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~ TA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 7 DE NOVEMBRO DE 2011 •....
ATA 043/11

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e onze, às dezenove horas e dez minutos,. ocorreu
à quadragésima terceira reunião daCfunara Municipal de Carazinho.
O Vereador Felipe Sálvia - PDT fez a leitura de um trecho da biblia. A Presidente colocou em
apreciação as atas das Reuniões Ordinárias dos dias 24 e 31 de outubro 2011, não havendo

•vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, as quais foram aprovadas por todos.
O Secretário Vereador Leandro Adams - PT procedeu à leitura do' expediente da presente
reunião. Na sequência foi realizada a leitura das indicações e dos requerimentos que seguem:
Requerimento 2973/11 Vereador Gilnei Jarré - PSDB, requer na forma regimental, para que
depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio a ANTT ~ Agência
Nacional.de Transportes Terrestres, solicitando uma análise técnica da tubulação que passa por
baixo da BR 285, próximo ao KM 339 no Município de Carazinho. Visanqo reivindicar a
solução ao alagamento do Bairro Santa Terezinha, constatado desde o ano de 2006' como mostra
a imprensa local, bem como os inúmeros pedidos realizados pelos moradores ao Executivo
Municipal sem efetiva solução, solicitamos encareeidamente a Direção de Gestão e Projetos o
aumento do diárnetro' da tubulação existente, bem como a possibilidade de perfuração e
instalação de nova tubulação abaixo da existente. Segue em anexo protocolos de solicitação e
publicação no jornal. 2987/11 Vereador Eugenio Grandó - PTB, requer, ria forma regimental,
que depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores' Edis, seja enviado oficio do
Poder Legislativo de Carazinho a todos os líderes de bancada da Câmara Federal, do Senado
Federal e ao Deputado Federal Ronaldo Nogueira (PTBIRS); a fim de que se possa regulamentar
a profissão de Gestor Ambiental, conforme PL 5825/2009 que encontra-se em tramitação no
Congresso Nacional apensado'ao PL 5687/2009, cuja última movimentação se deu no dia OI de
junho após solicitação do Deputado João Dado (PDT/SP), após meio ano 'arquivado. O referido
.PL obriga as empresas constantes no Cadastro Nacional do IBAMA como potencialmente
poluidoras a contratarem um profissional graduado ou pós graduado em curso que lhe permita
atuar em gestão ambiental. Sendo que esta proposta soma mais um instrumento aos já previstos
no artigo 17" da lei 6.938 de 1981, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente e representa
um avanço extraordinário no que tange a busca pela sustentabilidade, hoje ffagilizada pela falta
desta exigência. Muitas empresas empenhadas na preservação do meio ambiente já contam com
profissionais especializados, mas a grande' maioria das empresas que estão neste cadastro do
IBAMA não contam com esta especialização de modo sistemático e permanente, o que toma as
política ambientais de longo prazo frouxas e sem lastro. Com a efetiva aprovação desta
importante proposição, trará ben,eficios importantes as empresas que necessitam de projetos e
pareceres da área e possibilitará aos profissionais Gestores Ambientais a exercerem suas funções
que lhe são de direito. Encaminhar copia a ANAGEA - Associação Nacional dos Gestores
Ambientais, na pessoa do Sr. Alexandre Robin; e a UNOPAR - Universidade. Norte do Paraná-
Campus Carazinho. 2988/11 Vereador Eugenio Grandó - PTB, requer, na forma regimental,
que depois de ouvido o Plenário seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho ao
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, requerendo informação nos seguinies
termos: Considerando matéria jornalística publicada no dia II de 'outubro no Jornal Zero Hora
informando que a divida de ex-gestores em titulos executivos 'extrajudiciais oriundos do
Tribunal de Contas no Município de Carazinho superaria 3 (três) milhões de reais. \
Considerando que há divergência nos valores apresentados pelo Município de Carazinho com
os valores informados pelo Tribunal de Contas do Estado do RS. Considerando que este
Vereador tem o interesse de clarear para população quais sãos os ex-gestores que devem para o ~'
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Município de Carazinho Requer que seja encaminhado ofício nos seguintes termos: 1 - Quais
