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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE JUNHO DE 2011 •.•••
ATA 023/11

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e onze, às dezenove horas e dez
minutos, ocorreu à vigésima terceira reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador Felipe Sálvia - PDT 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 1525/11 Vereador Elbio
Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
encaminhado oficio a secretaria estadual da saúde do estado do rio grande do sul,
solicitando para que seja viabilizada a vacinação da população de carazinho contra a
influenza HINl, uma vez que no ultimo ano. foram vários os casos a doença em nosso
município, situação esta que não queremos ver se repetir no ano de 2011. Carazinho por
ser o maior entroncamento rodoviário do sul do Brasil, recebe diariamente pessoas de
todas as partes do estado e do Brasil, que por ventura possam trazer consigo esta
doença, além de prestar serviços de saúde a estas pessoas. Preocupados com o bem estar
de nossa população, é que solicitamos a imediata liberação de doses da vacina para
imunizar a população de nossa cidade. 1526/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB,
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado
oficio a Cooperativa de Crédito Sicredi planalto médio, parabenizando pelos seus 30
anos de atividades em nossa região. Sem duvida alguma o Sicredi é uma cooperativa
amiga dos agricultores, investindo na agricultura familiar, e desta forma criando
condições para que as famílias permaneçam no campo. É com grande alegria e
satisfação que manifestamos nosso contentamento e satisfação, por termos em
Carazinho a presença forte do Sicredi, que sem dúvida alguma é indispensável para
nossa cidade. Recebam desta forma o reconhecimento e o incentivo do poder legislativo
municipal de carazinho. 1527/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após
lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio ao diretório
nacional do Partido da Social Democracia Brasileira, para que este encaminhe aos
familiares do sempre lembrado Paulo Renato Souza oficio, manifestando o mais
profundo pesar, por seu falecimento no último sábado, dia 25 de junho no estado de São
Paulo. Paulo Renato, Ministro da Educação do ex Presidente Fernando Henrique
Cardozo, e grande criador e idealizador do ENEM (exame nacional do ensino médio),
que até hoje tem revolucionado a educação em nosso país, dando a milhares de jovens a
possibilidade de cursarem o ensino superior, e testarem seus conhecimentos. era sem
dúvida um gaúcho apaixonado pela educação, e consciente de que com ela, poderia
transformam o mundo, em um lugar melhor. Aos amigos e familiares do inesquecível
Paulo Renato Souza, nossos mais sinceros votos de pesar, bem como nosso
reconhecimento por seus grandes feitos. 1528/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB,
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado
Oficio a Vital Academia e Escola, parabenizando pela participação no torneio brasileiro
de taekwondo songahm, realizado na cidade de Caxias do Sul, tendo reuinido mais de
350 competidores, de várias partes do brasil. Sabemos que o estilo Songahm de
taekwondo, ou taekwondo Songahm, é uma arte marcial criada pelo grão-mestre Haeng
Ung Lee em 1983, e vem sendo difundida em todo o mundo até os dias de hoje, e
brilhantemente desempenhada pelos alunos da Vital Academia e Escola. Aos alunos:
Helio Neto da Silva, Eduardo Bicego, Carolina Marek, Eduardo Marek, Marcelo
Vendramim, Pietro D'avila, Jacob dos Santos, João Pedro Gaussman, Leonarl-l(;
Gaussman e Gustavo Panazol1o,nosso reconhecimento e incentivo, bem como nosso J
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votos de que juntos com o professor Arnfredo Reschke, possam trazer ainda muitos
prêmios a nossa cidade, e continuar levando o nome de Carazinho aos mais diversos
lugares. 1529/11 Vereador Elbio Esteve -PSDB, solicita que após lida em plenário, e
deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio ao Presidente do Senado Federal,
Senador José Sarney, a Senadora Ana Amélia Lemos, ao Senador Pedro Simon, ao
Senador Paulo Paim, solicitando o máximo apoio e engajamento na formação da
comissão dos "roya1ties", que ira decidir sobre a distribuição dos valores obtidos pela
extração do petróleo na camada do pré-sal, igualmente pelos estados produtores.
