
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ATADA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE MARÇO DE 2011 .....
ATA 09111

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e onze, às dezenove horas e doze
minutos, ocorreu à nona reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador
Leandro Adams - PT 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, o
Vereador Felipe Sálvia - PDT, pediu questão de ordem para fazer um Requerimento
Verbal para que fosse colocado na ordem do dia a votação do Projeto da Fundetee,
apesar de faltar o parecer jurídico, sendo que é o mesmo projeto é igual a ano passado.
A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB colocou em votação o
Requerimento Verbal do Vereador Felipe Sálvia - PDT. O Vereador GilneÍ Jarré-
PSDB, pediu a palavra e colocou a Presidente que a decisão de aceitar o pedido do
Vereador Felipe e de responsabilidade dela, pois a Comissão de Justiça e Finanças já
deu o seu parecer. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB colocou que sendo
assim e tendo em vista que a Casa tem contrato com uma empresa para dar pareceres
jurídicos e também tem uma assessora jurídica e salientou que não colocou em votação
devido a falta de pareceres das comissões e como a presidência tem um prazo de 48
horas para analisar e dar o parecer através da empresa e também da assessora jurídica. A
Presidente Vereador Sandra Citolin - PMDB colocou em apreciação e votação a ata da
reunião ordinária do dia 14102/2011, não havendo vereadores que se manifestaram
coloco em votação, aprovada por todos. O Vereador Felipe Sálvia - PDT, ratifica que
quer que seja colocado em .votação o Requerimento Verbal que o mesmo fez,
independentemente se for aprovado ou não, o Vereador Gilnei Jarré - PSDB coloca
novamente que sendo presidente da Comissão de Justiça e Finanças vai se abster tendo
em vista que o parecer é favorável ao projeto da Fundatec e apto a ser colocado na
ordem do dia. O Requerimento Verbal do Vereador Felipe Sálvia - PDT foi aprovado
por 6 (seis) votos. A Presidente pede que a assessoria da casa emita um parecer do
Projeto até o final dos trabalhos. A Presidente colocou em votação e apreciação as atas
das reuniões ordinárias dos dias 21/02/2011, 28102/2011 e 02/03/2011 não havendo
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação as quais foram aprovadas
por todos. A Presidente convida o Secretário Vereador Leandro Adarns - PT para fazer
a leitura do expediente da presente reunião. Na sequência foi realizada a leitura das
indicações e dos requerimentos que seguem: Requerimento 0476/2011 Vereador
Paulino de Moura - PTB, solicita na forma regimental, que seja enviado ofício
parabenizando e desejando os mais sinceros votos de sucesso a Bike Patrulha de
Carazinho, na pessoa do Senhor Comandante do 38 BPM, Tenente Coronel Antônio
Carlos da Cruz. Devido a locais de dificil acesso, a Bike Patrulha visa aumentar o
deslocamento e a capacidade dos policiais, processo este que tende ser de grande ajuda
a população, de maneira que os mesmos possam interagir mais próximos aos nossos
munícipes, mantendo-se sempre em condições de assisti-los com a pronta resposta,
técnica e eficácia. Devemos salientar a importância desta ação, a qual demonstra maior
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tranquilidade aos carazinhenses, de modo que possam usufruir de locais antes
considerados instáveis e que hoje em função de tal atitude estão cada vez mais aptos
para um ir e vir mais seguro. 0477/2011 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que
após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio aos
familiares da inesquecível Loya Ignes Stefenss Morais, que veio a falecer no dia 16 de
março do corrente ano, deixando saudades eternas a todos seus familiares, amigos e
alunos, desta que será a eterna Professora Loya. "A saudade não significa que estamos
longe, mas sim que um dia já estivemos juntos!" Prestamos assim nossos mais
profundos sentimentos, e a certeza de que mesmo com a saudade batendo forte no peito,
