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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 DE ABRIL DE 2011 .....
ATA 013/11

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e onze, às dezenove horas e sete minutos,
ocorreu à décima segunda reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador Estevão De Loreno
- PP 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 0776/11
Vereador José Jairo Scherer dos Santos, solicita na forma regimental, que depois de
aprovado em plenário., seja registrado em Ata e oficiado o Conselho Municipal de
Transito para que estude a possibilidade da colocação de redutores de velocidade com a
maxima urgência na Rua da Alexandre da Motta esquinas com as Ruas Saldanha
Marinho e Almirante Tamandaré. Justificativa: Em vista da proximidade de escolas
como Princesa Isabel, Sorg passa a ser grande o fluxo de alunos e pais que trafegam nos
horários escolares e é do conhecimento de todos que veículos estão circulando em
grades velocidade e colocando em risco a segurança de todos, por esse motivo estou
solicitado a colocação destes redutores, evitando tragédias, já que o descontrole de
velocidade é grande e sem qualquer fiscalização. Moradores já tem presenciado
absurdos provocados por motorista em meio as crianças e adolescentes principalmente
nas saídas dos turnos escolares. Por entendermos que a Rua Alexandre da Motta é
considerada hoje uma rua com grande trafego e desafoga o trânsito do Centro para os
Bairros, temos a certeza de que seremos prontamente atendidos. 0788/11 Vereadora
Sandra Citolin - PMDB, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário
para aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando a
artista plástica carazinhense Use Ana Piva Paim, pela exposição "Momentos" na Casa
das Artes em Porto Alegre. Certamente esta grande mulher merece nosso aplauso e
incentivo, e essa exposição significa o reconhecimento do talento desta artista que leva
o nome Carazinho a cada exposição sua, seja retratando nossa gente, seja nas belas
paisagens, que com suas pinceladas transformam uma simples tela na mais bela obra de
arte. Use Ana .... Alma de Artista. Sentimentos ...Sensações ...Vida, Um pouquinho de
ilusão, Pinceladas de emoção, vão dando um suave colorido as telas de um artista que
faz da vida, a sua obra mais perfeita. Vejo a alma de artista retratada com perfeição,
embora nem ele mesmo saiba corno faz com exatidão, cada detalhe em que lança
pinceladas de tinta com tamanha precisão. Se esmera e faz questão de pincelar cada
traço com a magia de quem já viveu cada momento que descreveu, com evidente
paixão, amores, alegrias e frustrações. Não existe nada que o impeça de retratar, com
imensa dedicação, em meio a telas, tinhas e cheiros que transmite por inteiro o retrato
da própria vida pinceladas com esmero. (Débora Benvenuti). 0789/11 Todos os
Vereadores,
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solicitam que após lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado
oficio ao Exmo Sr. Tarso Genro - Governador do Estado do Rio Grande do Sul, ao
Sr. Airton Michels - Secretário da Segurança Pública, a Mesa Diretora da
Assembléia Legislativa e aos Lideres de Bancada da Assembléia Legislativa,
solicitando que seja realizado um estudo técnico a fim de que seja realizada redução do
valor da taxa de confecção da 1a e da 2a via da Carteira de Identidade. Este pedido
justifica-se em face a total impossibilidade da camada mais empobrecida e desprovida
de recursos em conseguir obter o seu documento de identificação. Entendemos, que para
a população mais carente de nosso município os valores são extremamente elevados.