são os títulos executivos extrajudiciais pendentes de pagamento, referente ao Município de
Carazinho? 2 - Informar número do título e nome dos ex-gestores devedores? 3 - Qual é o valor
total da dívida, referente a tais titulos pendentes de pagamento? 4 - Informar se o TCE monitora
e/ou acompanha a cobrança dos títulos executivos extrajudiciais, seja de forma administrativa ou
judicial? Informar como é realizado este monitoramento?2992/11 Vereador Leandro Adams -
PT, requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja enviado oficio ao
Executivo Municipal com o seguinte pedido de informação: J - Qual o valor total pagos com
diárias rio executivo municipal nos anos de 2009, 2010 e 2011 até a presente data . .2- Qual o
valor total pagos com diárias nas Centrais Elétricas de Carazinho ELETROCAR, nos anos de
2009, 2010 e 2011 até a presente data. 3- Qual o valor total pagos com pedágio, motorista,
combustíveis, passagens de ônibus, utilizados no item 1. 4- Qual o valor total pagos em pedágio,
motorista, combustíveis, passagens de ônibus, utilizados no item 2. Obs.: Mandar cópia de
documentos que comprovem todos os pagamentos. 2998/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB,
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio a
Senadora Ana Amélia Lemos, ao Senador Paulo Paim, ao' Senador Pedro Simon, ao Senador
Wilson Santiago, manifestando apoio desta Casa Legislativa, no que tange a alteração das regras
de foro privilegiado para autorillades. O projeto quer acabar com a prerrogativa de julgamento
de autoridades diretamente em tribunais superiores, como acontece' hoje. Iniciativas como esta,
do Senador Wilson Santiago, merecem e incentivo' e apoio deste legislativo, vez que, a
população está inquieta, e sedenta por justiça nos casos de corrupção. Sem dúvida alguma, a
aprovação desta PECo vem trazer maior transparência, e senso de justiça, vez que, conforme
mensura a constituição, perante a lei, todos são, ou ao menos, deveriam ser iguais. Sendo assim,
este projeto de emenda a constituição. merece o apoio e o incentivo deste Poder Legislativo.
2999/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na
forma regimental, seja encaminhado oficio a Empresa Glória de Coletivos Urbanos, solicitando
a esta para que esteja realizando estudo quanto a possibilidade de colocação de uma linha de
ônibus no"bairro São Jorge/Passo D'areia. Segundo reivindicação dos moradores, os mesmos
precisam caminhar longas distâncias a fim de terem acesso ao transporte coletivo urbano, sendo
o principal pleito da comunidade, a passagem do coletivo pela Rua Marolino Borges dos Santos .
Acreditando que a nobre empresa, tem o mesmo anseio desta casa, em colaborar para o
desenvolvimento da cidade, e das melhores condições de vida e locomoção da população, é que
fazemos tal solicitação. 3000/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida em
plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio a Senadora Ana Amélia
Lemos, ao Senador Paulo Paim, ao Senador Pedro Simon, a Comissão de Assuntos Econômicos
do Senado Federal, manifestando apoio deste Poder Legislativo ao PLS 63/11 que visa reduzir a
tributação sobre o pão e alimentos similares produzidos por panificadoras, desde que vendidos
diretamente ao consumidor final. Projetos como este. que vão de' encontro aos anseios da
população, principalmente daquela menos favorecida, são dignos do apoio e do incentivo desta
Casa Legislativa. Sabemos que o pão é hoje um dos principais alimentos na mesa dos
brasileiros, e por isso, é mais do que justo que este seja desonerado de taxas e tributos, tornando-
se assim mais barato e acessível a todas as faixas econômicas. Desta maneira, rogamos aos
nobres parlamentares pela aprovação deste PLS, a fim de garantir ao povo brasileiro, preço mais
acessível, a um de seus principais alimentos, o pão. 3002/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB,
solicita que após [ida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio ao ~
Conselho Municipal de Trânsito, a Secretaria Geral do Governo de Carazinho, a Secretaria
Municipal de Obras, solicitando a abertura do canteiro da Avenida Pátria, em frente a entrada da g
Emergência do HCC. Toma-se urgente. que tal obra seja realizada, vez que, as ambulâncias que O