as boas lembranças. farão desta saudade algo ainda mais especial. Recebam desta forma
o reconhecimento do Mandato do Vereador Dr. Elbio Balcemão Esteve. 050212011
Vereadora Sandra Citolin - PMDB, requer na forma regimental, que após submetido
ao plenário para aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, ao
Ministério da Educação, na pessoa do Exmo Sr. Fernando Haddad - Ministro, na
pessoa do Exmo. Sr. José Clovis de Azevedo - Secretário Estadual de Educação
solicitando juntamente a Vossa Excelência, informações e esclarecimentos em relação a
Lei n°. 11.738, sancionada em 16 de julho de 2008, que institui o "Piso salarial
Profissional Nacional para os Professores profissionais do magistério público da
educação básica". O Ministério da Educação divulgou o valor do piso" nacional do
magistério de R$ 1.187,97 para 40 horas semanais em 2011, mais 15,8% sobre o valor
de 2010. Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), este
valor deve ser de R$ 1598,80. Qualquer um desses valores como vencimento inicial da
carreira não seria excessivo. Pelo contrário, são valores reduzidos, considerando a
responsabilidade da função de professor. O Rio Grande do Sul paga o pior salário do
Brasil aos professores da rede estadual. E o descumprimento da Lei do Piso Nacional
pelo Governo do Estado é o que leva os nossos professores a receberem o salário mais
baixo da categoria. A Lei Federal, sancionada pelo Presidente Lula em 2008, começou a
vigorar no início de 2009. Infelizmente, ao invés de o Rio Grande do Sul se ajustar à
legislação, o Estado optou por contestar a Lei, liderando vergonhosa cruzada no STF
contra esse avanço histórico do ensino brasileiro e dos professores. Cabe a nós em
conjunto com os professores e sociedade, continuarmos as mobilizaçôes visando à
c-orreção desse grave equívoco que desprestigia os professores, indispensáveis e
fundamentais na formação e na educação das nossas crianças e jovens. 050312011
Vereadora Sandra Citolin - PMDR solicita na forma regimental, que após submetido
ao plenário para aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho,
manifestando apoio e agradecimento ao juiz Federal Exmo Sr. Nórton Luís Benites, que
foi o primeiro juiz federal e o primeiro diretor do Foro de Carazinho. O valor das
coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que
acontecem ... Existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas
incomparáveis. E Você é uma delas ... Hoje e sempre... Esperamos que você tenha
um belo amanhecer, E que, amanhecendo, você desperte sorrindo.. E que, sorrindo,
você siga o seu caminho. Que em sua jornada de trabalho, na cidade de Passo Fundo,
você siga contagiando todos a sua volta, com o mesmo carisma e competência com que
fez a sua caminhada em Carazinho. Agradecemos o trabalho, a dedicação, o espírito de
liderança que foi sua marca registrada nestes seis anos que atuou corno diretor do foro e
juiz titular da Subseção judiciária Federal de Carazinho. Receba o reconhecimento e o
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incentivo do Poder Legislativo. 0504/2011 Vereadora Sandra Citolin - PMDB,
requer que após lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado
oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares da Sra. Lurdes
Terezinha Lara, pelo seu falecimento ocorrido no dia 15 de março de 2011 em nosso
município. Para quem tem fé, a vida e a morte são dois mistérios que não cabe a nós
seres humanos desvendar. Para quem tem fé resta um pedido, que ela D. Ludes seja
mais uma das nossas intercessoras junto ao Cristo. Que Deus possa confortar cada
membro da família e cada coração triste neste momento tão difícil. "DISSE-LHE
JESUS: EU SOU A RESSUREIÇÃO E A VIDA; QUEM CRÊ EM MIM, AINDA
QUE ESTEJA MORTO, VIVERÁ; E TODOAQUELE QUE VIVE E CRÊ EM MIM
NUNCA MORRERÁ". À família enlutada da Sra. Lurdes Terezinha Lara, nossos
mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 0505/2011 Vereadora Sandra Citolin -
PMDB, requer que após lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja
enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares da Sra.
