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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ATADA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE ABRIL DE 2011 ....•
ATA OIIIII

Câmara Municipal de Carazinho
APROVADOPO:fNANI~.IDfDE
NaReuniãode .1, 0'1 I ,

Presidente

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e onze, às dezenove horas e doze minutos,
ocorreu à décima primeira reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador
ElbioEsteve - PSDB fez a leitura de um trecho da bíblia. A Presidente Vereadora
Sandra Citolin solicitou ao Secretário que proceda a leitura da convocação do Suplente
09/2011, Sr. Luiz Gervásio Silveira Leite. colocou em apreciação e votação a ata do dia
21/03/2011, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação a
qual foi aprovada por todos. Foi realizada a leitura do expediente da presente reunião .
Na sequência foi realizada a leitura das indicações e dos requerimentos que seguem:
Requerimento 0609/11 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 à contratação de estagiários
CIEE e demais convênios, contratos, todos, que se referem a estagiários p"e1aSecretaria
Municipal de Educação - SMEC, enviar o que segue: I) Quantos e quais são os
estagiários contratados pelo Município. 2) Local e função de cada estagiário contratado.
3) Informar o curso de graduação de cada estagiário contratado, enviando atestado da
referida instituição de ensino. 4) Relação com as informações assinadas pelo Secretário
da Pasta e pelo Chefe do Departamento de pessoal do Município. JUSTIFICA TIVA:
Averiguar as contratações, analisando funções e cargos, face denuncia recebida por
vereadores desta casa, acerca da utilização indevida estagiário, fato inclusive noticiado
perante ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, exercendo desta forma
o dever constitucional de fiscalizador. 0636/11 Vereadores Eugenio Grandó - PTB e
José Jairo Scherer dos Santos - PP, solicitam na forma regimental, que após lido em
plenário e deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos familiares
votos de profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo
falecimento da Senhor HILÁRIO JOÃO DUM MEL Neste momento de tristeza para
os fàmiliares e os amigos enlutados, pedimos a Deus que nos dê a força de que
necessitamos para superar a dor da ausência e solidificar nossa esperança de um dia
reencontrarmos aqueles a quem tanto amamos e que agora ocupam um lugar muito
especial em nossas lembranças. A todos os tàmiliares do inesquecível HILÁRIO
JOÃO DUMMEL os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 0639/11
Vereador Elhio Esteve PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental, seja encaminhado oficio ao SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), pela
estréia da novela "Amor e Revolução", que tratará do tema sobre a "Ditadura Militar",
retratando os abusos causados durante aquele período em que a comunidade não tinha
voz nem vês, e mostrando ao telespectador a importância que tem a democracia em
nosso país. Além disso, a novela vem unir o útil ao agradável, ao retratar os
acontecimentos da ditadura, pouco conhecidos pela grande massa da população, em
forma de novela, uma das grandes paixões do povo brasileiro. Novela que será exibida
em momento propício, quando estamos vendo urna série de protestos, e até mesmo
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guerras por liberdade nos países árabes, que convivem em um ambiente de repressão e
intolerância, e o debate no Brasil para a criação da Comissão da Verdade, que
investigaria crimes cometidos durante a ditadura militar. Desta forma resta parabenizar
a emissora pela brilhante idéia, de passar mais do que apenas uma nova novela, mas
através desta novela, transmitir cultura aos telespectadores, e retratar um período tão
vergonhoso da historia do nosso Brasil. Recebam desta forma o reconhecimento e o
incentivo do Poder Legislativo Municipal. 0644/11 Vereadora Sandra Citolin -
PMDB, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação,
seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho. parabenizando o Sistema
Fecomércio - RS, na pessoa do Sr. llldo de Marchi - Diretor, ao SENAC Carazinho, na
pessoa da Sra Lisiane de Cássia Tier Martins, Diretora da Unidade Carazinho, e ao SI.
Erselino Zottis- Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Carazinho pela
excelência da palestra com Eduardo Tevah, "Carazinho - Jeito de Atender e
Vender", que teve a participação de mais de 1.200 pessoas, um verdadeiro exército de
pessoas motivadas, envolvidas, e comprometidas com a questão da melhoria pessoal.
