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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE MAIO DE 2011 .....
ATA 018111

Aos vinte c três dias do mês de maio de dois mil e onze, às dezenove horas e vinte
minutos, ocorreu à décima sétima reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador Leandro Adams - PT fez a leitura de um trecho da bíblia. A Presidente
Vereadora Sandra Citolin - PMDB colocou em apreciação as atas dos dias 02 e 09 de
maio de 2011 as quais foram aprovadas 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 1155/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB,
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado
ofício a Rádio Gazeta AM 670 de Carazinho. pela conquista do premio Top Of Mind
20 11, tendo assim conseguido o feito de ser a 5a Rádio mais lembrada pelos ouvintes do
estado do Rio Grande do Sul. Rádio Gazeta, que faz parte da historia de Carazinho,
onde ouvimos o presente, relembramos o passado, e assim, formamos nossa opinião de
futuro, futuro este que se mostra a cada dia mais promissor, na vida desta emissora que
tanto nos orgulha. Emissora da terra das várzeas, do jornalismo, do esporte e da cultura,
que traz em sua essência a informação imparcial, o jornalismo como marca de
credibilidade, o entretenimento, que alia cultura e diversão, uma rádio completa.
Completa, pois traz ao ouvinte, mais do que simplesmente o som da boa música, mas o
som que é eternizado, na voz de seus comunicadores, que com graça e brilhantismo,
aquilatam ainda mais a programação de qualidade, da Rádio Gazeta de Carazinho.
Recebam desta forma, o incentivo e o reconhecimento do Mandato do Vereador Elbio
Esteve e do Poder Legislativo Municipal. 1156/11 Vereadora Sandra Citolin -
PMDR solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação,
seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando a Sra. Nanei da
Cruz Mafalda - Diretora do Museu Olívio Olto de Carazinho e demais funcionários,
em reconhecimento pelo evento e Exposição "Brava Gente", da artista plástica Use
Ana Piva Paim realizado dia dezoito de maio do corrente ano em comemoração ao dia
Internacional dos Museus. A temática vai de encontro à iniciativa que todos os museus
estão trabalhando; "Museu e Memória". Parabéns pela iniciativa de expor obras desta
renomada artista carazinhense que através de sua arte retrata a questão da brasilidade,
do índio, e do escravo, esta brava gente que construiu este país. 1157/11 Vereadora
Sandra Citolin - PMDB, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário
para aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, parabeniz~do a
Construtora Senger Ltda, na pessoa do Sr. Cristian kirinus - Proprietário da
Empresa, por acreditar no potencial das mulheres carazinhenses. As recentes
contratações são provas de que sensibilidade, iniciativa, dedicação, capacidade e
responsabilidade, fazem à diferença no mercado de trabalho. A cada dia que passa as
mulheres vem conquistando espaços, e, a Construtora Senger, que está a mais de 40
anos no mercado de trabalho. demonstra que é uma empresa de-visão, empreendedora e
inovadora, que acredita que homens e mulheres trabalhando juntos contribuem para o
desenvolvimento de nosso Municipio. 1158/11 Vereador Felipe Sál"ia - PDT, solicita
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que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado
oficio de cumprimentos ao Padre Ludgero MafIa e a Diretoria da Paróquia São José de
nosso município, desta forma cumprimentando todas as pessoas que trabalharam
incansavelmente para a realização da XIX Romaria de Santa Rita de Cássia, realizada
no último domingo, que contou com a participação de aproximadamente 50 mil
romeiros de toda região, inclusive de outros estados. É realmente uma belíssima
manifestação de fé e devoção que movimenta todo o município, a cidade toma-se ao
amanhecer, um formigueiro humano, fiéis que levantam cedo e saem de suas residências
com destino a Paróquia São José para participar deste momento de louvor e gratidão a
uma das Santas mais queridas da igreja católica. É com muito orgulho poder mais uma
vez manifestar nossos cumprimentos pela belíssima organização, pelo envolvimento e
doação das pessoas que não medem esforços em trabalhar neste evento religioso. Todos
merecem nosso reconhecimento pela dedicação, empenho e comprometimento, pois é
na soma de tudo isso que hoje podemos ter neste belíssimo Santuário, uma Igreja feita
com um carinho imenso, com a colaboração de pessoas que deram sua contribuição para
a realização deste sonho. Sabemos que o caminho até o santuário é bastante difícil em
