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Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e onze, às dezenove horas e dezoito minutos,
ocorreu à vigésima oitava reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador Elbio Esteve - PSDB 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 1936/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio a
Deputada Estadual Zilá Breitenbach, a Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e
Controle, da Assembléia Legislativa do Estado, manifestando apoio desta Casa Legislativa a
Proposta de Emenda à Constituição n° 210/2011, que tramita na Assembléia Legislativa do
Estado, e que prevê a viabilidade de distribuir aos municípios parte da arrecadação resultante
de operações de cartões de crédito realizadas em seu território. Com a aprovação deste PEC,
parte desses recursos, que, por direito constitucional, poderiam ser destinados às prefeituras,
são incorporados hoje pelas operadoras de crédito, o que acontece por falta de conhecimento
técnico e estrutura funcional das prefeituras, que têm dificuldades de acompanhar as
transações realizadas. Aprovação deste PEC é dar as prefeituras, um novo fôlego, e devolver o
que é dos municípios por direito. Muitos destes tributos, que deveriam vir para os cofres
municipais, não vem, pela dificuldade dos municípios em realizar o controle das transações
feitas pelas operadoras de cartões de credito. Sendo assim, manifestamos o total apoio deste
Poder Legislativo a este PEC, pois vem de encontro a municipalidade trazendo inúmeros
beneficios a população dos municípios, pois aqui, nos municípios, que o Brasil acontece.
1937/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na
fonna regimental, seja encaminhado oficio a Comissão de Assuntos Sociais do Senado
Federal, a Senadora Ana Amélia Lemos, ao Senador Pedro Simon, ao Senador Paulo Paim,
manifestando apoio desta casa legislativa ao PLS 115/2011 que concede seguro desemprego a
empregadas domésticas. O beneficio, proposto pelo PLS seria pago em parcela única., no valor
de um salário ITÚnimO,mesmo que o empregado demitido não esteja inscrito no Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Medidas como esta, que vão de encontro a defesa dos
trabalhadores, são sempre de grande importância., devem receber o apoio do poder público,
em todas as suas esferas. Sendo assim, manifestamos o apoio deste Poder Legislativo, a este
projeto de lei, que vai de encontro aos direitos destas trabalhadoras domésticas, que por
muitas vezes acabam tornando-se parte da família. 1938/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB,
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio a
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, a Senadora
Ana Amélia Lemos, ao Senador Pedro Simon, manifestando apoio desta casa legislativa, a
PEC 231/95 que trata da redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, etc. e tramita no
Congresso Nacional há mais de 15 anos, sem uma definição. Também se faz importante, um
amplo debate, no que tange a desoneração das folhas de pagamento, com a redução de
encargos trabalhistas, fortalecendo a economia., e colaborando para a geração de novos
empregos e renda. Sabemos que hoje em nosso país, várias micro e pequenas empresas,
carecem de contratação de mão de obra, mas resistem a essas contratações devido aos
encargos trabalhistas imensos, que consomem com o lucro destas empresas. A diminuição dos
encargos trabalhistas, sem dúvida alguma trará grandes beneficios ao país, e partindo do
pressuposto de que um cidadão paga 40% de seus rendimentos em fonna de tributos ao
governo, esta diminuição dos encargos na folha dos trabalhados, não fará tanta diferença aos
cofres públicos, mas irá retirar um pouco de peso, do imenso fardo carregado pelos
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trabalhadores. 1946/11 Vereadores Sandra Citoün - PMDB, Panlino De Moura - PTB e
Eugenio Grandó - PTB, solicitam na fanua regimental, que após submetido ao plenário para
aprovação, seja enviado oficio cumprimentando a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, a Unimed
RS, ao Jornalista e Apresentador André Machado e especialmente aos debatedores Eduardo
Belisário Finamore - Professor de Economia da UPF. Milton Schmidt - Presidente da TW
Transportes Carazinho, Carlos Eduardo Seheibe - Presidente do Sindicato Rural de
Carazinho e Produtor Rural, e Solano Ricardo Canevese - Prefeito de Mato Castelhano, pela
excelência do evento "Debates do Rio Grande" promovido através da parceria entre Rádio
Gaúcha e Unimed Rio Grande do Sul. O debate foi enriquecedor pelo nível dos debatedores,
pela condução do apresentador e finalmente por discutir problemas e soluções do município e
região. Ficou explícito nesta noite, que para haver desenvolvimento, um município precisa de
ações práticas, planejamento e acima de tudo a união de toda uma comunidade. Palavras
como visão, trabalho, empreendedorismo e gestão fazem toda a diferença. O desenvolvimento
regional passa por um planejamento estratégico coletivo, logo a integração de setores tem
papel decisivo para fortalecer o agronegócio e a gestão de projetos compartilhados na região.