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necessitam entrar na emergência do hospital, necessitam ir até a frente do supermercado, para.
então realizarem o retorno, o que toma ainda mais tempo, de pacientes onde muitas vezes, os
segundos podem fazer a diferença. Sabendo do mesmo interesse no bem estar e nos cuidados
com a população, é que se realiza tal pedido. Uma medida simples, mas que pode fazer muita
diferença. 3014lll Vereador Felipe Sálvia - PDT, solicita que, depois de ouvido o Plenário,.
seja enviado oficio de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho a Direção da
EMPRESA GLÓRIA, cumprimentando-lhes pela aquisição de mais quatro carros totalmente
equipados e adaptados para deficientes fisicos, possuindo inclusive motor eletrônico de última
geração, sendo bem menos poluentes. Destacamos o belo trabalho que a Empresa Glória vem
realizando em nosso município ao longo de anos de serviços prestados a comunidade
carazinhense. São mais de 50 anos de dedicação, empenho, empreendedorismo, procurando
sempre proporcionar excelentes condições de transporte aos usuários do transporte coletivo de
nossa cidade. Mesmo havendo uma licitação sub judice com risco de perder a concessão do
transporte urbano em Carazinh() a empresa não para de investir proporcionando maior
comodidade aos usuários do transporte coletivo, renovando. constantemente sua frota. Como
carazinhense e homem público, sinto-me honrado em ter a Empresa Glória cuidando tão bem do
transporte coletivo de nosso município, adequando-se sempre as necessidades do nosso cidadão,
procurando 9ferecer segurança. qualidade no atendimento, adaptação de horários e bem estar.
Ao longo de meus mandatos não tenho medido esforços para sempre valorizar e incentivar o
.desenvolvimento das empresas de nossa cidade, principalmente as genuinamente carazinhenses
como a Empresa Glória que além de desenvolver suas atividades no ramo de transporte, está
envolvida também em diversas atividades de ação social da comunidade. Recebam o
reconhecimento desta Casa, pois entendemos que toda- a equipe, direção e funcionários,
merecem os cumprimentos pelo trabalho e dedicação prestados. 301S/ll 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 aos Lideres de
Bancada na Câmara .dos Deputados, com cópia ao Senador Paulo Paim, manifestando nossa
preocupação com relação ao Projeto que prevê o fim do Fator Previdenciário. Digo
"manifestando nossa preocupação" pelo fato de que infelizmente este famigerado fator ainda
não foi derrubado, ou seja, continua atormentando a vida de milhares de aposentados, de
milhares de trabalhá dores que estão por se aposentar, bem como de todos os trabaíhadores do
país, afinal a aposentadoria chega para todos. Ilustrissimos' Deputados, o trabalhador brasileiro
não vê à hora de que o Projeto do Senador Paulo Paim entre na pauta de votação da Câmara dos
Deputados para que finalmente seja derrubado este famigerado instrumento, que reduz
progressivamente o valor das aposentadoriaS" do INSS. É inadmissível que o aposentado no
Brasil-, depois de uma vida inteira de trabalho, tenha que ao longo dos anos sofrer com esta
drástica queda de renda, tendo que passar por tantas humilhações. Os senhores sabem o quanto a
derrubada deste fator é importante para toda população e mesmo assim tem-se deixado levar por
influências políticas que adiam a votação. Através desta proposição, pedimos que lutem para
que o projeto seja colocado em pauta, aí veremos quem realmente esta a favor do trabalhador,
precisamos desta vitória, que será uma das mais importantes conquistas do povo brasileiro e
contamos com vocês para chegarmos finalmente a alcançar este objetivo. Queremos um basta
nesta situação e contamos com nossos nobres representantes, por isso pedimos que o projeto que
prevê o fim do fator previdenciário seja colocado em pauta para votação o quanto antes, temos
certeza de que se houver uma pressão maciça por parte dos deputados não haverá como o ~.
Governo continuar resistindõ e adiando o que já era para estar certo e liquidado. Não vamos
permitir que esta luta acabe sem vitória. vocês contam com um exército ao seu lado, um exércitoc3
de seres humanos, homens e mulheres, trabalhadores dignos, honestos e que não merecem esta .