Reiteramos que a simples justificativa da declaração de estado de pobreza já não basta
mais para a isenção da referida taxa, pois é exigida uma série de documentos e
comprovantes, além do deferimento ser permitido somente após a análise de um
funcionário do Departamento de Identificação do IGP. O povo gaúcho paga R$ 29,89 a
R$ 42,70 para ter sua identidade, a mais cara do país. A população sofrida e carente
muitas vezes opta por comprar alimentos para seus filhos a trocar sua identidade, que
foi perdida, roubada ou está desgastada pelo tempo. O que é mais urgente? Estar em dia
com a documentação? Alimentar a família? Conforme pesquisa realizada, foi constatado
que em outros estados os valores estão muito abaixo dos praticados no Rio Grande do
Sul, sendo que em alguns estados a 1a via é fornecida de forma gratuita. Em nosso
estado a isenção da taxa somente até os 16 anos a la via, e a segunda via após os 65
anos, também temos que considerar que a população em geral já contribui com pesados
impostos. Uma cédula não custa mais de R$ 10,00 e por isso solicitamos este estudo
técnico para reduzir os custos deste documento que é o mais importante do povo
brasileiro, a carteira de identidade. Segue abaixo quadro demonstrativo: ESTADO la
VIA 2" VIA MINAS GERAIS RS 9,99 RS 9,99 PERNAMBUCO GRATUITA NÃO
INFORMADO PARANÁ R$ 12, 14 R$ 18,21 SANTA CATARINA RS 13,30 R$
22,20 RIO DE JANEIRO Gratuita R$ 22,76 +laxa SÃO PAULO R$ 22,47 R$ 32,10
RIO GRANDE DO SUL RS 29,89 R$ 42,70, 0804/11 Vereador Eugenio GrandóPTB, requer na forma regimental, que depois de provado em plenário e deferido na
forma regimental, seja enviado oficio a UPF, na pessoa do Ilustríssimo Senhor Reitor
José Carlos Carlcs de Souza; a SEMA- Secretaria Estadual do Meio Ambiente. na
pessoa da Ilustríssima Senhora Jussara Cony - Secretária; ao Coordenador do Evento o
Senhor Claud Goellner; ao COAJU - Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica
do Alto Jacuí, na pessoa do Senhor Professor Mauro Rizzardi; pela excelência na
promoção do IV Simpósio Nacional sobre a Água na Agricultura e do I Simpósio
Estadual sobre os usos múltiplos da Água realizado no período de 11 a 14 de abril no
Centro de Eventos da UPF - Passo Fundo. Um grande evento que reunião cerca de duas
mil pessoas e contou com a valorosa contribuição de 26 palestrantes envolvidos em uma
causa que há muitos anos preocupa grande parte da população brasileira. O evento foi à
oportunidade para que os setores que se utilizam deste bem precioso conheça, o cenário
em que se encontra este recurso natural fomentando a discussão da necessidade de
redução de perdas e minimização dos impactos que ocorrem diariamente na fàlta deste
bem. Acreditamos que oportunidades valiosas como estas deveriam acontecer com mais
freqüência e com a presença d os diversos setores da comunidade não apenas aqueles
envolvidos no consumo e manutenção diretos, mas principalmente os usuários que são
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os grandes vilões que por muitas vezes desperdiçam aquilo que mais importante é para
nossa existência, a água. Recebam desta forma, o reconhecimento do Poder Legislativo
de Carazinho. 0803/11 Vereador Paulino de Moura - PTB, solicita que após lido e
deliberado em Plenário seja encaminhado oficio ao Diretor Presidente das Centrais
Elétricas de C.razinho SA - ELETROCAR, Senhor ALBANO ERINEU KEYSER
FILHO solicitando ao mesmo seja providenciada a restauração da luminária localizada
junto ao calçadão na AVENIDA FLORES DA ClJNHA, nas imediações do número
1628, uma vez que a mesma encontra-se sem o globo em sua estrutura. 0809/11
Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental, seja encaminhado oficio a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, para que
sejam tomadas medidas mitigadoras ao que tange o assoreamento do Rio da Várzea em
toda sua extensão dentro dos limites do município de Carazinho. Sabemos que o
assoreamento é a principal causa de morte dos rios em nosso país, devido à redução de
profundidade dos mesmos, e obstrução de suas correntezas. Sabemos que o
assoreamento pode ser causado pelos mais diversos fatores, químicos, antrópicos e
fisicos, desagregando terra e rochas, que são transportadas, e acabam se depositando no
leito de nosso rio, causando o assoreamento de vários pontos. Sabemos que não apenas
no.que diz respeito ao meio ambiente, mas em todas as áreas, a prevenção é sempre
melhor do que o tratamento, e não seria diferente na questão do assoreamento de nosso
rio. Por este motivo, solicitamos a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, para que
possa estar intervindo em nosso município, com medidas de prevenção e combate ao
assoreamento, resgatando os pontos já danificados, e evitando que novos pontos acabem