Sabemos do interesse de Estados como o Rio de Janeiro e o Espírito Santo em que este
valor não seja dividido, porém o petróleo é uma riqueza nacional, e não apenas de dois
ou mais Estados da Federação, desta forma, solicitamos o máximo apoio a distribuição
destes recursos principalmente ao Estado do Rio Grande do Sul. Certo do engajamento
dos ilustres senadores, neste pleito em favor do povo gaúcho, ensejo votos de elevada
estima e consideração. 1530/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida
em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio a SESCOP/RS
parabenizando pelo dia internacional do cooperativismo, a realizar-se no dia 4 de junho
do corrente ano. Manifestamos também nosso reconhecimento e incentivo a
SESCOOPIRS pela realização de evento pela passagem da data, a ser realizado no dia
02 de junho no Centro Municipal de Eventos da Cultura Gaúcha, na cidade de Porto
Alegre. É importante salientar a importância dos sistemas cooperativos para o
desenvolvimento de nosso estado e de todo o país. No Brasil, existem mais de 5.700
cooperativas e 6 milhões de cooperados. as cooperativas geram cerca de 170 mil
empregos diretos e estão presentes na agropecuária, saúde, trabalho, educação.
habitação, crédito, consumo, serviços, eletrificação e telecomunicação. Recebam desta
forma o reconhecimento e o incentivo do poder legislativo municipal. 1533/11
Vereador Erlei Vieira - PSDB, solicita na forma regimental, que após aprovado em
plenário seja encaminhado oficio, a Senadora Ana Amélia Lemos, a Presidente da
República Dilma Rousseff, e ao Prefeito Municipal de Cachoeirinha, Luiz Vicente
Cunha, solicitando que seja instituído um Programa através do Governo Federal que
incentive os municípios a criar Centros de Recuperação de Dependentes Químicos com
apoio do Governo Federal. Venho trabalhando a mais de 14 anos com Dependentes
Químicos e adquiri uma larga experiência na atenção aos usuários de drogas. Na minha
caminhada conheci diversos Centros de Recuperação de Dependentes Químicos e posso
afirmar com toda certeza que o melhor e mais eficiente é o idealizado pelo Prefeito de
Cachoeirinha que direcionou recursos municipais para criação do Centro Reviver.
Sabendo da dificuldade dos municípios em direcionar recursos para manutenção dos
Centros de Recuperação sugiro que seja estudada a possibilidade de se instituir um
programa do Governo Federal nesse sentido, como é o caso do CAPS Álcool e Drogas.
O Governo fornece um incentivo para implantação e repassa mensalmente um auxílio
para custeio. Na mesma oportunidade parabenizo a Presidente Dilma Rousseff por estar
fomentando ações que venham a contribuir com o tratamento dos Dependentes
Químicos, é muito bom ver que a primeira Presidente do Brasil está também,
priorizando ações que venham a amenizar a dor das famílias que sofrem diariamente ao
ver seus membros se destruindo com o uso de drogas. 1539/11 Vereadora Sandra
Citolin - PMDB, solicita na forma regimental, que depois de ouvido o plenário para
aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho. parabenizando o Sr.
Neri Hortêncio eleito novo Presidente do Lioos Clube Carazinho Centro. A alegria
está na luta, na tentativa, e na conquista. As recompensas são para aqueles que têm1'l
coragem de mudar. Por natureza, os seres humanos aspiram ao bem e à felicidade, que J
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só podem ser alcançados pela conduta virtuosa. Cada pessoa traz consigo, ao nascer, um
talento especial. Certamente o Sr. Neri Hortêncio faz parte destas pessoas
comprometidas com o bem estar da comunidade, que não mede esforços para difundir o
lema do Lians: "A Comunidade é o que fazemos dela". 1540/11 Vereadora Sandra
Citolin - PMDB, solicita na fanna regimental, que após submetido ao plenário para
aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando os
proprietários do Grupo Mekal, na pessoa do Sr. Luiz Alberto Xavier da Costa e Sra.
Vera Xavier da Costa. Os vinte e cinco anos de história da Mekal, é recheada de
desafios e conquistas, frutos da união e visão de pessoas empreendedoras que souberam
olhar além de seu tempo e que colocaram a empresa como uma potência no setor de
Tintas, Logísticas e Química. Certamente este é o resultado de um trabalho sério, com
comprometimento, responsabilidade ambiental e social em conjunto com Direção e
funcionários competentes que não medem esforços para o crescimento dessa empresa
em nosso município e região. Nossos cumprimentos ao Grupo Mekal, que acredita no
potencial de Carazinho, aposta no seu futuro procurando gerar qualidade ao seu quadro
funcional contribuindo para o progresso. 1541/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB,
requer na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja
enviado oficio de mesmo teor do Poder Legislativo de Carazinho, a Câmara dos
Deputados na pessoa do Exmo Sr. Marco Maia - Presidente, ao Senado Federal na
pessoa do Exmo. Sr. José Sarney - Presidente, Exma Sra. DUma Vana Rousseff-
Presidente da Republica, e a Senadora e Ministra da Casa Civil - Exma Sra. Gleise
Hoffinann - PTIPR, autorada do PLS 81/2011, manifestando o nosso total apoio a
aprovação do Projeto de Lei do Senado, que pode encurtar o tempo necessário para a
aposentadoria de donas de casa pertencentes a famílias de baixa renda e que estão na
faixa etária mais elevada. A Carência corresponde ao número mínimo de meses de
contribuição exigidos para o pedido da aposentadoria. Atualmente, a dona de casa de
menor renda pode se aposentar por idade, aos 60 anos, se ela houver contribuído pelo
menos por quinze anos (180 meses). Pelo projeto, a carência poderá cair até 24 meses se
a segurada já tiver 60 anos ou no momento que atingir essa idade, entre 2011 e 2014. A
partir de 2015, haverá aumento gradual até o mínimo atual de 180 meses, para quem
completar 60 anos a partir de 2027. A proposta faz alterações na Lei 8.213 de 1991, que
determina regras aos Panos de Beneficios da previdência Social e pennite flexibilidade
no tempo de contribuição previdenciária exigido para a aposentadoria. O texto
acrescenta ao art. 142 do texto constitucional regras voltadas ao trabalhador segurado,
inscrito no Regime Geral de Previdência até 31 de dezembro desse ano, sem renda
própria, que se dedique ao trabalho doméstico e comprove renda familiar baixa.