Existem iniciativas que extrapolam a esfera dos municípios e exigem um trabalho unido pelos
interesses regionais comum, e cabe aos lideres estimular a participação do cidadão,
impulsionar projetos e descentralizar os investimentos. "O agronegócio.é a chave do
progresso, e as parcerias público-privadas serão decisivas para diminuir a rivalidade e
estimular a cooperação". 1953/11 Vereador Erlei Vieira- PSDB, solicita na fonna
regimental, que após aprovado em plenário, seja encaminhado oficio de aplausos do Poder
Legislativo ao senhor João Quadros da Silva, mals conhecido como JOÃO DA PRESSÃO,
cidadão carazinhense que realiza a mais de 18 anos um trabalho voluntário de aferição da
pressão arterial, na praça central da cidade. Estudos apontam que e no Brasil a prevalência
estimada de hipertensão atualmente é de 35% da população acima de 40 anos. Isso representa
em números absolutos um total de 17 milhões de portadores da doença, segundo estimativa de
2004 do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). Carazinho não difere do restante
do Brasil e possui um elevado Índice de Hipertensos. Muitos dos pacientes que hoje estão em
tratamento foram alertados pelo nosso amigo João da Pressão, que atende voluntariamente
três vezes por semana na Praça Albino Hillebrant. Receba do Poder Legislativo de Carazinho
o reconhecimento por esse relevante serviço oferecido a comunidade. 1976/11 Vereador
Felipe Sálvia - PDT, requer, na forma regimental, que depois de lido em plenário, o Sr.
Presidente encaminhe oficio ao Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta
casa o que segue, no âmbito de toda a administração pública municipal: 1 - Relacionar o
nome dos servidores públicos estaduais que estão cedidos para desempenhar suas funções na
prefeitura municipal (em todas as secretarias); 2 - Data do inicio da cedência; 3 - Onde .estão
lotados estes servidores; 4 - Quais as funções que desempenham. JUSTIFICATIVA: em
plenário. 1978/11 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 a Presidente da República, Sra. Dilma Rousseff, ao Ministro dos
Esportes, Sr. Orlando Silva, aos Lideres de Bancada na Câmara e no Senado, pedindo
providencias com relação ao afastamento do Sr. Ricardo Teixeira do comando da
Confederação Brasileira de Futebol - CBF. Senhores, o atual presidente da CBF, Ricardo
Teixeira tem sido alvo de denuncias gravíssimas que levam a crer que recebeu propina e
favoreceu amigos, mas mesmo assim continua lá no alto do poder de uma das organizações
mais importantes no mundo, como um ser intocável que faz e diz o que bem entende, tudo ao
seu bel prazer. Senhores parlamentares, é preciso dar um basta nesta situação ou será que
ninguém é capaz de enfrentá-lo? Ele não está acima da lei e é dever do congresso averiguar os
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fatos, pois estamos falando também de verbas públicas que precisam e devem ser bem
administradas. Este senhor não pode simplesmente se auto denominar rei, fazer e acontecer, a
ditadura não existe mais e na democracia este tipo de postura é intolerável. Graças ao
jornalista inglês, Andrew Jenningsda tudo isso veio a tona, quando ele, em um documentário
fez a denuncia de que Ricardo Teixeira teria recebido mais de US$ 9 milhões em propina de
uma empresa de marketing esportivo, pagos em uma conta secreta na suíça, foi para que não
ficássemos de braços cruzados principalmente diante de tudo que envolve a organização e
realização da Copa do Mundo no Brasil, afinal se sem uma copa do mundo este senhor
contabiliza lucros milionários em suas contas bancárias, imaginem então o que poderá lucrar
indevidamente estando a frente da organização deste evento. Estamos a menos de 3 anos da
Copa do Mundo no Brasil, em função disto há gastos astronômicos com construção e reforma
de estádios, e com toda a infra estrutura necessária em estradas, aeroportos, metrôs, hospitais,
etc., enquanto há tantas outras prioridades no país que poderiam ser atendidas com a verha