assoreados, levando assim, nosso rio a morte. Presidente Esta preocupação se da, pois
temos pouca disponibilidade de água em nosso município, tendo no Rio da Várzea o
principal ponto de captação de água e recurso hídrico de nossa cidade. Na certeza da
igual preocupação desta secretaria, no que diz respeito ao assoreamento dos rios de
nosso estado, é que solicitamos com a máxima urgência, o estudo da implantação de
medidas de preservação e combate, a este grave problema. 0821/11 Vereadora Sandra
Citolin - PMDB e Vereador José Jairo Scherer dos Santos - PP, solicitam na forma
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio do
Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando o novo Secretário Municipal de Obras
Sr. Rudinei Brombilla. Certamente é um grande desafio, mas o trabalho quando
realizado com dedicação, seriedade, ética e respeito aos cidadãos, produz frutos capaz
de transformar toda uma sociedade. Rudi ... A maioria das pessoas nunca vai longe o
suficiente no seu primeiro vento para descobrir que elas terão uma segunda rajada. Dê
aos seus sonhos tudo o que você tem e você se surpreenderá com a energia que vem de
você. Receba o reconhecimento e o incentivo do Poder Legislativo. 0807/11 Vereador Leandro Adams - PT e Vereador Erlei Vieira - PSDB, solicitam na forma
regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado oficio, ao Diretor Geral
da Coviplan, Rubens Cunha, solicitando informações quanto ao Serviço de
Atendimento a Urgências, oferecido pela Coviplan a seus usuários, seja ele próprio ou
terceirizado. 1. Nas quatro praças de pedágio, Passo Fundo, Soledade, Panambi e
Sarandi quantas equipes dão suporte a esse atendimento? Enviar grade com a escala de
serviço dos profissionais. 2. Quantos veículos são utilizados para realizar esse
transporte? 3. Onde as equipes ficam de prontidão para um chamado? 4. Referente aos
profissionais que atuam no serviço enviar devida qualificação com respectivos
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certificados de cada funcionário. 5. Caso o serviço seja terceirizado enviar cópia do
contrato com a empresa prestadora do serviço. Justificativa: Segundo informações
contidas no sire da empresa as ambulâncias são dotadas de um socorrista e um
resgatistas, pessoas treinadas no atendimento de primeiros socorros. Justificamos o
pedido de informação por sermos procurados por usuários da COVIPLAN que alegam
que muitas vezes as ambulâncias não são dotadas destes profissionais e muitas vezes
quem executa os primeiros socorros são os próprios usuários devido à ausência de
pessoas qualificadas para prestar o atendimento. 0817/11 Vereador Felipe Sálvia PDT, requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação
dos senhores Edis, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho ao Lideres de
Bancada na Câmara dos Deputados e as Comissões de Educação e Cultura, Finanças e
Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania, manifestando nosso total apoio à
proposta do Deputado Weliton Prado, que torna obrigatória a destinação para escolas
públicas de materiais de informática apreendido no combate ao contrabando. Não nos
restam dúvidas quanto à grandeza desta proposta, pois assim como o autor do projeto,
também nós entendemos que a destinação destes equipamentos de informática
apreendidos em função do contrabando à inclusão dos mesmos ao patrimônio das
escolas públicas permitirá não tão somente atender as necessidades das escolas públicas,
mas também garantir que tais produtos não voltem a circuito comercial, como
infelizmente algumas vezes acaba ocorrendo. É impossível hoje admitir que uma escola
não possa ao menos proporcionar aos seus alunos um laboratório de informática, com
materiais para receber as turmas de acordo com horários pré definidos, tendo assim
todos os alunos acesso a algo que faz parte de nosso dia a dia e que com o passar de
pouquíssimo tempo tronar-se-á indispensável. Ao meu ver, os alunos deveriam sair da
escola aptos a manusearem este equipamento, com noções básicas de aulas práticas que
poderiam contribuir muito para um acesso mais facilitado a uma vaga de emprego, pois
muitos não possuem condições de freqüentar cursos básicos de informática. A escola
deveria sim participar deste processo, mas para tanto temos que proporcionar-lhes os
equipamentos necessários e esta é uma forma de dannos uma destinação bastante UTIL
a estes bens que são apreendidos e que possuem um expressivo valor e um grande
potencial de utilização como instrumento de ensino. 0818/11 Vereador Felipe SálviaPDT, requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação
dos senhores Edis, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho a Sra.
