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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE ABRIL DE 2011 .....
ATA 012111

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e onze, às dezenove horas e oito minutos,
ocorreu à décima primeira reumao da Câmara Municipal de Carazinho.
A Presidente pediu um minuto de silêncio devido a morte de vários alunos em uma
escola no Rio de Janeiro. O Vereador Erlei Vieira - PSDB fez a leitura de um trecho
da bíblia. Foi aberto espaço para o Sr. Jean Pierre Xavier de Lis, Presidente Nacional da
leI juntamente com a Sra. Vânia, Presidente da leI de Carazinho. Colocou em
apreciação e votação a ata do dia 29103/2011, não havendo vereadores que quisessem
discutir foi colocado em votaçâo 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 0688/11 Vereador Eugenio Grandó - PTB,
Vereador Elbio Este"e - PSDB, Vereador Gilnei .Jarré - PSDB, Sandra Citolin -
PMDB e Felipe Sál"ia - PDT, requerem na [onna regimental, que depois. de aprovado
em plenário, seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos
familiares do Senhor Flávio Cornélio, pelo seu falecimento ocorrido no dia 05 de abril,
demonstrando nossa solidariedade neste momento de profunda dor pela perda
irreparável. Desejamos a família, muita força e fé para superar este momento que
sabemos é de profunda dor, mas Deus que tudo pode estará fortalecendo-os e
consolando-os. "E a resposta para essa dor? O tempo e uma certeza: Quando amamos
transmitimos em pequenos atos e gestos, c as palavras não importam mais; quando
precisamos de alguém, sentimos sua presença, e as palavras não têm mais sentido:
quando nos sentimos sós e abandonados, surge uma palavra ou um gesto e descobrimos
que nunca estaremos sós. E a culpa? A culpa é da vida que tem inicio, meio e fim. A
nossa culpa está apenas em amar tanto e sentir tanto perder alguém. Mas o tempo é
remédio e nele conquistamos o consolo, com ele pensamos nos bons momentos. E com
um pouco mais de tempo, transfonnamos nossos entes queridos em eternos
companheiros. Nossos sonhos ganham aliados, nossa independência ganha
acompanhantes, nossa vida conquista anjos. E no fim apenas a saudade e uma certeza:
Não importa onde estejam, estarão sempre conosco." 0711/11 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 Qefesa do
Consumidor, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania,
manifestando nosso apoio ao Projeto de Lei 205/11, do deputado Sandes Júnior, que
anula as cláusulas de contratos que determinem a cobrança de juros sobre juros. A
prática, denominada anatocismo, implica a incorporação dos juros vencidos ao capital e
a cobrança de juros sobre o montante capitalizado. De acordo com o projeto, a proibição
valerá para os contratos de mútuo (espécie de empréstimo para consumo durante certo
prazo e posterior devolução de bem do mesmo gênero, quantidade e qualidade) e nos
financiamentos junto a bancos, financeiras, administradoras de cartão e outras
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instituições de crédito. O texto, que acrescenta mciso ao Código de Defesa do
Consumidor (Lei 8.078/90), prevê que a instituição infratora pagará ao contratante,
como ressarcimento e multa, o dobro do valor cobrado indevidamente é realmente e sem
dúvida alguma uma forma concreta de "defesa do consumidor" que na grande maioria
dos casos é tão castigado com esta cobrança de juros sobre juros. 0713/11 Vereadora
Sandra Citolin - PMDB, requer na forma regimental, que após submetido ao plenário
para aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, ao
Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem - DAER, na pessoa do SR. Marcos
Ledermann - Diretor Geral, e ao Governo do Estado, na pessoa do SR. Tarso Genro -
Governador, solicitando empenho e o imediato retorno as obras da ERS 142. trecho
entre Carazinho e Não - Me - Toque, que estão novamente paralisadas. A conclusão
das obras de asfaltamento desta importante rodovia se faz necessário visto o grande
número de veÍCulos que utilizam a estrada diariamente, e as repetidas operações tapa
buracos, são apenas medidas paliativas, que não estão mais resolvendo o problema desta
via que está totalmente esburacada, e, em alguns trechos há desníveis entre a pista de
rolamento e o acostamento que chega a 30 centímetros em alguns pontos, provocando
acidentes e causando muitos prejuízos. A ERS 142 é uma das principais rotas para o
escoamento da produção, e para a economia da nossa região continuar crescendo é
preciso que nossas estradas sejam recuperadas o mais breve possível. 0733/11
Vereador Elbio Esteve - PSOB e demais vereadores, solicitam que após lida em
plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio a Presidência da
República, ao Governador do Estado do Rio De Janeiro, ao Comando Geral da Polícia
Militar do Rio de Janeiro, a direção da Escola Municipal Tasso da Silveira,
manifestando o mais profundo pesar pelo infausto ocorrido, onde a vida de crianças,
foram tiradas de forma brutal, e inconcebível, vidas estas. que teriam em suas mãos, o
futuro de nosso país, pois é isso que representam as crianças, o futuro, os grandes feitos
que poderiam ter realizado em nossa pátria, as alegrias que ainda dariam a seus
familiares, a seus amigos, alegrias estas que não poderão ser vistas, pois quis o destino,
que abandonassem este mundo tào cedo. Vidas estas, ceifadas pelas mãos de um ser
humano, sim, um homem, mas que em sua referencia, a palavra "humano", só pode ser
usada para referir-se a espécie a qual ele pertence, pois uma criatura, que é capaz de
cometer tal atrocidade, não passa de um facínora. O Brasil jamais se esquecera deste
episodio, que nos entristece, comove, consterna, episodio este, do qual podemos tirar
uma única coisa além da dor, e da tristeza, a lição, os questionamentos, que não querem
calar, o quão seguras estão nossas crianças, e nossas escolas? Até quando padece-rão
nossas crianças nas mãos de marginais, armados e treinados para matar? E quando a
violência terá um fim? Que como cidadãos, como representantes do poder público,
pessoas de todas as cores, raças e religiões, possamos, a uma só voz, com uma só força,
unidos, exigirmos o fim de tanta violência, de tanta crueldade. Recebam desta forma, os
mais sinceros votos de pesar, do Poder Legislativo MunicipaL 0735/11 Vereadora
Sandra Citolin - PMDB, solicita que após lido em plenário. e deferida na forma
regimental, que seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos
familiares do Sr. Harry Alberto Erpen, pelo seu falecimento ocorrido dia 02 de abril
do corrente, em Não - Me - Toque RS. O SI. Harry Alberto Erpen, Ex Prefeito de Não
- Me - Toque, era membro atuante do PMDB gaúcho, deixou uma marca e um legado
que será lembrado geração após geração. Era um líder incomparável, dotado de
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iniciativas ousadas que muito contribuiu para alavancar o progresso de sua cidade,
sempre visando o bem estar de toda a comunidade. " Nada somos, mas Deus, se torna
tudo em nós, nada podemos, mas Deus, começa a fazer tudo, através de nós".