que será destinada à preparação destes jogos. Foram gastos aproximadamente 30 milhões
somente na festa do último sábado na Marina da Glória para a cerimônia do sorteio das
eliminatórias para a Copa de 2014, isso mesmo trinta milhões. Não há duvidas de que o
futebol é uma das maiores paixões do brasileiro, a copa do mundo novamente no Brasil é a
realização de um sonho, mas até que ponto vale nosso sacrificio para a realização deste
sonho? Para a organização e toda a infra estrutura exigida pela FIFA foram criados recursos
através da destinação de verbas públicas, isso quer dizer que, para realizar uma Copa do
Mundo surgem recursos, mas e para investir em educação, saúde, previdência social? Quantas
escolas, universidades, hospitais poderiam ser construídos? Quanto mais poderiam ser
valorizados os profissionais destas áreas para que a população pudesse ser atendida com
satisfação? Que seja aberta uma CPI para investigar as irregularidades na CBF e que os
responsáveis por tais irregularidades sejam punidos independente da posição social que
ocupam ou da grande repercussão que poderá ter. Queremos sim a Copa do Mundo no Brasil,
mas queremos que ela seja "A Copa do Povo", rnna Copa em que o povo tenha acesso aos
estádios já que os recursos para toda esta babilônia sai do bolso de cada um de nós. Ficaremos
na torcida para que um dia a Educação, a Saúde, a Habitação sejam consideradas como
"COPAS DO MUNDO" no Brasil, sendo feitos nestas áreas os mesmos investimentos que são
feitos para a realização de uma copa do mundo de futebol. 1954/11 Vereador Gilnei Jarré-
PSDB, solicita que após lida em plenário, e apreciada na forma regimental, seja enviada
correspondência ao Senhor MARCOS LEDERMANN - Diretor Geral do DAER -
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, solicitando para que o mesmo viabilize
projeto para a construção de trevo de acesso junto a BR 285, Km 210, junto as EMPRESAS
STARA & SEMEATO, uma vez que vários são os funcionários que atuam nestas empresas e
que diariamente tem dificuldades de acesso ao trabalho, tendo em vista o grande movimento
desta rodovia e, ainda o fato destes empregados estarem expostos aos perigos de acidentes
diariamente. TaI ohra proporcionará segurança e infra-estrutura adequada para o local.
1983/11 Vereador Gilnei Jarré - PSDB, requer, na forma regimental, que depois de lido em
Plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal reiterando o seguinte PEDIDO DE
INFORMAÇÕES: . Documento assinado pelo Setor de Compras com a relação das
empresas fornecedoras de medicamentos nos anos de 2005 a 2011. JUSTIFICATIVA:
Averiguar possíveis irregularidades na contratação com estas empresas, visto que nos últimos ~
meses a imprensa mostrou a situação da compra de medicamentos no RS. 1984/11 Vereador
Gilnei Jarré - PSDB, requer, na forma regimental, que depois de lido em Plenário, seja '
enviado oficio ao PreviCarazinho com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES:' 3
Documento informando as receitas, repasses e despesas da previdência no ano de 2011.
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JUSTIFICATIVA: Averiguar possíveis írregularidades na admínistração públíca. 1985/11
Vereador Gilnei Jarré - PSDB, requer, na forma regimental, que depois de lido em
Plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE
INFORMAÇÕES: . Documento assinado pelo setor responsável, infannando os valores
recebidos referentes aos dividendos das Centrais Elétricas de Carazinho no ano de 2009,2010
e 2011, bem como o plano de aplicação dos repasses. JUSTIFICATIVA: Acompanhar os
investimentos dos recursos públicos municipais. 1955/11 Vereador Paulino De Moura -
PTB, solicita na forma regimental que após lido e apreciado pelo plenário que seja enviado
oficío as servidoras municipais DULCE MARIA KIRCH e IVANE MARIA SOARES DOS
SANTOS, PARABENIZANDO-AS pelos bons trabalhos prestados junto a Escola CAIC.