"Precisamos regulamentar o direito da mulher contribuir com a previdência e poder se
aposentar com o regime previdenciário diferenciado, sendo esse fLS um
reconhecimento que o Estado brasileiro e a sociedade está proporcionando as mulheres
donas de casa, esta categoria tão importante ao desenvolvimento do país. 1542/11
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 Professora Maria Marisa Hartmann, pelo seu falecimento ocorrido
em nossa cidade. Para quem tem fé, a vida e a morte são dois mistérios que não cabe a
nós seres humanos desvendarem. E para todos nós resta um pedido, que a professora
Maria Marisa seja mais uma de nossa intercessora junto a Cristo. Que Deus possa
confortar cada membro da família e cada coração triste neste momento tão dificil. À t
família enlutada da Sra. Maria Marisa Hartmann, nossos mais sentidos pêsames pelt
infausto ocorrido. 1555/11 Vereador Paulino De Moura - PTB, solicita na forro
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regimental, que após lido em plenário e deferido pela Presidência, seja consignado em
Ata e oficiado a Deputada Estadual SILVANA COVATTI votos de condolências em
nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento de sua mãe a
Senhora ADÉUA FRANCISCATTO, ocorrido na cidade de Passo Fundo, no último dia
21 de junho, aos familiares nossa solidariedade neste momento dificil de suas vidas.
1558/11 Vereador Erlei Vieira - PSDB, solicita na forma regimental, que após
aprovado em plenário seja autorizada a viagem à CHAPECÓ - se , conhecer o Centro
de Recuperação Santa Luzia localizado na cidade vizinha Alto da Bela Vista, para
tennos mais urna clínica de modelo. 1572/11 Vereador Felipe Sálvia - PDT, requer,
na fonna regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e oficiado
aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável do Senhor PAULO
RENATO SOUZA, ocorrida na noite do último sábado dia 25, Paulo Renato foi
Ministro da Educação no Governo do Presidente Fernando Henrique, e foi, certamente
em conseqüência de sua competência, dignidade e honestidade o Ministro que ocupou
por mais tempo esta pasta, permanecendo nela pelo período de oito anos consecutivos.
Dentre as suas maiores realizações à frente do Ministério da Educação estão o ENEM
(Exame Nacional do Ensino Médio), o SAEB (Sistema de Avaliação da Educação
Básica) e o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental). Não nos restam dúvidas, todo seu relevante trabalho comprova seu
grande envolvimento no sentido de buscar melhores condições para a educação de nosso
pais. Suas maiores conquistas, a universalização do ensino fundamental e os expressivos
decréscimos das taxas de analfabetismo são marcos insuperáveis da história recente do
país, e tudo isso devemos a este grande homem público de grandes e significativos
valores morais. Durante toda sua vida pela educação no Brasil, consolidou políticas
inovadoras para a universalização do acesso à escola e formas de avaliação da qualidade
do processo ensino-aprendizagem. foi um homem digno, integro, de excelente caráter
que será sempre reconhecido pelos seus méritos e pelo seu legado, pois sem demagogia
e preocupações eleitoreiras, deu inicio a um processo de amplo sentido democratizador,
por meio do qual parcelas da população historicamente excluídas progrediram no
interior do sistema de ensino, o qual sofreu uma das suas maiores expansões, e fez daí
surgir, junto com os exames e sistemas de avaliação, a crescente importância do debate
acerca da qualidade de ensino como elemento fundamental do direito à educação. A
todos os familiares e amigos do inesquecível Paulo Renato Souza, nossos sinceros
sentimentos pelo infausto ocorrido. 1573/11 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 aos Líderes de Bancada na
Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e ao
Ilustríssimo Deputado Federal Dilceu Sperafico, manifestando nosso apoio ao Projeto
de Emenda à Constituição (PEC) 18/11, que autoriza os adolescentes a partir de 14 anos
de idade a firmar contrato de trabalho sob regime de tempo parcial. Hoje, de acordo
com a Constituição, os jovens com 14 e 15 anos só podem trabalhar na condição de