função de ser uma estrada de chão, com pedras soltas pelo caminho que dificultam por
vezes o equilíbrio de pessoas mais idosas, de mães com crianças de colo, muita poeira e
outros problemas, por isso vamos continuar nossa batalha junto ao DAER e Secretária
de Infraestrutura do Estado buscando a pavimentação deste pequeno trecho de menos de
4 Km, como um presente a comunidade e aos romeiros. Estou certo de que com a
interseção de Santa Rita, que certamente estará nos guiando pelo caminho certo vamos
conseguir concretizar este sonho, pois no que depender deste Vereador não medirei
esforços. Recebam, toda a comunidade da Paróquia São José, o reconhecimento do
Poder Legislativo Municipal, por proporcionar a comunidade carazinhense e de toda
região a realização anual da Romaria de Santa Rita de Cássia, que no próximo ano
completa 20 Anos. 1159/11 Vereadores Felipe Sálvia - PDT, Gilnei Jarré - PSDB e
Leandro Adams - PT, requerem, na forma regimental, que depois de ouvido o
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio de Cumprimentos do
Poder Legislativo de Carazinho as Comunidades de São Bento, Cruzinha, Molha Pelego
e Santa Terezinha, na pessoa da Sra. Fátima Beatriz Camejo, Diretora da Escola
Estadual de Ensino Fundamental São Bento, cumprimentando-lhes pela organização e
realização do evento de inauguração do memorial em homenagem a "Leonel de Moura
Brizola", realizado no último sábado, dia 21 de maio, na Praça Central do Distrito de
São Bento. Foi um momento especial e de grande emoção em homenagem ao mais
ilustre cidadão de nossa terra e que tanto nos orgulhou ao longo de sua vida pública.
Brizola foi um exemplo de cidadão, um homem público que teve uma inrancia difícil,
desde cedo trabalhando para ajudar sua família, mas que mesmo tão jovem tinha
firmeza em seus propósitos e ideais. Brizola foi um homem bem a frente de seu tempo,
e esta homenagem é o reconhecimento que se dá a este grande cidadão que faz parte da
história de nosso país como um grande exemplo de dedicação. de coragem e
determinação que se comprovam através de suas próprias palavras: '-'Poderei ser
esmagado. Poderei ser destruído. Poderei ser morto. Não importa. Ficará o nosso
protesto. lavando a honra desta Nação. Aqui resistiremos até o fim. A morte é melhor
do que vida sem honra. sem dignidade e sem glória. Aqui resistiremos até afim. Um dia
nossos/ilhas e irmãos/arão a independência do nosso POVo. " (Leonel Brizola) Todos
sabem que ninguém foi mais querido e mai: amaldiçoado pelo simples fato de ac~itar ~
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no Brasil, e deixar isso claro para todos em alto e bom som. Pouquíssimos levaram tão
longe a verdade censurada pelas elites obtusas de que o Brasil dará certo se os
brasileiros forem iguais nas oportunidades de acesso a uma vida digna, ele foi um destes
poucos, por isso temos nós a missão de continuar seu incansável trabalho na ânsia por
justiça social. Brizola vive nas lições eternas que nos deixou. Seu amor pela educação
era evidente em suas ações e seus pronunciamentos, em um deles chegou a dizer que "a
educação é o único caminho para emancipar o homem", sábias palavras de alguém que
deu à educação a importància e o prestígio merecido. Foi um homem que lutou
exemplarmente por esse ideal, deixando-nos além de seu exemplo como político, seu
exemplo como cidadão brasileiro e como ser humano, que embora tenha sofrido
perseguição não deixou de agir com a mesma coragem e determinação de seu tempo de
juventude. nada continha seu ímpeto, sua audácia, sua determinação, por isso uma
homenagem como esta que foi prestada pela comunidade de São Bento, Cruzinha, Santa
Terezinha e Molha Pelego merece nosso reconhecimento e respeito. 1160/11
Vereadores Felipe Sálvia - PDT, Gilnei Jarré - PSDB e Leandro Adams - PT,
requerem, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos
senhores Edis, seja enviado oficio de Cumprimentos do Poder Legislativo de Carazinho
aos Srs. Romeu Scaglia Barleze, Fernando Albuquerque Fetzer e Emi Roos,
cumprimentando-lhes pela brilhante iniciativa de contribuir para a construção do
Memorial em homenagem a "Leonel de Moura Brizola", que foi inaugurado no último
sábado, dia 21 de maio, na Praça Central do Distrito de São Bento. Foi um momento
especial e de grande emoção em homenagem ao mais ilustre cidadão de nossa terra e
que tanto nos orgulhou ao longo de sua vida pública. Brizola foi um exemplo de
cidadão, um homem público que teve uma infância difícil, desde cedo trabalhando para
ajudar sua família, mas que mesmo tâo jovem tinha firmeza em seus propósitos e ideais.
