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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA OS DE SETEMBRO DE 2011 ..•••
ATA 033/11

Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e onze, às dezenove horas e quatorze minutos,
ocorreu à trigésima terceira reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador Paulino De Moura - PTB 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 2339/11 Vereador Paulino De Moura - PTB,
ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho S.A. - Eletrocar, Senhor Albano
Erincu Keyser Filho solicitando seja substituída a luminária localizada no canteiro central
(poste ao final do canteiro), em frente ao número 2339, Empresa Carazinho Veículos, na
Avenida Flores da Cunha, em virtude da mesma encontra-se as escuras, necessitando de
reparos. 2340/11 Paulino De Moura - PTB, oficio ao Senhor César SaBes, cumprimentando-
o por ter assumido como Coordenador do FGTAS/SINE de nossa cidade. Receba em nome do
Poder Legislativo de Carazinho os nossos parabéns e desejos de bom trabalho frente a esta
importante agência. 2341/11 Paulino De Moura - PTB, oficio a Secretaria Municipal de
Educação, manifestando os nossos aplausos pela realização do desfile cívico ocorrido no dia
de ontem, à toda equipe organizadora do evento os nossos parabéns pelo belo desfile
acontecido em comemoração a semana da pátria. 2342/11 Vereador Paulino De Moura -
PTB, oficio ao Senhor Leonir Toldo Correa, conhecido como "Leo Papai Noel", enviando
nossos aplausos pelo trabalho social que o mesmo vem realizando junto aos Bairros Vila
Rica, Princesa entre outros. Como Papai Noel atua há 18 anos em nosso município e também
em Sapucaia do Sul atuou por seis anos. Pessoas que realizam trabalhos voluntários são
merecedoras de nossas homenagens. 2343/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que
após lida em plenário, e deferida na fonna regimental, seja encaminhado oficio a Escola
Sinodal Rui Barbosa., a Escola La Salle, a Escola Notre Darne Aparecida, Escola Franciscana
Nossa Senhora da Glória, a todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, a todas as Escolas
da Rede Estadual de Ensino. a Vibra Carazinho. a UPF Carazinho. pelo brilhante desfile,
realizado no dia 4 de setembro, em nossa cidade, alusivo ao dia da pátria. Demonstração
notória de cidadania, civismo, e comprometimento com o ensino de qualidade. Dia 7 de
setembro não é apenas a data da Independência do Brasil, mas também o dia da pátria. Essa é
uma ocasião para relembrarmos a nossa herança cultural e política e nos enchermos de
orgulho por fazermos parte, mais que de um país, de uma pátria Oportunidade ímpar para, em
vez de lamentar os erros do passado, nos dispormos a fazer melhor do que fizeram os que já
passaram. 2344/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e
deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio 15 anos de atuação. Canal de nível
nacional, que traz aos homens e mulheres do campo, infonnações precisas e necessárias, ao
desenvolvimento do setor agrícola e agropecuário. Canal Rural, gaúcho, e que é sucesso de
Brasil. Levando mais do que apenas infonnação, mas infonnação com conteúdo valioso e de
grande importância para as famílias do campo. Canal que também ajuda a levar o nome de
Carazinho mais longe, ao transmitir eventos ao vivo de nossa cidade, como as cIassificatórias
e demais eventos do Freio de Ouro, etc. Pelos 15 anos de atuação do Canal Rural, recebam o
reconhecimento e o incentivo do Poder Legislativo Municipal. 2368/11 Vereador Felipe
Sálvia - PDT, requer, na fonua regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a
aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho ao
Prt'..,idente da Eletrocar, REITERANDO solicitação para que a empresa realize um Projeto