. .
3
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situação depois de terem passado toda uma vida trabalhando de sol a sol, enfrentando todas as
dificuldades que sabemos que o trabalhador passa, não é justo, esperamos poder contar com
nossos representantes para vencer esta guerra, por favor, pelo cidadão brasileiro, não vamos
esmorecer. PS.: Com cópia a COBAP - Confederação Brasileira de Aposentados e PeI1sionistas,
ao Presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, ao Presidente da Sede Estadual do
Sindicato Nacional, a FETAPERGS - Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas
do Rio Grande do Sul, e a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Carazinho, aos
Senadores e Deputados da Bancada Gaúcha e também aos lideres de Bancada na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal. 3023/11 Vereador Sandra Citolin - PMDB, solicita na forma

. regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio as Centrais
, Elétricas de CarazitÍho - Eletrocar, na pessoa do Sr. Diretor-Presidente, Albano Kayser,
solicitando ao Departamento Técnico da empresa, para que seja efetuada com a máxima
urgência, reparos na rede elétrica; com a troca de lâmpadas dos postes localizados na Ru~

.• Farrapos, esquina com a Rua Itararé e na Rua Itararé, próximo ao nO495, visto estas duas
luminárias estarem queimadas, o que provoca diversos transtornos aos moradores destas ruas.
3024/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita que após lido em plenário, e deferida na
forma regimental, que seja enviado oficio ao Exmo. Deputado Estadual 'Márcio Biolchi -
PMDB RS, solicitando empenho desse Deputado Estadual carazinhense, junto ao governo do
Estado no sentipo de reverter a nova' medida do Detran RS, que encaminhou comunicado para
os Diretores dos Centros de Formação de Condutores de Carazinho, Não - Me - Toque e
Tapejara, que as provas Teóricas para as pessoas que desejam ter Carteira Nacional de
Habilitação terão de ser feitas em Passo Fundo RS. Consideramos esta medida um absurdo,
visto que aumentará o custo para o candidato. O cidadão paga para realizar a prova, então é o
examinador que deve vir até aqui para aplicá-la, sendo que com a nova medida do Detran RS;
deverá deslocar-se 45 KM, como é o caso dos Carazinhenses, para realizar a prova. Se essa
medida entrar em vigor, o que poderemos espera logo após? Tambérp. a realização das provas
práticas em Passo Fundo? Salientamos que muitos candidatos já vêm de outras cidades para
fazer a carteira em Carazinho por ser mais em conta, se tiverem que ir mais longe, acarretará em
maiores despesas, gerando muitos transtornos, sem contar que muitos utilizam seu horário de

•. descda.nsodpa
t
rabaslhaulEasteóricads'decomdo ~eslocamento a dPassoFundo corremuJo~sc~ de Pfrerder

um la e ra a o. stas me 1 as, po enam ser repensa as para que a pop açao nao so a as
conseqüências dessas determinações, e consequentemente não ocorra um aumento de motoristas
dirigindo sem a Carteira de Habilitação. O Vereador Gilnei Jarré - PSDB pediu questão de
ordem para que fosse retirado da pauta o Projeto de Lei Complementar 007 /lle pediu que fosse
incluído na próxima reunião ordinárià. e fosse incluído na ordem do dia o Projeto de Leí
Complementar 009/11. A Presidente colocou em apreciação o pedido do Vereador Gilnei Jarré -
PSDB, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, o qual foi
aprovado por todos. A Presidente passou de imediato ao Intervalo Regimental. No retomo a
Presidente passou ao espaço do Grande Expediente, que fizeram o uso da palavra os Vereadores:
Estevão De Loreno - PP, Paulino De Moura - PTB, Erlei Vieira - PSDB e Felipe Sálvia - PDT.
A Presidente passou para a apreciação e votação dos requerimentos. O Vereador Estevão De
Loreno -' F\P fez um Requerimento Verlíal para que fossem votados em bloco os requerimentos.
A Pre~idente colocou em apreciação o Requerimento Verbal, não havendo vereadores que'
quisessem discutir foi colocado em votação, o qual foi aprovado por todos. O Secretário
procedeu a leitura do número e autor dos Requerimentos. A Presidente colocou em discussão os t
Requerimentos, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votaçao, os
quais foram aprovados por todos. O Secretário procedeu a leitura da ementa e autor dos Projetos K
de Lei com os seus respectivos número e autor: Projeto de Lei 074/11 e Projeto de Lei 075/11 c::J
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do Vereador Gilnei Jarré - PSOB. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres da Comissão de
Justiça e.Finanças. A Presidente colocou em discussão os pareceres da Comissão de Justiça e
Finanças, não havendo vereadores que quisessem di,scutir foi colocado em votação, os q\!ais
foram aprovados por todos. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres da Comissão da
Ordem Econômica e Social. A Presidente colocou em discussão os pareceres da COTIÚssãoda
Ordem Econômica e Social, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em
votação, os quais foram aprovados por todos. A Presidente colocou em discussão os Projetos de
Lei 074/11 e Projeto de Lei 075111 com os pareceres já aprovados, o Vereador Gilnei Jarré- .
PSOB, fez uso da palavra, não havendo mais vereadores que quisessem discutir foi colocado em
votação, os quais foram aprovados por todos. O Secretário procedeu a leitura da ementa e autor
do Projeto de Lei com os seus respectivos número e autor: Projeto de Lei 081/11 da Vereadora
Sandra Citolin - PMOB. O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão de Justiça e