Presidente da República, ao Ministro da Secretaria Geral da Presidência da República,
ao Diretor Geral da Agencia Nacional do Petróleo, ao Ministério Público Federal, por
meio das promotorias de Defesa do Consumidor e da Ordem Tributária, manifestando
nossa preocupação com relação ao aumento dos combustíveis e nosso pedido para que
medidas sejam tomadas visando conter este possível inicio de uma nova elevação da
inflação. No passado vivemos tempos nebulosos, onde vimos que a cada elevação do
preço dos combustíveis lá se iam outros preços, afinal é uma é uma conseqüência
inevitável e por isso nossa grande preocupação com relação a este momento em que
vemos nosso dinheiro render menos na hora do abastecimento, em que vemos que até
mesmo aquele cidadão, aquela família que não possui veículo algum sendo também
atingido através do preço final dos alimentos, das roupas e calçados, e até mesmo na
passagem do coletivo urbano. Em nosso município, por exemplo, esta elevação já vem
apresentando reflexos, principalmente nas conversas de populares em vias públicas
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onde o assunto tem sido um só, o aumento dos combustíveis. Há bastante tempo temos
acompanhado o fato de que o combustível vem tendo praticamente o mesmo valor nos
postos de combustíveis, o que é ruim para o consumidor, pois não há uma concorrência
no preço entre os postos, como há em outros produtos que adquirimos e consumimos no
dia a dia. Temos que encontrar soluções para resolver este problema, e com urgência,
pois do contrário vamos ver o preço não só dos combustíveis subindo, mas de todos os
produtos que por hora consumimos e que dependem de transporte para chegarem até
nós. Não queremos e não podemos deixar que nosso país volte ao caos, onde a inflação
"comia" mais da metade do salário da população, onde no outro dia nunca se conseguia
comprar a mesma coisa com a mesma quantidade de dinheiro, situação lamentável que
não queremos reviver. Uma das formas de frear esta situação é com certeza diminuir os
impostos atribuídos aos derivados de petróleo, começando nas refinarias até chegar aos
postos com preços acessíveis a população, que continue ocorrendo alterações de preços
para baixo como há dois anos, quando os combustíveis foram reajustados nas bombas,
mas ao invés de subirem como estávamos acostumados, baixaram. Esta é a realidade
que queremos ver e que queremos ter ao longo de todo o processo desta nova
administração, chegamos a um lugar de destaque no cenário internacional, somos um
país hoje que serve de modelo e que com certeza chegará a patamares ainda maiores,
desde que tenhamos a situação sob controle e isto começa deve começar já, não
podemos adiar, vamos frear este aumento diminuindo impostos afinal esta é uma
providência só o governo pode tomar. Outro assunto relacionado aos combustíveis que
requer muita atenção é quanto à qualidade dos mesmos na bomba, ou seja, na forma
como chega ao consumidor, acredito que deveria haver uma analise mais freqüente
junto aos postos, pois muitas tem sido as reclamações quanto a esta qualidade que em
muitos casos tem levantado suspeitas dos proprietários de veículos que com maior
freqüência tem que fazer limpeza para evitar falhas relativas a este problema. 0819/11
Vereador Felipe Sálvia - PDT requer, na forma regimental, que depois de ouvido o
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio do Poder Legislativo
de Carazinho ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho SI A-Eletrocar,
solicitando que seja realizado um trabalho de troca das luminárias da Rua Henrique
Teodoro Schutz, no Bairro Vila Rica, por lâmpadas de vapor de sódio 400, tendo em
vista que por várias vezes fomos procurados pelos moradores. Deixo registrado ainda,
que já fizemos este pedido na administração passada, sem sucesso então tomo a fazer
mais uma vez fazer tal solicitação. Os moradores que estiveram em nosso gabinete
relatam que a iluminação do local é muito baixa, com relação à iluminação de outras
vias das proximidades, que são bem melhor iluminadas pois possuem as lâmpadas
acima solicitadas. A preocupação refere-se em especial a segurança dos moradores que
trafegam pelo local, bem como com relação aos veículos, já que esta é urna via de
grande circulação de veículos de pequeno e grande porte. Como sabemos da
preocupação da Eletrocar com relaçâo à total satisfaçâo de seus clientes e consumidores,
temos a certeza de que nosso pedido será prontamente atendido pelo setor competente
desta empresa que é nossa, da nossa gente, do povo de Carazinho. 0828/11 Vereador
Gilnei Jarré - PSDB, requer na forma regimental que depois de submetido ao plenário
para aprovação, seja enviado oficio ao Partido da Social Democracia Brasileira PSDB,
cumprimentando o Deputado Federal Nelson Marchezan Júnior, eleito Presidente do
PSOB Estadual do RS, a Sra. Tarsila Crus;us, eleita Presidente do PSDB Mulher
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Estadual do RS e a Srta. Micheli Petry, eleita Presidente da Juventude Estadual do RS.