para confecção de placas para identificação das ruas do município. Como já dissemos
anteriormente, na administração passada a direção da empresa teve a bela iniciativa de
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confeccionar placas com o nome das ruas para serem fixadas junto aos postes de iluminação
pública nos bairros do município identificando-as, já que a grande maioria apresentava-se sem
nenhuma identificação. Passado algum tempo, constatamos que muitas destas placas caíram
do local onde foram fixadas, e algumas ruas sequer chegaram a receber a placa indicativa, ou
por terem sido criadas mais recentemente, ou por outros motivos que desconhecemos, por
isso, sugerimos que a atual direção da Eletrocar, possa providenciar novamente a confecção
de placas e que estas sejam fixadas com um material mais resistente de forma que possam
permanecer no local por um grande período de tempo. Sendo a Eletrocar uma empresa tão
preocupada em atender bem a população, entendo que certamente tomará providencias no
sentido de atender nossa solicitação, pois é uma medida que facilita de fonna evidente o dia a
dia do cidadão que vai a outros bairros fazer sua visita, dos trabalhadores que fazem entregas
domiciliares e de outros visitantes de fora da cidade que precisam recorrer às pessoas que
transitam pelas ruas para localizarem-se adequadamente. Com certeza, esta será mais uma
bela contribuição da empresa que é do povo de Carazinho, que muito orgulha-se deste fato,
pois ao longo dos anos contribuiu significativamente para o desenvolvimento de nosso
município. 2369/11 Vereador Erlei Vieira - PSDB, solicita na fonna regimental, que após
aprovado em plenário seja encaminhado oficio parabenizando, ao Grupo de Força Jovem
Universal do Reino de Deus, pelo trabalho que desenvolvem dentro da Igreja com jovens de
14 a 25 anos com o objetivo de resgatar jovens envolvidos com drogas que há uma saída para
eles com o Projeto Dose mais Forte, essa atividade voluntária de moças e rapazes que sabem
melhor que ninguém o que é ser um viciado e tiveram a oportunidade e mudar e se libertar
dos vícios. Esse trabalho é realizado com palestra nas escolas, faculdades e demais locais
abertos, que visam atender necessidades sociais e espirituais. Recebam aqui o reconhecimento
do poder legislativo deste trabalho realizado em nossa cidade e região. 2376/11 Vereadora
Sandra Citolin - PMDB, requer na forma regimental, que após submetido ao plenário para
aprovação, seja enviado oficio parabenizando a ULBRA - Campus Carazinho, na pessoa do
Sr. Valdemar Sjlender - Diretor do Campus, a Professora Mari Taietti - Coordenadora do
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, extensivo aos Docentes e
Discentes da Ulbra Carazinho, que não mediram esforços para a busca da qualidade do
ensino, o que culminou com o conceito cinco, pontuação máxima, conforme o Índice geral de
Cursos divulgados pelo Ministério da Educação. Certamente este é o resultado da dedicação
dos alunos, da competência dos Professores, da infraestrutura da Instituição, enfim é o
resultado do comprometimento, da responsabilidade e do trabalho em equipe, pois são a
pequenas ações que no dia a dia fazem a diferença. Nossos Parabéns a Direção, Professores,
Funcionários e Acadêmicos da ULBRA Carazinho, com missão institucional em desenvolver,
difundir e preservar o conhecimento e a cultura pelo ensino, pesquisa e extensão buscando
permanentemente a excelência no atendimento das necessidades de formação de profissionais
qualificados e empreendedores nas áreas da educação, saúde e tecnologia. 2377/11
Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita na forma regimental, que após submetido ao
plenário para aprovação, seja enviado oficio ao Exmo Sr. Marco Maia - Presidente do
Congresso Nacional, ao Exmo Sr. José Sarney - Presidente do Senado, ao Exmo Sr.