Recebam em nome do Poder Legislativo de Carazinho os nossos PARABÉNS por exercerem
suas atividades a contento da comunidade escolar. 1956/11 Vereador Paulino De Moura-
PTB, solicita na forma regimental que após lido e apreciado pelo plenário que seja enviado
oficio ao PASTOR APARECIDO BERNARDO, PARABENIZANDO-O pelos relevantes
serviços prestados junto a IGREJA BATISTA BETEL, nestes três anos em que esteve a frente
desta instituição religiosa evangélica de nosso Município. O Poder Legislativo Municipal de
Carazinho almeja sucesso nesta nova caminhada que ora se inicia no Município de Tavares.
1969/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita na forma regimental, que depois de
submetido ao Plenário para aprovação, seja encaminhado oficio, parabenizando o Empresário
carazinhense Renato Suss, pela passagem dos 34 anos da Óptica Renato Joalheiro. Anos
estes de tradição e excelência na prestação de serviços a nossa comunidade, consolidando-se
desta forma como referencia e credibilidade no segmento de joalheria e óptica em Carazinho e
Região. "A felicidade e a grandeza, a posição e o status, a satisfação e a paz de um
indivíduo nunca consistiram em sua riqueza pessoal, mas, pelo contrário, em seu caráter
excelente, sua elevada determinação, na extensão de sua erudição e na sua habilidade para
solucionar problemas difíceis". Por ser esta pessoa empreendedora, corajosa e batalhadora
que tanto orgulha a comunidade carazinhense, é que enviamos os mais sinceros votos de
sucesso do Poder Legislativo. 1970/11 Vereadora Sandra Citolio - 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. Eisa Danzberg Paim, 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 Sra.
Elza 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 família enlutada da Sra.
Elza Danzberg Paim, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 1977/11
Vereadora Sandra Citolin • PMDB, solicita que após lido em plenário, e deferida na forma
regimental, que seja enviado oficio ao Excelentissimo Sr. Tarso Genro - Governador do
Estado do Rio Grande do Sul, ao Sr. Ayrton Michels - Secretário Estadual da Segurança
Pública, e ao Delegado Ranolfo Vieira Júnior - Chefe da Policia Civil RS, reiterando
pleito da comunidade de Carazinho e Região para a instalação da Delegacia da Mulher em
Carazinho. A instalação da Delegacia da Mulher em nosso município é um anseio da
comunidade e uma das bandeiras desta vereadora, sendo que o projeto foi entregue em mãos
ao Excelentíssimo Governador do Estado do Rio Grande do Sul Sr. Tarso Genro, na ocasião
de sua visita a Carazinho, e obtivemos a promessa da instalação da Delegacia da Mulher para
o ano de 2012. Nossa preocupação é devido às ultimas informações divulgadas pela imprensa
local de que Carazinho dificilmente terá para o ano de 2012 a sua Delegacia da Mulher, pois
existe a frente de nossa cidade 93 pedidos de instalação de uma delegacia especializada. A
importância adquirida pelas Delegacias da Mulher no seio da sociedade é tão grande que hoje,
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é praticamente impossível não desejar de fonna veementemente sua instalação em nosso
município, proporcionando as mulheres um espaço fisico adequado, solidariedade,
compreensão e a certeza de que seu direito a integridade fisica e moral tem amparo não
somente nas leis, mas nas profissionais das Delegacias da Mulher. Desta forma entende-se
pela oportunidade de transformar o Posto da Mulher em Delegacia da Mulher, uma vez que as
ocorrências existentes na cidade de Carazinho comportam a instalação deste órgão
especializado, para atender uma demanda de mais de dez mil pessoas anuais, sendo que 30%
referem-se ao atendimento a mulher. 1951/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que
após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio ao Poder
Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações: 1) Orçamento do
PREV!CARAZINHO para o ano de 20! 1; 2) Valores repassados ao PREVICARAZINHO em
2011 pelo Executivo; 3) Enviar cópia dos demonstrativos bancários de todas as contas do
PREVICARAZINHO dos últimos 6 (seis) meses. 4) Enviar cópia dos relatórios financeiros
dos últimos 6 (seis) meses; 5) Enviar relatório informando a dívida total do município com o
PREVICARAZINHO; Solicitamos as seguintes informações de acordo com Art. 53 -
Parágrafo XIV da Lei Orgânica Municipal. A Presidente passou de imediato ao Grande
Expediente no qual fizeram o uso da palavra os Vereadores: Gilnei Jarré - PSDB e Pau1ino