Sabedores da capacidade política e administrativa destas presidências que ora assumem
o Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB é com um impulso de força,
rejuvenescimento e iniciativa que desejamos sucesso e pleno êxito ao longo desta
gestão. Ressaltamos ainda, a certeza de que estaremos prontos para juntos trabalharmos
em prol do crescimento de nosso partido. 0829/11 Vereador Gilnei Jarré - PSDB
requer na forma regimental que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja
enviado oficio ao Senador José Sarney, ao Ministro da Justiça José Eduardo Cardoso e a
Ministra dos Direitos Humanos, Deputada Maria do Rosário, repudiando o uso político
a cerca do debate referente ao desannamento. Depois de ocorrida uma das maiores
tragédias que o Brasil já pôde vivenciar o brutal assassinato de jovens alunos da escola
de Realengo, no Rio de Janeiro, tenho observado ainda chocado com a realidade
perversa do acontecido, desdobramento político que tem me inquietado. Aproveitandose da tragédia infelizmente ocorrida (e da comoção social por ela causada em todo o
país) o Senador José Sarney, o Ministro da Justiça José Eduardo Cardoso e a Ministra
dos Direitos Humanos, Deputada Maria do Rosário, têm encampado bandeira,
novamente, a favor do desarmamento dos brasileiros. Desta vez, mediante a realização
de plebiscito, que seria realizado já em outubro, de modo a buscar a proibição da venda
de annas de fogo aos cidadãos do país. Importante lembrar que o Brasil realizou
referendo, no ano de 2005, com o mesmo objetivo. Tal campanha custou aos cofres da
união mais de R$ 500 milhões de reais. Na época, 63% dos brasileiros foram ás umas
para dizer sim ao direito de adquirir e possuir anna de fogo. No RS, 86% dos gaúchos
votaram contra a proibição. O Senador Sarney diz que a população foi induzida ao erro.
Mais que isso, desrespeita a consulta realizada em 2005, desqualificando a soberania
popular. A Deputada Maria do Rosário diz que a posse de annas de fogo pode ser
provocadora de crimes diversos, passionais inclusive, fazendo tábua rasa ao comparar a
conduta de criminosos com a dos cidadãos de bem; homens e mulheres de família que
eventualmente possuem uma anna de fogo em casa. Discordo frontalmente das
autoridades aqui nominadas. A barbárie perpetrada no Rio de Janeiro, por um jovem
mentalmente perturbado, que possuía arma de fogo de origem ilegal, obtida no mercado
clandestino, com pessoas inidôneas, nada tem a ver com a discussão sobre a venda de
armas no Brasil. Ou o Brasil passa a tratar de suas questões cruciais com seriedade,
transformando-as em políticas de estado, ou continuaremos a enfrentar nossas mazelas
de forma perene. O sensacionalismo com que o tema tem sido tratado, aliado à
equiparação do cidadão de bem ao Criminoso, me desanimam. Não sabem os que
defendem o desarmamento, que hoje para que se adquira uma arma de fogo, há a
necessidade de que o cidadão preencha urna série de requisitos: certidões negativas
criminais, provas teóricas e prática sobre o manuseio da arma de fogo e o exame
psicológico, além das taxas a serem recolhidas. Portanto, a legislação que possuímos
hoje é muito rígida e restritiva, e pode ser comparada aos países mais desenvolvidos do
mundo. Por outro lado, a título de exemplo, recente reportagem do programa Fantástico,
da rede globo, trouxe à tona as deficiências da Polícia Rodoviária Federal em todo o