•
Finanças. A 'Presidente colocou 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. A
Presidente colocou em discussão o parecer da Comissão da Ordem Econômica e Social, não
havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, o qual foi aprovado por
todos. A Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei 081/11 com os pareceres já
aprovados, a Vereadora Sandra Citolin - PMOB, fez uso da palavra, não havendo mais
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, os quais foram aprovados por todos.
O Secretário procedeu a leitura ela ementa e autor do Projeto de Lei Complementar 009/11 dos
Vereadores Elbio Esteve - PSOB, Felipe Sálvia - POT, teandro Adams ~ PT e Eugenio Grandó
- PTB O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças. A
Presidente colocou 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. A
Presidente colocou em discussão o parecer da Comissão da Ordem Econômica e Social, não
havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, o qual foi aprovado por
todos. A Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar 009/11 com os

• pareceres já aprovados, o Vereador Felipe Sálvia - POT, fez uso da palavra, não havendo mais
. vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, o. qual foi aprovado por 6x3. O
Vereador Leandro Adams - PT pediu questão de ordem para salientar que os Vereadores Erlei
Vieira - PSOB e Felipe Sálvia - POT pediram que o Secretário da Saúde fosse convidado para
participar da próxima reunião ordinária e colocou que há um projeto do Governo Federal o qual
disponibiliza R$ 25.000,00 para criar as "Salas de Estabilidade" e seria importante que o
Secretario comparecesse par explicar a situação da saúde em nosso município. A Presidente
colocou que já foi providenciado o convite ao Secretário da Saúde para se fazer presente na
reunião ordinária do dia 21/11/20 11, também salientou que já foi autorizado ao Poder Executivo
o repasse de R$ 200.000,00 do orçamento da Câmara Municipal para ser usado nas Cirurgias
Eletivas. O Vereador Gilnei Jarré - PSOB pediu questão .de ordem para pedir a Presidente que
verifique junto ao Orçamento da Câmara Municipal há disponibilidade de recursos para o
CETRA T o qual trabalha com dependentes quimicos e estão passando por dificuldades
financeiras, também pediu que fosse enviado um oficio ao Conselho de Saúde para que
acompanhe e fiscalize as Cirurgias Eletivas e que de fato este dinheiro seja utilizado para este
fim e não para outras atividades. O Vereador Felipe Sálvia - POT pediu questão de ordem para
que fosse nomeada a Comissão de Saúde para fiscalizar estes procedimentos. O Vereador ~
Eugenio Grandó - PTB manifestou-se no sentido que para o repasse destes R$ 200.000,00 fosse
apresentado um plano de aplicação deste recurso, tendo em vista que é o que a lei determina. A .~
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Presidente salientou que o plano de aplicaçãó já foi solicitado. Dando fim aos trabalhos a
Presidente encerrou a reunião e convocou os vereadores para a pró' reunião o . . ia a ser
realizada no dia II de novembro às dez horas do corrente ano.

~~~'rn
Vereadora Sandra Citolin

Presidente
AIR

.'

6
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br' www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/000152

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br'
http://www.camaracrz.rs.gov.br

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