Darcísio Perondi - PMDB RS Presidente da Frente Parlamentar da Saúde, manifestando
apoio e pedindo conclusão da votação do Projeto de Regulamentação da Emenda
Constitucional 29 e a imediata votação do destaque da Emenda. Este destaque visa retirar do
texto a contribuição social para a saúde (CSS). Defendemos como solução para a Saúde uma
gestão mais eficiente dos recursos públicos, e não é criando mais taxas que a situação vai se
resolver. É extremamente importante que a Emenda 29 seja votado como foi divulgado pelo
Presidente da Câmara, ou seja até o dia 28 de setembro do corrente, para que a matéria possa
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retomar a sua casa de origem, o Senado, onde a Frente Parlamentar da Saúde comandada pelo
Deputado Darcísio Perondi - PMDB RS, vai tentar definir uma fónnula de correção
orçamentária mais adequada e justa para a saúde. Certamente as empresas deverão repassar o
custo da CSS ao preço final, por isso defendemos cautela dos nobres Edis a aprovação do
retomo deste imposto, pois a nossa sociedade não agüenta mais pagar o aumento da carga
tributária. Salientamos que não existe outra alternativa que não seja a de votar o destaque que
resta. A regulamentação deveria ter ocorrido em 2004, mas por divergências com a equipe
econômica, ainda não aconteceu, e o mais importante é aprovar a regulamentação, que por si
só vai acabar com os desvios de recursos do setor, definindo o que são ações e serviços de
saúde. 2378/11 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. Presidente
Marco Maia, ao Senado Federal na pessoa do Exmo. Sr. Presidente José Sarney e a
Presidente da República na pessoa da Exma. Sra. Dilma Rousseff. ao 38° Batalhão da
Polícia Militar (BPM) - Carazinho na pessoa do Sr. MAJ QORM Pedro Wilson Ferreira
Pacheco - Comandante, ao Sr. Alcindo de Quadros - Presidente da Associação dos Policiais
Militares de Carazinho, ao Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá - PTB/SP autor da
Proposta de Emenda Constitucional ~ PEC de nO.30012008,e ao Senador Renan Calheiros
- PMDB/AL, autor da Proposta de Emenda Constitucional - PEC de n'. 44612009, a qual
institui o piso salarial para os servidores estaduais. A PEC de nO.300/2008. estabelece que a
remuneração dos Policiais Militares dos Estados não poderá ser inferior à da Polícia Militar
do Distrito Federal, aplicando-se também aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar e
inativos, alterando o artigo 144 da Constituição Federal de 1988. Esperamos que a Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) que cria o piso salarial nacional, seja aprovada. O texto
aprovado inclui uma emenda que fIxa o piso nacional, sem estabelecer valores atrelados à
Constituição. Reiteramos nosso apoio, tendo em vista, que a Segurança Pública diz respeito à
vida, o maior patrimônio que possui um cidadão, seja ele policial ou não. A Segurança
Pública merece ser tratada com a devida importância que ela representa para a sociedade
como um todo, pois, deste mecanismo depende a ordem social e progresso da nação,
contamos que os legisladores atentem para esse seguimento. A aprovação dessas PEC's será
um marco para a evolução de uma sociedade que merece ser protegida por uma polícia digna
e respeitada, com agentes de segurança pública bem remunerados em todo o território
nacional e acima de tudo satisfeitos em realizar seu oficio. Como é sobejamente sabidos os
integrantes das Polícias Militares das DF's, não tem direito a FGTS, aviso prévio, pagamento
de horas-extras, adicional noturno, fIliação sindical e direito de greve; direito não assimilados
esses que afeta-lhes o bem-estar social e a própria dignidade tomando, cambaleante, restrita e
deprimida sua cidadania, que está tão propalada nos dias atuais, ou seja, a cidadania é
conquistada e não doada. Temos que ter uma visão de Brasil como um todo, dando aos
policiais o que eles merecem, e as Polícias Militares, por serem instituições auxiliares das
Forças Armadas, responsáveis pela garantia da soberania do país, merecem tratamento
relevante. Segurança pública é fundamental. A razão de ser do Estado é saúde, segurança e
educação e é por isso que temos investir em segurança pública, que não é um elemento de