Brasil, em situaçào de verdadeiro abandono. Como poderemos fiscalizar nossas
fronteiras, num país de tamanho continental c-orno o nosso? Armas ilegais entram no
país diariamente, em grande parte de calibres restritos e de grande potência, indo parar
na mão de traficantes, quadrilhas de assaltos à bancos, enfim, do crime organizado. Para
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quem não sabe a arma apreendida no dia 12 de abril com aluno da Escola Municipal
Lauro Rodrigues, no Bairro Passo das Pedras, em Porto Alegre, é uma das melhores
pistolas do mundo, fabricada em lsrael, pela mesma indústria que fabrica a célebre
submetralhadora Uzi, muito vista nos filmes. Aliás, seu calibre, o nove milímetros, só é
permitido ao uso das forças armadas brasileiras, cuja venda em lojas, aos civis, é
proibida. É essa a arma que querem proibir que se adquira no Brasil? Em resumo, a
história se repete: quem paga impostos e anda estritamente dentro dos ditames legais,
continua sendo penalizado - o Brasil, que reconhecidamente não tem condições de
fiscalizar as fronteiras, não garante a segurança do cidadão e possui altos índices de
impunidade, quer dar uma resposta à sociedade: vamos proibir a venda de armas aos
cidadãos! Por óbvio, e para quem conhece um pouco do tema, isso não vai funcionar. E
depois, que fará nosso governo? Quem sabe proibamos nossas crianças de freqüentarem
as aulas. Respeitem o Brasil e digam não ao sensacionalismo. 0830/11 Vereador Gilnei
Jarré - PSDB e Vereador Felipe Sálvia - PDT, requerem na forma regimental, para
que depois de submetido ao planaria para aprovação, seja enviado oficio ao Sr. Ciro
Simoni, Secretário Estadual de Saúde do RS, para que estude a possibilidade de
viabilizar a destinação de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) para o
Hospital de Caridade de Carazinho, especificamente para a construção de uma Unidade
de Internação para Desintoxicação de Crianças e Adolescentes Usuários de-Drogas e de
Dependentes Químicos. Ressaltamos que no ano de 2009, o Ministério Público e a
Câmara Municipal de Vereadores após reunião chegaram a conclusão que o Município
necessitava da construção de uma Unidade de Desintoxicação, esta a ser construída
junto ao Hospital de Caridade. Neste momento surgiu a parceria do Estado RS com a
Câmara Municipal, que disponibilizaram recursos na ordem de R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais) da seguinte forma: em dezembro de 2009 a Câmara repassou para
o Hospital o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e em dezembro de 2010
através de convênio firmado com a Secretaria de Saúde do RS, o valor de R$
300.000,00 (trezentos mil reais) depositados em fevereiro de 2011.
Passados mais de dezoito meses do referido pleito, o orçamento apresentado pelo Engo.
Civil Milton Tauchert encontra-se defazado, justificando assim a solicitação do referido
recurso. Anexas cópias do projeto, memorial descritivo e especificações técnicas da
construção da Unidade. 0831/11 Vereador Gilnei Jarré - PSDB, requer, na forma
regimental, que depois de lido em Plenário, seja enviado oficio ao Executívo Municipal
com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES, solicitando ao Departamento de
Controle Interno do Município, cópias dos pareceres conclusivos, somente aqueles
referentes aos convênios/ou documentos equivalentes a repasses financeiros, firmados
com o Hospital de Caridade de Carazinho no período de 2009, 2010 e 2011.