A estes três senhores prestamos nosso sincero agradecimento, pois ao idealizarem esta
homenagem, juntamente com as comunidades de São Bento. Cruzinha, Santa Terezinha
e Molha Pelego demonstram não só sua admiração pessoal pelo nosso maior líder
trabalhista, mas a admiração e o reconhecimento de toda Comunidade Carazinhense a
este cidadão ilustre que faz parte da história de nosso país como um grande exemplo de
dedicação, de coragem e determinação, e que teve sempre um amor tão grande pela
educação dando-lhe a importância e o prestígio merecido. Ninguém melhor do que
vocês sabem o quanto é importante para todos nós o legado deixado por este homem,
que como diz o ditado "sofreu o pão que o diabo amassou". mas venceu seus desafios e
só não foi mais adiante porque infelizmente muitos não compreenderam suas idéias e
objetivos que hoje servem como exemplo para tantos. 1202/11 Vereador Marcos
Soares - PTB, solicita na forma regimental, que após lido em Plenário seja
AUTORIZADA viagem à BRASÍLINDF, entre os dias 31 de maio à 03 de junho do
corrente ano. para participar de audiências com os Deputados Federais Ronaldo
Nogueira de Oliveira (solicitar reforma do CAIC), Onyx Lorenzoni (buscar verba para
calçamento), Giovani CherinL Jerônimo Goergen, ainda participar de audiência com o
Ministro do Trabalho e Emprego Carlos Roberto Lupi.1203/11 Vereador Felipe Sálvia
- PDT, solicita na forma regimental, que após lido em Plenário seja AUTORIZADA
viagem à BRASÍLIA/DF, entre os dias 31 de maio à 03 de junho do corrente ano, para
participar de audiências com os Deputados Federais Ronaldo Nogueira de Oliveira
(solicitar reforma do CAIC), Onyx Lorenzoni (buscar verba para calçamento), Giovani
Cherini. Jerônimo Goergen. ainda partlciPa~ de audiência com o Ministro do TrabfhO e ~
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forma regimental, que depois de lido em Plenário, seja enviado oficio ao Executivo
Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES, solicitando a relação das
empresas fornecedoras de medicamentos nos anos de 2005 a 20 11. JUSTIFICATIVA:
Averiguar possíveis irregularidades na contratação com estas empresas, visto que nos
últimos dias a imprensa mostrou a situação da compra de medicamentos no RS. 1168/11
Vereador Felipe Sálvia - PDT, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimentaL seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, REITERANDO solicitação
para que providencie junto ao setor competente a imediata instalação de novas lixeiras
públicas principalmente em toda a extensão da Av. Flores da Cunha e nas ruas paralelas
do centro da cidade. Especialmente hoje, quando há tanta preocupação com relação à
preservação do meio em que vivemos, quando nossas crianças estão sendo tão bem
informadas nas escolas quanto aos cuidados que devemos ter com o meio em que
vivemos, é inadmissível que o Poder Público Municipal não tenha o mesmo interesse .
