho a solicitação
para que os representantes da Nação Brasileira estudem a viabilidade e encampem a
idéia de autorizar que mais universidades no Estado do Rio Grande do Sul possam
oferecer curso de medicina nas universidades que disponham de estrutura tlsica
(espaço) aos acadêmicos interessados em cursarem tal graduação, pois muitos de nossos
estudantes precisam se deslocar do convívio com suas famílias para estudarem em
outras cidades e até mesmo outros Estados. Sabedores que somos que existem forças
contrárias a esse pleito, sugerimos que este Governo que é voltado para as causas
sociais tome para si esta responsabilidade e autorize através do Ministério da Educação
que outras universidades em nossa região tenham a dispor de nossos jovens acesso a
este curso no ensino superior. Sabemos das dificuldades que os estudantes de medicina
encontram pelo caminho, é um curso bastante caro, que requer muita especialização
através também de cursos extra curriculares, o que ocasiona ainda mais despesas.
Muitos destes estudantes acabam desistindo no caminho, pois além de recursos
financeiros para sua formação, tem ainda que dispor de recursos para o transporte e
manutenção de residência em outras cidades distantes da de sua origem. Senhores há
universidades e campus universitários na região preparados e com plenas condições de
proporcionar aos universitários a graduação em medicina, por isso solicitamos que
sejam fornecidas a estas instituições de ensino a autorização para que possam dispor
deste curso, que é tão importante para nossa sociedade e que trará inúmeros beneficios
aos nossos cidadãos; 041612011 Vereador Paulino de Moura - PTB solicita que após
lida em plenário, e apreciada na forma regimental, seja enviado oficio a Empresa de
Telefonia Fixa "01" de nossa cidade solicitando que seja reinstalado o telefone público
(orelhão) na AVENIDA FLORES DA CUNHA, no bairro BORGHETI, em frente ao
Supermercado Economia, pois o que havia no local foi retirado deixando os usuários

""_,
~ _
~.
,.~
_"
MO.
E-mail:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br