JUSTIFICA TIV A: Acompanhar a prestação de contas, bem como os pareceres do
Controle Interno referente aos recursos autorizados pela Casa Legislativa. Conforme
acordo das bancadas não houve Intervalo Regimental e a Presidente passou diretamente
ao Grande Expediente onde se manifestaram os Vereadores: Vereador Paulino de
Moura - PTB, Vereador Eugênio Grandó - PTB. Vereador Felipe Sálvia - PDT,
Vereador Estevão De Loreno - PP, Vereador Leandro Adams- PT, Vereador
Gilnei Jarré - PSDB, Vereador Sandra Citolin - PMDB, Vereador Elbio EstevePSDB. O Vereador Gilnei Jarré - PSDB fez um Requerimento Verbal para que fosse
votado em bloco os Requerimentos e pediu para que desse destaque ao Projeto de sua
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autoria que denomina a sala de reuniões de "Artemia Vasconcelos Schlichting" veto e
os demais projetos apreciados em bloco. O Vereador Felipe Sálvia - PDT pediu que
colocasse em destaque o Projeto 053/2011. O Vereador Eugênio Grandó - PTB pediu
que a questão do veto seguisse o disposto no Regimento Interno que determina a
votação nominal. A Presidente colocou em discussão o pedido dos vereadores Gilnei
Jarré - PSDB, Felipe Sálvia - PDT e Eugenio Grandó - PTB, não havendo vereadores
que quisessem discutir foi colocado em votação sendo aprovado por todos. O secretário
fez a leitura do número e do autor dos Requerimentos. A Presidente colocou em
discussão os Requerimentos. O Vereador Gilnei Jarré - PSDB fez o uso da palavra
sobre os seus Requerimentos. O Vereador Felipe Sálvia - PDT usou a palavra para falar
sobre os seus requerimentos. Não havendo mais vereadores que quisessem discutir foi
colocado em votação os quais foram aprovados por todos. O Secretário procedeu a
leitura dos projetos com o respectivo número, autor e pareceres das comissões: Projeto
de Resolução 003/2011 - Vereador Gilnei Jarré - PSDB, foi colocado em discussão o
Projeto, o Vereador Gilnei Jarré - PSDB fez uso da palavra, Vereador Sandra CitolinPMDB e o Vereador Paulino de Moura - PTB, não havendo mais vereadores que
quisessem discutir foi colocado em votação o projeto já com os pareceres aprovados, o
Projeto foi aprovado por todos. A Presidente convidou a filha da Sra. Artemia
Vasconcelos Schlichting para fazer o uso da palavra na tribuna; Projeto de Lei 05112011
Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei 048/2011 Poder Executivo Municipal, foi
colocado em discussão os Projetos já com os pareceres aprovados, não havendo
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação os quais foram aprovados
por todos. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres referente a emenda do Projeto
053/2011, foi colocado em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não
havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação o qual foi aprovado
por 5x4, foi colocado em discussão da emenda do Projeto 05312011, fizeram o uso da
palavra os Vereadores Gilnei Jarré - PSDB, Vereador Paulino de Moura - PTB e o
Vereador Eugênio Grandó - PIB, não havendo mais vereadores que quisessem discutir
a emenda foi colocado em votação a qual foi aprovado por 5x4. Após aprovada a
emenda o Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças
sobre o Projeto 053/2011 Poder Executivo Municipal, foi colocado em discussão o
parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereadores que quisessem
discutir foi colocado em votação o qual foi aprovado por todos. O Secretário procedeu a
leitura do parecer da Comissão da Ordem Econômica e Social do Projeto 05312011, foi
colocado em discussão o parecer da Comissão, não havendo vereadores que quisessem
discutir foi colocado em votação o qual foi aprovado por todos. A Presidente colocou o
Projeto 053/2011 já com a emenda e os pareceres aprovados em discussão, não havendo
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação o qual foi aprovado por
todos. O Secretário procedeu a leitura do Veto ao Projeto de Lei 04112011 do Executivo
Municipal, está em discussão o veto, salientando que a votação ao veto será nominal,
fizeram o uso da palavra os Vereadores Gilnei Jarré - PSOB e Paulino de Moura - PTB,
não havendo mais vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação: Vereador
Leandro Adams - PI - contrário ao veto; Vereador Gilnei Jarré - PSDB - contrário ao
veto; Vereador Eugenio Grandó - PTB - contrário ao veto; Vereador Erlei Vieira PSOB - contrário ao veto: Vereador Elbio Esteve - PSDB - contrário ao veto; Vereador
Felipe Sálvia - POT - favorável ao veto; Vereador José Jairo Scherer dos Santos - pp-
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favorável ao veto; Vereador Estevão De Loreno - contrário ao veto; Vereador Paulino
de Moura - PTB favorável ao veto, finalizando a votação contatou-se que o Veto foi
derrubado por 6x3. O Vereador Paulino de Moura pediu Questão de Ordem para
justificar o seu voto. O Vereador Gilnei Jarré pediu Questão de Ordem para pedir ao
Vereador Paulino de Moura - PTB que falasse o nome do Pianista e se realmente existiu
e também que trouxesse a esta Casa o nome do "fantasma" que está na Casa do
Artesanato hoje trabalhando. Dando fim aos trabalhos a Presidente encerrou a reunião e
convocou os vereadores para a próxima reunião a ser realizada no dia 25 de abril as
dezoito horas e quarenta e cinco minutos do corrente ano.
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