Se caminharmos pelo centro da cidade. ou de um lado ao outro da Av. Flores da Cunha
podemos contar fàcilmente as pouquíssimas lixeiras instaladas. Senhor Prefeito
Municipal. se não há recursos da administração para aquisição de novas lixeiras que
busquemos estes recursos através de parcerias com empresas que poderão ter seus
nomes junto as mesmas, é uma forma de divulgação positiva também, hora que o
cidadão vai ver que a empresa "tal" também preocupa-se com a limpeza das ruas e
conseqüente preservação do meio ambiente. Sabemos que há a necessidade urgente de
que novas lixeiras sejam instaladas, pois não adianta querer que as pessoas tenham
consciência em fazer a sua parte colocando o lixo no lixo se não encontram pelo
caminho o local destinado à colocação deste lixo e é por isso que muitos acabam
depositando papéis pelo chão sem o menor constrangimento. Tenho a certeza de que
tomará as providencias necessárias para solucionar este problema. 1170/11 Vereador
Felipe Sálvia - PDT, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para que providencie a
elaboração de um Projeto de Lei regulamentando a ampliação da Lei Federal que amplia
a licença maternidade de quatro para seis meses no âmbito da Administração pública
Municipal Direta e Indireta, Autarquias, Fundações e Empresas de Economia Mista. É
uma lei federal e dada sua importância toma-se um dever regulamentá-la em nosso
município. A Organização Mundial da Saúde (OMS) "recomenda o aleitamento
materno durante os seis primeiros meses de vida, pois, além de oferecer tudo o que o
bebê necessita, é também a forma natural de propiciar a plenitude do vínculo afetivo
original que. na espécie humana, faz-se de maneira insubstituível, nesse período." A
campanha idealizada pela Sociedade Brasileira de Pediatria "LICENÇA
MATERNIDADE: SEIS MESES É MELHOR" - ganha força em todo o Pais, em
alguns Estados e em dezenas de Prefeituras, tramitam projetos e em outros, leis já foram
aprovadas, como é o caso de Itapema, Maringá, Dourados, entre outros, visando ampliar
a licença maternidade das funcionárias públicas, de quatro para seis meses. Temos
conhecimento de que os beneficios do aleitamento matemo são indiscutíveis e
mundialmente conhecidos, por isso a instituição da licença-maternidade de 120 dias foi
um grande ganho para o país, e defendemos sua ampliação como forma de estender o
contato fundamental da mãe com seu bebê, por questões de saúde fisica e mental desse
novo ser humano, não somente na infância mas também na idade adulta. A ampliação
do tempo de permanência da mãe com a

4

criança ê recomendada pela Orgiização ~
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Mundial de Saúde, inclusive como forma de ampliar o vinculo afetivo entre ambos,
colaborando para a existência de adultos mais saudáveis emocionalmente. Sabemos que
há casos em que as mãe não conseguem amamentar seus filhos, mas nem por isso
deixarão de através de sua presença garantir os demais estímulos essenciais ao
estabelecimento do vinculo, quando permanecem na companhia do recém-nascido, pelo
menos, nestes seis primeiros meses. Como vemos, é fundamental garantir a ampliação
da licença maternidade, pois esperamos que, muito em breve, tal beneficio atinja todas
as mulheres-mães do país. Esperamos que muito em breve Carazinho possa orgulhar-se
de também fazer parte dos municípios que regulamentaram a lei da licença maternidade
por 6 meses. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB coloca que conforme
acordo das Bancadas não haverá Intervalo Regimental passando neste momento direto
ao Grande Expediente nos quais fizeram o uso da palavra os Vereadores: Gilnei Jarré -
PSDB, Elbio Esteve - PSDB, Erlei Vieira - PSDB e Paulino De Moura - PTB. A
Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB passou a apreciação e votação dos
Requerimentos. O Vereador Leandro Adams - PT fez um Requerimento Verbal para
que fossem votados em bloco os Requerimentos e os Projetos de Lei sem emenda. A
Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB colocou em discussão o Requerimento
Verbal não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação o qual
foi aprovado por todos. O Secretário procedeu com a leitura do número e autor dos
Requerimentos. Foi colocado em discussão os Requerimentos, fez o uso da palavra o
Vereador Felipe Sálvia - PDT, não havendo mais vereadores que quisessem discutir foi
colocado em votação os quais foram aprovados por todos. O Secretário procedeu a
leitura dos Projetos de Lei com os respectivos números e autores os quais são: 063/2011