Celita Klein Casiraghi, pelo seu falecimento ocorrido no dia 15 de março de 2011 em
nosso município. O tempo é remédio e nele conquistamos o consolo, com ele pensamos
nos bons momentos. E com um pouco mais de tempo, transformamos nossos entes
queridos em eternos companheiros, e no final apenas a saudade e uma certeza: não
importa onde estejam, estarão sempre conosco. "DISSE-LHE JESUS: EU SOU A
RESSUREIÇÃO E A VIDA; QUEM cRÊ EM MIM, AINDA QUE ESTEJA
MORTO, VIVERÁ; E TODO AQUELE QUE VIVE E cRÊ EM MIM NUNCA
MORRERÁ". 0512/2011 Vereador Felipe Sálvia - PDT, requer, na forma
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja
enviado ofício ao Comandante da Brigada Militar de nossa cidade, solicitando que seja
disponibilizado um maior número de policiais para fazerem um patrulhamento mais
ostensivo junto a Estação Rodoviária de nossa cidade e arredores, principalmente no
período da noite. Sabemos que a Brigada Militar vem desenvolvendo um trabalho
bastante eficaz de combate a criminalidade, e este novo projeto que esta sendo
desenvolvido com policiais circulando de bicicletas pela Avenida Flores da Cunha
merece também nosso reconhecimento já que vem tendo plena aceitação da
comunidade, mas infelizmente ainda há alguns locais que em determinados horários
ficam mais expostos a ação de vândalos e marginais, que é o caso das proximidades da
Estação Rodoviária, onde veículos e motocicletas vem sendo arrobados e furtados com
bastante freqüência, por isso estamos solicitando que sejam realizados, em um numero
bem maior, as ações de patrulhamento da Brigada Militar na Estaçào Rodoviária e
arredores, dificultando com isso a cão de-criminosos. Infelizmente há algum tempo atrás
foi desativado e retirado do local em frente a Estação Rodoviária, o Postinho da Brigada
Militar, que foi construído pela comunidade justamente visando proporcionar maior
segurança a população que podia contar sempre com um policial no local para o pronto
atendimento a ocorrências até mesmo nos bairro mais próximos e que ficam tão
distantes do Posto Policial do Centro ou da própria Brigada Militar. Quem sabe não
seria a hora de buscarmos a reconstrução deste Posto Policial, pois sem duvida alguma é
um ponto bastante estratégico e que abrangeria uma grande parte de nossa comunidade,
já que muitos bairros localizam-se nessas imediações. 051312011 Todos os
Vereadores, solicitam na forma regimental que a MESA DIRETORA desta Casa
rcexamine a situação da aposentadoria do servidor desta Casa Legislativa por vários
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anos, Servidor CLAUDIO JORGE ESTERY, uma vez que a redução sofrida no
salário de aposentadoria é significativo, motivo pelo qual solicitamos que se faça
novamente urna revisão nos cálculos, para dirimir dúvidas. A Presidente passou ao
espaço ao Grande Expediente. Vereador Paulino de Moura - PTB, o vereador se
pronunciou sobre a ameaça que foi feita para os vereadores que estão falando sobre a
situação do atendimento médico no Hospital em Carazinho, que a hora que um dos
vereadores forem para serem atendidos no HCC sofrerão represálias, salientou que no
feriado de carnaval não foi o Secretário da Saúde e nem o Prefeito Municipal que
definiram que não iam trabalhar no feriado e sim os próprios médicos, salientou que os
médicos continuam atendendo nos Postos de Saúde por fichas, sendo que os médicos
que são concursados tem a obrigação de cumprirem a carga horário do cargo no qual
foram nomeados, ao contrário que os demitam, também colocou que irá participar da
reunião com a Promotora nesta terça. feira. Vereador Leandro Adams - PT, falou
sobre o cidadão que fica nas sinaleiras (palhaço) para ganhar algum dinheiro para
sobreviver, solicitou para o Líder de Governo que se possível falasse com a Assistência
Social para proporcionar um curso de malabarismo para o mesmo, o Vereador Paulino
de Moura - PTB comentou que falou com ele e ofereceu ao mesmo um emprego no
qual disse que não queria trabalhar, Vereador Gilnei Jarré - PSOB pediu para resolver
quem era o Líder de Governo, se o Vereador Paulino de Moura ou o Vereador Estevão
De Loreno - PP, o Vereador Erlei Vieira - PSDB falou que a primeira coisa a fazer ela
entrar em contato com a família dele e pedir um internamento compulsório, pois o
mesmo é dependente químico. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB
solicitou que o Secretário Leandro Adams - PT fizesse a leitura do número e do autor
dos requerimentos, o Vereador pediu questão de ordem e através de um Requerimento
Verbal pediu que fosse votado em bloco os requerimentos e os projetos que não
contenham emendas, a Presidente colocou em discussão, não havendo vereadores que
quisessem se manifestar, colocou em votação o qual foi aprovado por todos. O
Secretário Leandro Adams - PT fez a leitura dos requerimentos com os respectivos
números e autores. A Presidente colocou em discussão os requerimentos, o Vereador
Paulino de Moura - PTR se pronunciou sobre o requerimento número 513/2011 e
também salientou que o Líder de Governo é o Vereador Estevão De Loreno e que ele é
Líder de Bancada, o Vereador Eugenio Grandá - PTB comentou sobre o pedido do