'00'';''' ""'==,. Cc.~oo
www.camaracrz.rs.gov.br

L",!;,

CNPJ: 89.965.222/0001-52

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

sem telefone público neste local que é de grande fluxo de pessoas que se utilizam do
orelhão. 0431/2011 Vereador Felipe Sálvia - PDT solicita na forma regimental, que
após submetida ao plenário para aprovação, seja encaminhado oficio ao Presidente do
Sindicato dos Empregados no Comércio de Carazinho, Sr. Ivomar de Andrade,
cumprimentando-lhe pelo aniversário de 30 anos desta entidade que representa grande
parte dos trabalhadores de nossa cidade. Amigo TOMATE, além de amigo, ex colega
vereador e grande companheiro na luta pela defesa dos direitos dos nossos
trabalhadores, receba os cumprimentos e o reconhecimento deste Poder Legislativo
Munic-ipal de Carazinho, que muito orgulha-se em poder homenageá-los, pois estas a
frente de uma entidade que sempre tão bem representa grande parte da classe
trabalhadora de nosso município, lutando para assegurar os direitos dos trabalhadores
comerciários com dignidade e o respeito que merecem. Desejamos que a nova diretoria
empossada no último sábado, por ocasião também do lançamento do Livro da História
destes trinta anos de trabalho e conquistas possam dar continuidade a este trabalho sério
e honesto que vem sendo realizado, colocando sempre em primeiro plano aquilo que é
melhor para seus associados, mesmo que para isso tenha que enfrentar grandes batalhas
para assegurar a todos, os direitos previstos em lei; 043212011 Vereador Felipe Sálvia
- PDT solicita na forma regimental, que após submetida ao plenário para aprovação,
seja encaminhado oficio ao Presidente da Liga Municipal, Professor Clóvis Nascimento,
cumprimentando-lhe pela organização do Desfile de Rua do Carnaval 2011, realizado
no último sábado dia 12 de março. Ilustríssimo amigo professor Clóvis, todos sabemos
da sua luta, do seu trabalho e dedicação em prol da valorização do Carnaval, que faz
parte tão notoriamente da cultura popular brasileira, mas que infelizmente em nosso
município não tem o incentivo necessário quanto a sua realização. Sabemos que a
realização do desfile de rua só vem acontecendo em nossa cidade graças a doação
pessoal dos integrantes das Escolas de Samba, que não medem esforços, buscam
recursos, patrocínios e toda essa dedicação é o que nos fez perceber na noite de sábado
(12103), o quanto é importante essa integração, essa união de pessoas simples, humildes
em torno de um mesmo objetivo. Recebam todos, integrantes da Liga e integrantes das
Escolas de Samba, os cumprimentos e o reconhecimento deste Poder Legislativo
Municipal de Carazinho, que muito orgulha~se em poder homenageá-los, afinal deram
além de um belíssimo espetáculo, uma lição, mostrando-nos que a união faz a força e a
diferença. 0443/2011 Vereador Eugenio Grandó - PTB requer, na forma regimental,
que depois de lido em Plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal com o
seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES:
Referente ao Curso de Mestrado dos
professores, enviar o que segue: 1) Quantos e quais são os professores contemplados
com o mestrado até a presente data. INFORMANDO período de 2009/2010 e 2011. 2)
Qual o custo individual/mensal
e total até a presente data, INFORMANDO
comparativos 2009/2010 e 2011 até a presente data. 3) Que as informações financeiras
solicitadas acima, sejam assinadas pejo Tesoureiro responsável. JUSTIFICATIVA:
Averiguar a aplicação do recurso, exercendo desta forma o dever constitucional de
fiscalizador. 0446/2011 Vereadora
Sandra Citolin - PMDB solicita na forma
regimental, que logo após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio ao
Exmo. Sr. Tarso Genro - Governador do Estado do Rio Grande do Sul, ao Sr.
Alessandro Barcellos - Diretor Presidente do DETRANIRS, e ao Sr. Jaime Pereira
_ Presidente do CONTRAN IRS, manifestando apoio as medidas anunciadas pelo
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Conselho Estadual de Trânsito, que vai chancelar o novo modelo de fiscalização da
Lei Seca no Estado. Segundo este novo modelo de fiscalização, pela quais todos os
motorista parados em barreiras serão convidados a fazer o teste do bafômetro, e aqueles
que se recusarem, terão a carteira recolhida, serão multados e poderão ter também o
carro apreendido, caso não haja alguém habilitado e sóbrio para conduzir o veículo. Da
mesma forma como um motorista é obrigado a apresentar a habilitação ou a prova que
está usando lentes obrigatórias quando sua carteira registra a necessidade, também deve
se submeter ao teste do sopro, sob pena de sofrer as sanções. Ou será que um condutor
pode se recusar a mostrar a habilitação vencida porque, assim estaria produzindo provas
contra si mesmo? Somos amplamente favoráveis ao Departamento levar em frente seu
projeto de agir com mais rigor sobre os refratários, que ao se recusar a fazer o teste
equivalerá a uma confissão de culpa, e todos nós que aplaudimos entusiasticamente a
implantação da Lei Seca não podemos mais ser enganados por espertalhões que se
aproveitam de brechas de interpretação para continuar colocando em risco a vida de
nossos cidadãos. São medidas duras, mas necessárias para a preservação da vida,
principalmente de nossos jovens, que abusam do álcool, e em um acidente podem