Poder Executivo Municipal e 010/2011 - Lei Complementar Poder Executivo
Municipal. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMOB solicitou ao Secretário
para que procedesse com a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Finanças dos
referidos Projetos. A Presidente Vereadora Sandra CitaI in - PMDB colocou em
discussão os pareceres da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereadores que
quisessem discutir foi colocado em votação os quais foram aprovados por todos. O
Secretário procedeu a leitura dos pareceres da Comissão da Ordem Econômica e Social
dos referidos projetos. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB colocou em
discussão os pareceres da Comissão da Ordem Econômica e Social, não havendo
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votaç-ão os quais foram aprovados
por todos. A Presidente Vereadora Sandra Citolin colocou 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. A Presidente Vereadora
Sandra Citolin - PMDB solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do Projeto de
Lei 064/2011 do Poder Executivo Municipal. Após lido o Projeto o Secretário
procedeu a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente a Emenda
Modificativa da Comissão de Justiça e Finanças. A Presidente colocou em discussão o
parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente a Emenda Modificativa, não
havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação o qual foi aprovado
por todos, a Presidente pediu para registrar que na hora da votação o Vereador Elbio
Esteve - PSDB não estava presente no Plenário. O Secretário procedeu a leitura da
Emenda Modificativa. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB colocou em
discussão e Emenda Modificativa com o parecer aprovado, não havendo vereadores que
quisessem discutir foi colocado em votação o qual foi aprovado por todos os presentes,
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. •OIto vereadores. O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão de Justiça e
Finanças referente ao Projeto de Lei 064/2011. A Presidente Vereadora Sandra Citolin -
PMDB 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 Econõmica e
Social referente ao Projeto de Lei 064/2011. A Presidente Vereadora Sandra Citolin -
PMDB 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. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMOB colocou em discussão o Projeto
de Lei 064/2011 com os pareceres já aprovados, não havendo vereadores que quisessem
discutir foi colocado em votação o qual foi aprovado por todos. A Presidente Vereadora
Sandra Citolin - PMDB solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do Veto a
Emenda Modificativa número 052/2011 do Poder Executivo Municipal. A
Presidente colocou em discussão o veto, o Vereador Gilnei Jarré - PSDB solicitou
através de Questão de Ordem para que o Secretário procedesse a leitura dos pareceres
da Assessoria Jurídica da Casa e o parecer da Assessoria do Instituto Sol1o
principalmente os parágrafos finais para que fique registrado junto a população entenda
o que está acontecendo neste Veto e também que fica registrado em mantendo este Veto
infelizmente esta Diretora vai ficar sem salário. O Vereador Paulino De Moura - PTB
pediu Questão de Ordem para colocar aos seus pares que Veto não precisa de parecer da
Comissão de Justiça e Finanças, Instituto Sol1o e da Assessoria Jurídica da Casa. O
Secretário procedeu a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Finanças e do
Instituto Sol1o. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMOB colocou em discussão
novamente o Veto, fizeram o uso da palavra o Vereador Leandro Adams - PI que
cedeu um a aparte para o Vereador Gilnei Jarré - PSDB, Vereadora Sandra Citolin-
PMDB, Vereador Paulino De Moura - PIB, Vereador Felipe Sálvia - PDI, não
havendo mais vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação o Veto em
forma nominal: Vereador Felipe Sálvia - PDI: favorável; Vereador José Jairo dos
Santos Scherer - PTB: favorável; Vereador Estevão De Loreno - PP: favorável;
Vereador Leandro Adams - PI: contrário; Vereador Gilnei Jarré - PSDB: contrário;
Vereador Marcos Soares - PIB: favorável; Vereador Erlei Vieira - PSDB: contrário;
Vereador Elbio Esteve - PSDB: contrário e Vereador Paulino De Moura - PIB:
favoráveL O Veto foi aprovado por 5x4.Dando fim aos trabalhos te encerrou
a reunião e convocou os vereadores para a próxima reunião a realizada n dia 30 de
maio às dezoito horas e quarenta e cinco minutos do corrent no.
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