De Moura - PTB. O Vereador Leandro Adams - PT fez um Requerimento Verbal para que
fossem votados em bloco os Requerimentos e Projetos Viáveis. O Vereador Pau1ino De
Moura - PTB fez uma sugestão para que os quatro Projetos de Lei inviáveis fossem votados
em bloco. A Presidente colocou em apreciação os Requerimentos Verbais dos Vereadores,
não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, os quais foram
aprovados por todos. O Secretário procedeu a leitura do número e autor 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. A Presidente convidou
o Pastor Aparecido Bernardo para que ficasse a frente da mesa principal para receber uma
homenagem da Câmara Municipal de Carazinho pelos 3 (três) anos de serviços prestados na
evangelização na Igreja Batista Betel em nosso município. O Secretário procedeu a leitura das
ementas dos Projetos de Lei, que são: Projeto de Lei 092/2011 Poder Executivo Municipal,
Projeto de Lei 095/2011 Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 096/2011 Poder
Executivo Municipal, Projeto de Lei 097/2011 Poder Executivo Municipal e Projeto de Lei
Complementar 017/2011 Poder Executivo Municipal. O Secretário procedeu a leitura dos
pareceres da Comissão de Justiça e Finanças referente aos Projetos de Lei. A Presidente
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 de Ordem Econômica e
Social referente aos Projetos de Lei. A Presidente colocou em discussão os pareceres da
Comissão de 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 com os pareceres já aprovados, não havendo vereadores que
quisessem discutir foi colocado em votação, os quais foram aprovados pro todos. A
Presidente colocou em discussão os Projetos de Lei já com os pareceres aprovados, não
havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, os quais foram {
aprovados por todos. O Secretário procedeu a leitura do Projeto de Lei 093/2011 Poder
Executivo Municipal com Emenda Modificativa. A Presidente colocou em discussão a
Emenda Modificativa referente ao Projeto de Lei 093/2011, fez o uso da palavra o Vereador
Gilnei Jarré - PSDB, não havendo mais vereadores que quisessem discutir foi colocado em ~
votação, a qual foi aprovada por todos. O Secretário procedeu a leitura do parecer da
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Comissão de Justiça e Finanças já com a Emenda Modificativa aprovada. 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 de Ordem Econômica e Social já com a Emenda
Modificativa aprovada. A Presidente colocou em discussão o parecer da Comissão de 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 os Projetos de Lei já com
os pareceres aprovados, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em
votação, os quais foram aprovados por todos. O Secretário procedeu a leitura dos Projetos de
Lei inviáveis, que são: Projeto de Lei 098/2011 Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei
045/2011 Vereador Gilnei Jarré - PSDB, Projeto de Lei 085/2011 Poder Executivo Municipal
e Projeto de Lei 047/2011 Vereador Felipe Sálvia - PDT. O Secretário procedeu a leitura dos
pareceres da Comissão de Justiça e Finanças referente aos Projetos de Lei. A Presidente
colocou em discussão os pareceres da Comissão de Justiça e Finanças referente aos Projetos
de Lei inviáveis, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, os
quais foram rejeitados por 6x3. O Vereador Paulino De Moura - PTB pediu Questão de
Ordem para que interrompesse a reunião para que a Comissão da Ordem Econômica e Social
exarasse os pareceres. A Presidente acatou o pedido e interrompeu a reunião por 10 (dez)
minutos. No retorno da reunião o Secretário procedeu a leitura dos pareceres da Comissão de
Ordem Econômica e Social. 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 quais foram aprovados por todos. A Presidente colocou em discussão os Projetos
de Lei com os pareceres já aprovados, fizeram o uso da palavra os Vereadores Gilnei Jarré-
PSDB, Eugenio Grandó - PTB, Paulino De Moura - PTB, Felipe Sálvia - PDT e Sandra
Citolin - PMDB, não havendo mais vereadores que quisessem disc' co o em
votação, os quais foram aprovados por todos. A Presidente sali u que o Projeto d Lei
085/2011 continua na Comissão de Ordem Econômica e Soc' . Dando frm aos trabalh s a
Presidente encerrou a reunião e convocou os vereador para a próxima reunião a ser
realizada no dia 08 de agosto às dezoito horas e quarenta cinco minuto o ente an .•

•
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