perder a vida ou colocar em risco a vida de outras pessoas. E por que não fazer o teste e
provar que está em conformidade com a lei?; 0450/2011 Vereador Gilnei Jarré PSDB requer, na forma regimental, que depois de lido em Plenário, seja enviado oficio
ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES:
1 - Relação
das diárias, adiantamentos e ressarcimentos concedidos aos funcionários concursados,
cargos de confiança e contratados do Setor de Transportes da Secretaria Municipal de
Saúde, bem como da Coordenadora Geral da Secretaria, no período de 01 de janeiro de
2009 até a presente data conforme o que segue: a) Nome do cargo, bem como o nome
do servidor investido no mesmo; b) Destino da viagem; c) Relatório de viagem.
JUSTIFICATIVA:
Quando muito se fala em transparência nos órgãos públicos, é
importante que os vereadores e a comunidade carazinhense conheçam a relação dos
gastos com diárias, com o objetivo de fiscalizar se tais viagens atendam ou não o
interesse público a exemplo da Càmara Municipal de Vereadores que publica no site a
relação dos seus gastos. 0451/2011 Vereador Gilnei Jarré - PSDB requer, na forma
regimental, que depois de lido em Plenário, seja enviado oficio ao Executivo
Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO:
Considerando
que os
convênios formulados pela Administração Pública não necessitam de aprovação
legislativa, e dever de a municipalidade
dar ciência à Câmara Municipal dos
convênios assinados, conforme determina o ~2° do art. 116 da Lei 8.666/93. Diante
disso, requer que sejam enviados todos os convênios assinados pelo Municipio
desde janeiro de 2011, bem como todos os contratos e eventuais termos de aditivos.
JUSTIFICATIVA:
Fazer cumprir a Lei 8.666/93, no que tange a dar ciência à Câmara
de todos os convênios assinados pela municipalidade, tomando público seus atos.
044712011 Os vereadores abaixo assinado solicitam na forma regimental que a Mesa
Diretora desta Casa destine do orçam~nto da Câmara o valor de R$ 500.000,00 para ser
aplicado no pronto atendimento junto ao Posto Ambulatorial da Avenida São Bento,
valor este que é para ser destinado a contratação de profissionais e aquisição de
materiais e medicamentos. uma vez que sugerimos ao Poder Executivo que o
atendimento seja estendido até a meia-noite, prestando desta forma melhor atendimento
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Sálvia - PDT, Vereador José Jairo Scherer - PP, Vereador Estevão De LorenoPP e Vereador Leandro Adams - PT. A Presidente Vereadora Sandra Citolin PMDB coloca ao plenário que conforme acordo não haverá intervalo regimental e passa
neste momento ao grande expediente. Vereador Gilnei Jarré - PSDB,
no
pronunciamento o vereador falou sobre o caos na saúde do município, sobre a Secretaria
da Educação e sobre o requerimento feito por diversos vereadores para disponibilizar do
orçamento da Câmara 500.000,00 para ser usado no pronto atendimento; Vereador
Paulino de Moura - PTB, o vereador falou sobre os atendimentos nos ECF's, sobre a
Administração Pública na área da saúde, salientou que o Requerimento pedindo
500.000,00 para a Câmara foi apenas uma sugestão dos 5 vereadores, salientou que caso
não se resolva o problema na saúde de nosso município o mesmo está a favor de abrir
uma CPI para fazer uma devassa em todos os segmentos da área da saúde em nosso
município, falou sobre os médicos plantonistas e atendimento em geral no nosso
Hospital de Caridade. Vereador Eugenio Grandó - PTB, salientou que não adianta em
nada dar dinheiro da Câmara para a saúde, sendo que não se sabe onde vai o dinheiro,
onde vai ser aplicado, qual o resultado deste montante, colocou aos demais vereadores
que não é contra dar o suporte financeiro mas pediu que se faça um plano de aplicação
dizendo onde vai ser investido, em que e se este valor vai fazer diferença realmente no
atendimento aos cidadãos, colocou também que falta gestão na atual administração, pois
existem 23 médicos concursados no município e que tem que ser cobrados dos mesmos
a carga horário no qual eles foram nomeados. Vereador Felipe SáIvia - PDT, o
vereador se manifestou sobre a situação da saúde em nosso município, sobre a
reportagem no Fantástico sobre a empresa Kopp, a qual havia instalado diversas
lombadas eletrônicas em nosso município, mas por decisão do Poder Judiciário não
entrou em funcionamento, sobre o Projeto que entrou na Casa sobre os alunos carentes
que queiram fazer Medicina no qual o município pode custear de 50 a 100% e em
retomo para o município estes alunos prestarem serviços após se formarem, colocou que
representou a Câmara Municipal no desfile de Carnaval e comentou sobre todas as
escolas e blocos que desfilaram, o vereador deu um a parte para o Vereador Gilnei
Jarré - PSDB que colocou sobre a falta de banheiros públicos no evento, o Vereador
PauliDO de Moura - PTB também se manifestou e colocou que os banheiros públicos
químicos estavam na Gare para serem instalados mas por falta de pagamento da Liga de
Carnaval os mesmos foram levados embora. Vereador Estevão De Loreno - PP,
comentou sobre a situação da saúde do nosso município, o Poder Executivo já enviou
um Projeto para esta Casa para contratação de profissionais para que funcione a SAMU
em nosso município, colocou que os Bairros Conceição, Camaquã, Vila Rica estarão