aprendizes, que tem sua jornada de trabalho fixada em até seis horas diárias. A proposta
para a qual estamos encaminhando nosso apoio limita a jornada de trabalho para o
adolescente em regime parcial em no máximo vinte e cinco horas por semana,
perfazendo uma média de cinco horas diárias, garantindo ao adolescente o tempo
necessário para que ele conclua seus estudos, podendo contar com o direito aos
beneficios trabalhistas e previdenciários, que não são proporcionados ao trabalhador
aprendiz. Este é um projeto que simplesmente fonnaliza o trabalho daqueles que cK
precisam trabalhar para ajudar no sustento de sua família, então, nada mais justo do q~;M 'O
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garantir-lhes os direitos trabalhistas e previdenciários, pois apesar da idade, estes jovens
se iniciam prematuramente no trabalho muitas vezes por uma questão de sobrevivência
e não somente por aprendizagem ou para ter alguma experiência de profissional. Hoje,
em muitas de nossas famílias o trabalho dos filhos adolescentes garante o pão de cada
dia, muito embora isso pareça tão natural, acredito que certamente seria muito diferente
se fosse dada maior atenção a educação de nosso país, onde o aluno pudesse ter o ensino
disponibilizado em turno integral, sendo melhor preparado para o futuro, mas até que
isso aconteça, e quiçá um dia aconteça, temos que garantir~lhes através de leis como
estas, seus mínimos direitos. 1578/11 Vereadores Gilnei Jarré - PSDB e Leandro
Adams - PT, requerem, na forma regimental, que depois de lido em Plenário, seja
enviado oficio ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE
INFORMAÇÕES: 1 - Cópia do documento que comprove o valor repassado
mensalmente ao PREVICARAZINHO, referente à Amortização do Passivo Atuarial, no
Ano de 2011. JUSTIFICATIVA: Informação e subsídio para os vereadores, bem como
acompanhar os repasses efetuados. A Presidente convidou o Senhor Afonso Rodrigues
da Silva, Presidente da VACC, juntamente com o seu Vice-Presidente o Senhor Airton
Linck da Cruz para fazer o uso do espaço de Tribuna Livre na reunião de hoje. O
Senhor Afonso Rodrigues da Silva fez o uso da palavra na tribuna. A Presidente passou
de imediato ao Grande Expediente, no qual fizeram o uso da palavra os-Vereadores:
Gilnei Jarré - PSDB, Paulino De Moura - PTB, Estevão De Loreno - PP e Sandra
Citolin - PMDB. A Presidente passou para a apreciação e votação dos Requerimentos.
O Vereador Leandro Adams - PT fez um Requerimento Verbal para que os
Requerimentos e os Projetos de Lei fossem votados em bloco. A Presidente colocou em
discussão o Requerimento Verbal do Vereador Leandro Adams - PT, não havendo
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação o qual foi aprovado por
todos. O Secretário procedeu com a leitura do autor e números dos Requerimentos. A
Presidente colocou em discussão os Requerimentos, não havendo vereadores que
quisessem discutir foi colocado em votação, os quais foram aprovados por todos. O
Secretário procedeu com a leitura dos Projetos de Lei com seus respectivos número e
autor, que são: Projeto de Lei 023/2011 - Vereador Felipe Sálvia - PDT e Projeto de
Lei 02812011 - Vereador Felipe Sálvia - PDT. O Secretário procedeu a leitura dos
pareceres da Comissão da Ordem Econômica e Social referente aos Projetos de Lei. A
Presidente colocou em discussão os pareceres da Comissão da Ordem Econômica e
Social, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação os
pareceres, os quais foram aprovados por todos. A Presidente colocou em discussão os
Projetos de Lei com os pareceres já aprovados. O Vereador Gilnei Jarré - PSDB pediu
Questão de Ordem para registrar em ata o seu voto contrário ao Projeto de Lei
02812011, não havendo mais vereadores que quisessem di .r 01 co ado em
votação, os quais foram aprovados por todos com exceção rojeto de Lei 028 O11 o
qual teve 1 voto contrário. Dando fim aos trabalhos a residente encerrou a re
convocou os vereadores para a próxima reunião a r realizada TI di de j
dezoito horas e quarenta e cinco minutos do corre e ano.
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