Certamente este grande evento ficará na memória de todos que participaram, pois
receber dicas para ser um profissional de destaque, que vende e ajuda o cliente a
comprar, ser mais eficiente, e não apenas um vendedor comum (o que faz tudo
direitinho), mas sim um vendedor diamante (que brilha e faz a diferença), é fundamental
para quem quer vencer e ser um profissional capacitado. O evento encerrou com o
público aplaudindo em pé, demonstrando que o SENAC, o Sindicato do Comércio
Varejista e o Fecomércio RS, estão caminhando lado a lado de mãos dadas para o
sucesso. 0647/11 Vereador Eugenio Grandó - PTB, requer, na forma regimental, que
depois de ouvido o Plenário c com aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio do
Poder Legislativo de Carazinho ao Deputado Federal Ronaldo Nogueira - PTB,
solicitando que o mesmo encaminhe ao Ministério da Saúde um requerimento para
viabilizar a instalação de um Posto de Coleta de Sangue em Carazinho. Uma das
maiores barreiras nas campanhas realizadas visando o aumento das doações é a
dificuldade do doador se deslocar até aos bancos de sangue. Muitas vezes os doadores
são obrigados ate mesmo a faltarem ao trabalho para realizar o ato, visto que para
nossos munícipes tem que se deslocar até a cidade de Passo Fundo para realizar a
doação, daí a grande importância de um Posto de Coleta, que poderá ser viabilizado
junto ao Hospital de Caridade de Carazinho - HCC. " A ciência avançou muito e fez
várias descobertas. Mas ainda não foi encontrado um substituto para o sangue
humano. Por isso, sempre que se precisa de uma transfusão de sangue, a pessoa só
pode contar com a solidariedade de outras pessoas. Doar sangue é simples, rápido e
seguro. Mas para quem o recebe. esse gesto não nada simples: vale a vida. " 0651/11
Vereador Gilnei Jarré - PSDB solicita na forma regimental, que a seguir da
aquiescência do plenário encaminhe-se oticio externando condolências aos familiares
do SI. HILÁRIO DUMMEL, pelo seu passamento ocorrido no último domingo, em
nossa cidade. Sensibilizados, unimo-nos, neste momento e expressamos nosso pesar,
externando nossos sentimentos e auguramos à família a superação deste lastimável
episódio, na certeza de que a fé traz esperança e conforto espiritual. 0652/11 Vereador
Gilnei Jarré - PSDB, requer na forma regimental, para que depois de submetido ao
plenário para aprovação, seja enviado oficio a Sra Stela Farias, Secretária Estadual de
Administração do RS, para que estude a possibilidade de viabilizar, na forma de cessão
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SULt.1 CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

~o uso. o imóvel sito à Rua Df. Eurico Araújo. atualmente em desuso peja desativação
da unidade regional da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, anteriormente existente
em Carazinho, solicito a destinação da área conforme a seguir: ÁREA 1 - Ao Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ou Superdotaçãol Altas Habilidades
(CMPD), juntamente com a Associação do Grupo dos Surdos de Carazinho (AOS),
Associação Carazinhense de e para os Deficientes Visuais (ACADEV), Associação dos
Deficientes Físicos de Carazinho (ADEFlC) e a Associação Carazinhense dos
Deficientes Múltiplos (ADEMC), para construção de um Centro Regional de
Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência, visando à redução das
incapacidades, o desenvolvimento das potencialidades, o fortalecimento dos vínculos
familiares e a inclusão social. ÁREA 2 - destinação de um galpão para a Cooperativa
de Catadores, a qual se justifica pelo amplo espaço físico disponível, localizado nos
fundos, à esquerda, conforme locação demonstrada no mapa em anexo. Salienta-se
ainda a argumentação social e de proteção ambiental, com viabilidade de agregação de
renda, melhoria da qualidade de vida e condições de trabalho aos cooperados. Solicito
ainda que, na hipótese de cessão de uso da área, seja condicionada da fração descrita
acima, para os fins ambientais sociais, através da cláusula específica e cláusula penal
vinculada. Anexo documentação do processo da área. 0668/11 Vereadores Sandra
Citolin - PMDB e Leandro Adams - PT, assinado solicitam na forma regimental, que
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo de
Carazinho, parabenizando o Sr. José Luis Segalin pela nomeação como Secretário
Executivo do CODESUL - Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul. "Nunca
deixe que nenhum limite tire de você a ambição da auto-superação. Não existe um
caminho novo. O que existe de novo é o jeito de caminhar e é bom saber que a gente
tropeça sempre nas pedras pequena.5,porque as grandes a gente enxerga de longe, e
saber administras essas situações é o que caracteriza um comportamento otimista e de
prosperidade e sucesso. Vencer é apesar de tudo que possa acontecer, acreditar nas
pessoas e saber que por trás de cada ato humano, por mais difícil que alguém possa
parecer há sempre uma intenção positiva para consigo. Vencer é ter a esperança
sempre renovada, lembrando que o sol nasce todos os dias e para todos. Vencer é ter
um sentimento profundo defé,força e perseverança mesmo em momentos difíceis. "A
vida é um longo caminho que começamos a trilhar desde o primeiro dia, no começo
engatinhando, depois caminhando passo a passo até conquistarmos a confiança
necessária para correr, sim, correr, pois o caminho é longo e o sucesso não espera".
Segalin! Receba o reconhecimento e o incentivo do Poder Legislativo. A Presidente
Vereadora Sandra Citolin - PMDB passou ao intervalo regimental. A Presidente
Vereadora Sandra Citolin - PMDB retornou a reunião e diretamente passou a palavra
para o Vereador José Jairo Scherer dos Santos - PP, comentou sobre o trabalho do "ex-
Secretário Municipal da Saúde; Vereador Estevão De Loreno - PP, falou sobre a
situação da saúde em nosso Município e citou alguns casos sobre a deficiência no
atendimento a pessoas na área da saúde; Vereador Leandro Adams - PT, salientou a
sua preocupação novamente com o PreviCarazinho devido ao déficit que o-município
tem com o mesmo e da importância a este fato pelo motivo que o município poderá ficar
inadimplente perante ao Governo Federal e isso acarretará em bloqueio no repasse de
verbas; Vereadora Sandra Citolin - PMDB, comentou sobre os recursos que o
Governo Federal envia para o município destinados a saúde, salientou a posse do SI.