0742/11 Vereador José Jairo Scherer dos Santos - PP subscrito pelo Vereador
Estevão De Loreno - PP, solicitam na forma regimental que após lido em plenário e
deferido pela Presidência, seja autorizada viagem a Brasília/DF, entre os dias 11 á 15 de
Abril do corrente ano, com saída ás 22:00 horas do dia 11/04/2011 com retorno previsto
para do dia 15104/2011 ás 08:00 horas para solicitar destinação de recurso financeiros
destinados para calçamento de ruas, recurso destinados também para Associações de
Moradores junto aos deputados federais da Bancada Gaucha, com agendamento junto
aos gabinetes dos Deputados José Otávio Germano,Senadora Ana Amélia e nos
Ministérios das Cidades. 0749/] 1 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: 1- Informar qual o valor
repassado ao CTG VENTO MINUANO nos anos de 200912010 para organizaçâo
do evento SEARA DA CANCAO ou qualquer evento, bem como fornecer cópia do
instrumento (convênio ou contrato) que originou o repasse de valores. 2-
Declaração do Controle Interno do Município, informando se houve prestação de
contas do CTC para a Municipalidade do valor recebido. Caso Positivo, requer
cópia da prestação de contas. Caso negativo, informar as razões pertinentes. 3-
Informar se no ano de 2011 houve algum repasse de valores ou qualquer subsidio
ao CTG VENTO MINUANO. 4- Tendo em vista que a Administraçâo Pública
auxiliou o evento SEARA DA CANÇAO, informar quais as razões que levaram a
inadimplência de RS 81.000,00 (oitenta e um mil reais) com a empresa PD Feiras e
Eventos, com sede no Município de Passo Fundo, que promoveu o evento,
mormente que a mesma procurou o Vereador informando que
não recebeu nenhum centavo pela realização do evento. JUSTIFICATIVA:
Fiscalizar onde foi parar o dinheiro do povo para a organização do evento SEARA DA
CANCÃO, já que empresários que promoveram o evento alegaram para o Vereador
Grandó que não receberam nenhum centavo sequer da Municipalidade ou da entidade
que o Município repassou o dinheiro. 0750/11 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 Legislaiivo de Carazinho aos Líderes de Bancada na
Câmara dos Deputados manifestando também nossa alegria quanto à decisão do STF
em manter a decisão de que o valor do piso salarial a ser pago a professores se refere
apenas ao vencimento básico, sem contar vantagens ou gratificações. Sem dúvida
alguma precisamos buscar formas concretas de melhorar a educação de nosso país e este
é um passo importantíssimo nesta caminhada rumo à qualidade do ensino, pois
certamente é impossível pensar em uma educação de qualidade sem investir
principalmente naqueles que são o pilar de sustentação de toda esta estrutura. Apesar de
achar que é um passo importante, entendo também que o valor mínimo ainda é pequeno,
muito abaixo da importância e do significado deste grande profissional na vida de iodos
nós, porém não podemos exigir mudanças drásticas, é preciso aceitar que as mudanças
venham aos poucos, mas que venham carregadas de esperança de que finalmente se dará
aos nossos mestres o reconhecimento que merecem. Em toda minha vida pública, um de
meus príncipais objetivos sempre foi a valorização dos servidores públicos, dos
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trabalhadores do comercIO, dos professores e por isso é com grande satisfação que
manifesto minha grande alegria diante desta conquista. PS.: ENCAMINHAR CÓPIA
A TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. 0751/11 Vereador Felipe Sálvia -
PDT, requer, na fonua regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação
dos senhores Edis, seja enviado com a maior URGÊNCIA possíveL oficio do Poder
Legislativo de Carazinho a Brigada Militar e ao Ministério Público, manifestando nossa
preocupação com relação a uma nova possível invasão a Fazenda Coqueiros, por parte
do MST que está realizando uma marcha reivindicando o assentamento de
aproximadamente mil fàmílias acampadas em todo o estado. Esperamos que a Brigada
Militar, em conjunto com a Policia Federal e Policia Civil possam ficar atentos a esta
possível nova investida do Movimentos dos Trabalhadores Rurais sem terra, pois somos
conhecedores de todos os acontecimentos que ocorreram enquanto integrantes do MST
mantiveram os acampamentos Jandir e Serraria localizados próximos a Fazenda
Coqueiros. Por tanto tempo, não só por parte dos proprietários da Fazenda Coqueiros,
mas por parte também de outros produtores rurais e comunidade em geral buscou-se a
desativação destes acampamentos, principalmente em função das ações de vandalismo e
crueldade praticada pelos integrantes do MST, e agora corre-se o risco de termos
novamente esta situação que todos nós classificamos como lamentável. Temos a certeza
de que o Ministério Público não medirá esforços no sentido de evitar que os integrantes
do MST, que fazem parte desta marcha, reativem os acampamentos nas proximidades
da Fazenda Coqueiros, pois há uma determinação judicial que proíbe a reativação dos
acampamentos e que deve ser cumprida para que não venha a tornar-se inócua. 0752/11
Vereador Estevão De Loreno - PP, solicita na forma regimental, que seja enviado
oficio parabenizando e desejando os mais sinceros votos de sucesso ao Senhor José
Pascoetti, novo gerente do Banco BanrisuJ, agência do Bairro Borguetti. Pascoetti atua
há 22 anos como bancário, natural do município de Rondinha, começou sua carreira em
Palmeira das Missões antes de ser transferido para Carazinho, onde irá atuar em sua
nova função. Receba novamente as congratulações da parte do vereador abaixo
subscrito, o qual deseja que nesta nova etapa de sua vida continue prestando excelentes
serviços à comunidade carazinhense e nos representado de forma tão magistral. 0759111
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 Sra. Mônica Magda Bichoff Muller, por ser escolhida como
Funcionária Padrão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do RS em 2010.