recebendo nos próximos dias asfalto e calçamento em diversas ruas, que já darão iniciou
nos próximos dias as construções das creches do Bairro Medianeira e Planalto e que o
Poder Executivo nos próximos dias pretende disponibilizar os medicamentos
diretamente nos Postos de Saúde. José Jairo Scherer dos Santos - PP, o vereador
agradeceu a Secretaria de Obras pelo trabalho realizado a pedido dele na estrada de Bela
Vista, e convidou todos os vereadores para se fazerem presentes na inauguração do
novo Gabinete Odontólogico do Capsem. Vereador Leandro Adams - PT, o vereador
falou sobre a reunião o qual participou com o Autuário de nosso município da Empresa
CSM, e ficou perplexo de saber como anda a divida do município com o Fundo de
Previdência e o que isso vai acarretar e acarreta hoje aos cofres do município, pediu
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para Presidente Vereadora Sandra Citolin para que disponibiliZasse no Site da Câmara
os dados referente a esta conta, manifestou-se também sobre a situação da saúde em
nosso município onde concedeu um a parte para os vereadores Estevão De Loreno - PP,
Felipe Sálvia - PDT, Eugenio Grandó - PTB, Paulino de Moura - PP e Gilnei Jarré PSDB, todos os vereadores citados se manifestaram sobre o problema da saúde e o
Projeto que está tramitando na Casa de R$ 500.000,00 do orçamento da Câmara para a
saúde. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB passou a presidência ao 10 Vice
Presidente Vereador Erlei Vieira - PSDB para poder se manifestar na tribuna.
Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB, a vereadora manifestou-se sobre o
Projeto que tramita na Casa referente a retirada do orçamento da Câmara de R$
500.000,00 para a saúde, falou que se pode dar este dinheiro para saúde sem nenhum
problema assim como também é a favor de abrir uma CPI da saúde, comentou que
recebeu a resposta de um pedido de informação sobre a Secretaria da Saúde, comentou
sobre a economia que está fazendo na Câmara de gastos, o Vereador Gilnei Jarré PSDB pediu um a parte e comentou sobre qual o destino do dinheiro que está no Fundo
da Câmara conforme prevê em Lei. A Presidente Vereadora Sandra Citolin comentou
que diversas Entidades já entraram com pedido de recursos proveniente deste Fundo e
para finalizar salientou que recebeu um relatório de diversos postos de saúde sobre o
atendimento dos médicos, mais uma vez o Vereador Gilnei Jarré - PSDB solicitou um a
parte e comentou sobre uma médica contratada pelo município a qual está em licença
maternidade. Dando continuidade a reunião o Vereador Erlei Vieira - PSDB 10 Vice
Presidente devolveu a presidência a Vereadora Sandra Citolin - PMDB, que pediu para
o Secretário Vereador Leandro Adams - PI fazer a leitura dos requerimentos com o
número e o autor, o Vereador Paulino de Moura - PIB solicitou que os requerimentos e
os projetos sejam votadas em bloco. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB
colocou o pedido do Vereador Paulino de Moura - PIS em discussão, como não houve
vereadores que quisessem discutir colocou em votação o qual foi aprovado por todos.
Após efetuado a leitura de todos os requerimentos foi colocado em discussão, como não
houve vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação o qual foi aprovado
por todos. O Secretário Vereador Leandro Adarns- PT procedeu a leitura dos Projetos e
após este a leitura dos pareceres das comissões, após lido a Presidente Vereadora Sandra
Citolin - PMDB colocou em discussão os pareceres da comissões como não houve
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação o qual foi aprovado por
todos. A Presidente Vereadora Sandra Citolin colocou em discussão os Projetos como
não houve vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação o qual foi
aprovado por todos. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB pediu ao
Secretario Leandro Adams - PI que fizesse a leitura dos pareceres das comissões sobre
a emenda do Decreto Legislativo 001/2011 do Vereador Felipe Sálvia - PDT, após lido
os pareceres a Presidente colocou em discussão como não houve vereadores que
quisessem discutir colocou em votação o qual foi aprovado por todos, foi efetuado a
leitura dos pareceres das comissões sobre o Decreto Legislativo 001/2011, foi colocado
em discussão como não houve vereadores que quisessem discutir foi colocado em
votação o qual foi aprovado por todos. Foi colocado o Projeto com as emendas e
pareceres aprovados a discussão, como nâo houve vereador que quisesse discutir foi
colocado em votaçâo o qual foi aprovado por todos. A Presidente Vereadora Sandra
Citolin - PMDB convidou a todos os funcionários e vereadores a se fazerem presentes
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CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

no dia 17/03/2011 para participarem da Palestra com a Sra. Elisa
i que faz parte
do Projeto PGQP. Dando fim aos trabalhos a presidente e
rrali a reunião convocou
os vereadores para a próxima reunião a ser realizad
o dia 21 de março a dezoito
horas e quarenta e cinco minutos do corrente ano.

~.
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rõ)
r Leandro Adams .••.
Secretario

Vereadora Sandra Citolin
Presidente
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