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Jose Luis Segalin como Secretário Executivo do CODESUL e da participação de uma
reunião Com os Governadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato
Grosso no qual o assunto foi os projetos que serão executados junto ao PAC; Gilnei
Jarré - PSDB, falou sobre a nova Secretária da Saúde de nosso município e espera que
a troca de secretários possa melhorar a situação da saúde em nosso município, relatou
alguns fatos que ocorrerão no atendimento no Hospital de Caridade de Carazinho e a
falta de Médico no Posto de Saúde do Bairro Oriental e que ainda continuam atendendo
a população pelo sistema de fichas, comentou sobre o Projeto do Executivo referente a
criação de cargos e mudanças de Secretarias e pelo estudo efetuado onde mostra que ao
longo dos anos a criação de cargos irá aumentar os gastos com os mesmo e não
diminuir, frisou sobre o Projeto da Ficha Limpa salientando especificamente em quais
pontos ela abrange e pediu ao novo Secretário de Obras para que colocasse as contas da
Secretaria em dia com as empresas de nosso município. Erlei Vieira - PSDB,
comentou sobre o seu voto em favor do veto do Prefeito na reunião anterior devido a
promessa feita ao CMD para dar apoio aos campeonatos de futebol em nosso município,
sobre a visita ao Conselho Tutelar e reiterou sobre a precariedade do funcionamento em
virtude das condições de trabalho dos funcionários e finalizou sobre as visitas de
familiares dos pacientes internados em clinicas de recuperação a dependentes químicos
pois não há vagas para levaram os seus fàmiliares para fazerem visitas 'aos pacientes
internados; Vereador Eugenio Grandó - PTB, falou sobre o programa de rádio que o
Prefeito Municipal participou onde teceu vários comentários sobre ele e o Vereador
Gilnei Jarré e se colocou a disposição do Prefeito Municipal para debaterem sobre os
rumos de Carazinho em qualquer área da Administração Municipal; parabenizou o
Vereador Luiz Leite - PDT por assumir a titularidade na reunião desta noite, comentou
sobre a viagem que fez a Brasília para buscar recursos para a construção de uma creche,
salientou que não quis assumir nenhuma secretária do atual governo por achar que iria
prejudicá-lo na próxima eleição e da contrariedade com o atual governo devido as
medidas que estão sendo tomadas em nosso município, colocou que vai continuar
trabalhando e ajudando o povo mas vai seguir uma 3a via respeitando a situação e
oposição e finalizou salientado sobre o requerimento o qual envio a todos os órgãos
federais solicitando para várias universidades o aumento de vagas para Medicina;
Vereador Luiz Leite - PDT, falou que todos os problemas da atual administração são
dificeis de resolver mas salientou que o importante é que tem que haver a aproximação
dos poderes para resolver estes problemas. A Presidente passou para a apreciação e
votação dos requerimentos, o Vereador Elbiof,steve - PSDB fez um requerimento
verbal para que os Requerimentos fossem votados em bloco. O Vereador Luiz Leite -
PDT pediu uma questão de ordem e solicitou que fosse feito em conjunto um
Requerimento Verbal para ser apreciado por todos os vereadores para que fosse
destinado no próximo orçamento 1% do orçamento do município para a Secretaria de
Indústria, Comércio e Desenvolvimento para que seja disponibilizado obras e trabalhos
neta área A Presidente colocou em votação o pedido do Vereador Elbio Esteve - PSDB
o qual foi aprovado por todos. A Presidente colocou em discussão o Requerimento do
Vereador Luiz Leite - PDT, o Vereador Jarré colocou que este recurso seja utilizado
exclusivamente pela Secretaria ao que se refere o requerimento. A Presidente colocou
em votação o Requerimento o qual foi aprovado por todos. O Secretário Leandro
Adams - PT procedeu a leitura dos autores e números dos Requerimen Os
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o requerimento que fez para a Sra. Stela Farias, Secretária Estadual de Administração
do RS sobre a doação da área situada na Rua Dr. Eurico Araújo, o Vereador Eugenio
Grandó - PTB comentou sobre o requerimento que fez de pedido de informação sobre
cargos excessivos da contratação de funcionários através do CIEE. Não havendo mais
vereadores que quisessem discutir fOI colocado em votação os quais foram aprovados
por todos. A Presidente pediu ao senhor Secretário que efetuasse a leitura dos Projetos
com o seu número e autor. Após efetuado a leitura do Projeto o Secretário procedeu a
leitura dos pareceres das Comissões. O Projeto 046/2011 foi apro os não
havendo discussão sobre o mesmo. Dando fim aos trabalho residente ence u a
reunião e convocou os vereadores para a próxima reuniâ ser realizada no dia 1 de
abril as dezoito horas e quarenta e cinco minutos do co ente ano .
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