mesmo para um auxílio ao Ciclismo Carazinhense e salientou que os recursos que vão
para a Fundescar se aplicam somente para urna modalidade de esporte que é o futebol,
pedindo que se dívida estes valores para outras modalidades de esporte, como para o
ciclismo, artes marciais, tênis, etc ..., o Vereador Felipe Sálvia - POT falou sobre o
plantão do HCC e colocou que não funciona, da maneira que é hoje não funciona, e
salientou que nem todos os médicos são iguais e salientou que o Dr. Elbio Esteve
sempre está a disposição para ajudar, comentou sobre o projeto aprovado na reunião
passada no qual institui o prêmio professor do ano, no qual abrange os professores das
escolas das redes públicas e particulares, salientou que entrou com uma emenda ao
projeto criando a Comenda Emérita Leonel de Moura Brizola a este prêmio, explicou o
motivo do pedido do mesmo para maior patrulhamento policial na Rodoviária
Carazinhense devido a reclamação dos comerciantes, pois o mesmo existe mas é
deficiente e pediu novamente que seja colocado em votação o projeto da Fundatec. Não
havendo mais discussão a Presidente colocou em votação os requerimentos, os quais
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foram aprovados por todos. A Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do
parecer da assessoria jurídica da Casa referente ao Projeto 041/2011. O Vereador Felipe
Sálvia - PDT através de um pedido de questão de ordem colocou que mesmo o parecer
jurídico não habilitando o projeto a ser colocado em votação e que o referido projeto
fosse colocado assim mesmo em votação tendo em vista os motivos os quais já foram
relacionados anteriormente, o Vereador Paulino de Moura - PIB também salientou que
queria discutir o parecer jurídico e colocou a Presidente que a mesma havia colocado na
pauta o projeto para ser votado e não poderia retirar agora, a Presidente interrompeu a
sessão neste momento para verificar com a assessoria jurídica o parecer. Retomando aos
trabalhos o Vereador Felipe Sálvia - PDT pediu questão de ordem a Presidente Sandra
Citolin - PMDB e salientou que dá um voto de confiança a assessoria jurídica da Casa,
Dra. Fátima c assim sendo deixa o projeto para ser votado na próxima reunião como
todos os pareceres. O Vereador Gilnei Jarré - PSDB através de questão de ordem
colocou a Presidente que a Comissão de Justiças e Finanças no qual é Presidente não
dará mais pareceres fora do prazo para ninguém. O Vereador Paulino de Moura - PIS
pediu um aparte que salientou ao Vereador Gilnei Jarré - PSDB que esta Casa é
democrática e que havendo necessidade pedirá a comissão que dê parecer sobre algum
projeto que necessitar para não prejudicar a sociedade. A Presidente solicita ao
Secretário que faça a leitura dos projetos com o número e o autor. A Presidente solicita
ao Secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões dos projetos da noite. A
Presidente coloca em discussão os pareceres, não havendo vereadores que quisessem
discutir foi colocado em votação salientamos que o parecer da Comissão de Justiça e
Finanças sobre o projeto 038/2011 tõi rejeitado por 6 a 2, o Vereador Gilnei Jarré -
PSDB através de questão de ordem colocou a Presidente que o processo de votação
deste projeto da maneira que está se-ndo realizada está incorreto, que o certo é ser
retirado da pauta de votação e devolver para as comissões, o parecer da comissão de
Ordem Econômica e Social foi aprovado por 7 votos a 2, os demais foram aprovados
por todos. A Presidente colocou em discussão os projetos com suas emendas já com os
pareceres aprovados, o Vereador Elbio Esteve - PSDB falou sobre o seu projeto que
cria a Semana Municipal de Incentivo a Doação de Medula Óssea, o Vereador Gi1nei
larré - PSOB salientou que o PSDB votará em favor ao projeto mas colocou que alguns
cargos irão aumentar nas Secretarias, inclusive mais aumentar que diminuir, gerado um
gasto desnecessário tendo em vista que o mesmo poderia ser aplicado na saúde,
também comentou sobre o projeto da Fundatee e por fim comentou sobre os recursos da
Fundesear, o Vereador Paulino de Moura - PIB comentou a possibilidade de ser
convidado para Secretário de Obras ou Agricultura do atual governo e se assim for fará
o máximo possível para fazer um excelente trabalho, o Vereador Leandro Adams - PI
falou sobre a emenda do projeto 043/2011 e fez um pedido ao Prefeito Municipal, que
não vete esta emenda pois é ilegal e certamente irá receber um apontamento do ICE e
também falou sobre a divida da Prefeitura com o Previ de R$ 135.000.000,00 que
certamente será paga mas com trabalho sério e não criando cargos de confiança e se
realmente é necessário a criação de cargos contínuos que então se faça concurso
público, não havendo mais vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação,
salientamos que a emenda do projeto 043/2011 foi aprovado por 5 votos a 4 e os demais
foram aprovados por todos. Dando fim aos trabalhos a presidente encerrou a reunião e
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convocou os vereadores para a próxima reunião a ser real'
dezoito horas e quarenta e cinco minutos do corrente ao .

~~'nj
Vereadora Sandra Citolin

Presidente

arço as

AIR
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