Esta premiação orgulha todos nós carazinhenses, pois é a primeira vez que a agência
local tem em seu quadro de funcionários o titulo de Melhor Atendente, colocando o
Município de Carazinho como padrão de Excelência em Atendimento. Certamente este
é o reconhecimento por muitos anos de dedicação a carreira, provando que com
eficiência, produtividade e carisma podemos conquistar muito mais. "O segredo de
progredir é começar. O segredo de começar é dividir as tarefas árduas e
complicadas em tarefas pequenas e fáceis de executar, e depois começar pela
primeira." Mark Twain. Receba o reconhecimento e o incentivo do Poder
Legislativo. A Presidente Vereador Sandra Citai in - PMDB passo ao Intervalo
Regimental. No retorno foi passado ao espaço do Grande Expediente, os seguintes
Vereadores fizeram o uso da palavra: Vereadora Sandra Citolin - PMDB, Vereador
Gilnei Jarré - PSDB, Vereador Elbio Esteve - PSDB. Vereador Erlei Vieira -
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PSDB e Vereador Paulino de Moura - PTR Após o Secretário ler os Requerimentos
com o número e o seu autor a Presidente passou para a apreciação e votação dos
requerimentos, o Vereador Felipe Sálvia - PDT fez um requerimento verbal para que
os Requerimentos fossem votados em bloco juntamente com os Projetos com pareceres
favoráveis. A Presidente colocou em votação o pedido do Vereador Felipe Sálvia - PDT
o qual foi aprovado por todos. A Presidente colocou em discussão os Requerimentos
não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação os quais foram
aprovados por todos. A Presidente pediu ao Secretário que fizesse a leitura dos Projeto
com os respectivos número e autor. Projetos 002/11 Vereador Felipe Sálvia - PDT;
054/11 Poder Legislativo de Carazinho; 049/11 Poder Executivo Municipal;
Projeto de Lei Complementar 008/11 Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei
Complementar 005/11 Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei Complementar
004/11 Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei Complementar 003/11 Poder
Executivo Municipal; Projeto de Lei Complementar 002/11 Poder Executivo
Municipal; Projeto de Lei Complementar 001/11 Poder Executivo Municipal. Foi
efetuado a leitura dos pareceres das
Comissões de Justiça e Finanças e Ordem Econômica Social os quais foram aprovados
por todos, após foi colocado em discussão os pareceres não havendo vereadores que
quisessem discutir foi colocado em votação os quais foram aprovados por todos, foi
colocado em discussão os projetos com os pareceres já aprovados, não havendo
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação os quais foram aprovados
por todos. O Vereador Paulino de Moura - PTB pediu Questão de Ordem para
registrar nos anais da Casa o recebimento de uma Comenda pelos Vereadores Gilnei
Jarré - PSDB, Eugenio Grandó - PTB c Paulino de Moura - PTS do Instituto
Tiradentes. A Presidente parabenizou os vereadores pelo recebimento da Comenda e
salientou que na próxima quinta-feira dia 14/04/2011 estará sendo realizado a
continuidade do treinamento do PGQP pela palestrante Juliana Schmitt e convida todos
os funcionários e vereadores a participarem do mesmo. Dando fim aos trabalhos a
Presidente encerrou a reunião e convocou os vereadores para a próxima reunião a ser
realizada no dia 18 de abril as dezoito horas e quarenta e cinco minutos do corrente ano .

..
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Vereadora Sandra Citai in

Presidente
Vereador Leandro Adams

Secretário
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