despesa, mas de investimentos. A proposta reconhece os esforços de todas as 700 mil pessoas
que trabalham diariamente pela segurança do país e que arriscam suas vidas no exercício da
função. Foi humilhante o fato que aconteceu no Rio de Janeiro, onde centenas de Bombeiros
realizaram um protesto em busca de melhores condições de serviço e aumento de salários e
foram severamente punidos; se a Pec 300 já estivesse sido aprovada isso não teria acontecido
e centenas de policiais civis, militares e bombeiros já estariam recebendo um salário digno e
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condizentes com as responsabilidades que carregam nos ombros. Certos da relevância da
matéria aqui tratada, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação das
presentes Propostas de Emendas à Constituição também em segundo turno e o posterior
encaminhamento ao Senado Federal para aprovação. 2379/11 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: Referente à análise do
Relatório da Execução Orçamentária 6 Bimestre/201O e Relatórios de Gestão Fiscal 30
Quadrimestre/2010, enviar o que segue: I) Cópia na integra do Memorando n'09/2010 do
Departamento de Contabilidade e do Secretario da Fazenda e cópia do Memorando 129/2010
do Departamento de Controle Interno. JUSTIFICATIVA: Verificar o passivel
descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, exercendo desta forma o dever
constitucional de fiscalizador. 2383/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB, requer, na
forma regimental, que após submetido ao Plenário para aprovação, seja enviado oficio ao
Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Que seja informado o
Piso Salarial de todos os Professores da Rede Municipal de Ensino, uma vez que em matéria
circulada no Jornal Diário da Manhã do dia 10de setembro de 2011, informa que apenas 9 dos
450 Professores ainda recebem salários abaixo do Piso Salarial Nacional estipulado pelo
MEC. A Presidente passou ao Intervalo Regimental. O Vereador Paulino De-Moura - PTE
pediu Questão de Ordem para que fosse reiniciada a reunião imediatamente. A Presidente
passou ao espaço do Grande Expediente. O Vereador Felipe Sálvia - PDT pediu Questão de
Ordem para fazer um Requerimento Verbal para que fosse dado um espaço aos funcionários
do Hipermercado Boa Vista. A Presidente colocou em discussão o Requerimento Verbal do
Vereador, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, o qual foi
aprovado por todos. A Presidente convidou a funcionária Lilian para fazer o seu
pronunciamento. A Presidente colocou a disposição a palavra aos vereadores para que
fizessem alguma pergunta, manifestaram-se os Vereadores: Paulino De Moura - PIB, Elbio
Esteve ~ PSDB, Eugenio Grandó - PTB, Leandro Adarns - PT, Felipe Sálvia - PDT, Erlei
Vieira - PSDB, Sandra Citolin - PMDB. A Presidente colocou aos funcionários do Hiper Boa
Vista que amanhã (terça-feira) a Càmara enviará oficio ao Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul. A Presidente abriu espaço para os presentes fazerem o uso da palavra. A
Presidente retomou ao espaço do Grande Expediente, onde fizeram o uso da palavra os
Vereadores: Elbio Esteve - PSDB, Paulino De Moura - PTB, Felipe Sálvia - PDT, Estevão
De Loreno - PP, Leandro Adams - PT e Vereadora Sandra Citolin - PMDB. A Presidente
passou para apreciação e votação dos Requerimentos. O Vereador Felipe Sálvia - PDT pediu
questão de ordem para fazer um Requerimento Verbal para que fossem votados em bloco os
Requerimentos e os Projetos de Lei. A Presidente colocou em discussão o Requerimento
Verbal do Vereador, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação,
o qual foi aprovado por todos. O Secretário procedeu a leitura do número e autor dos
Requerimentos. A Presidente colocou em discussão os Requerimentos, os Vereadores Erlei
Vieira - PSDB, Felipe Sálvia - PDT e Paulino De Moura - PIB fizeram o uso da palavra,
não havendo mais vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, os quais foram
aprovados por todos. O Vereador Felipe Sálvia - PDT pediu Questão de Ordem para falar que
o Relatório da Comissão de Obras formada pelos Vereadores está incompleto, pois está
faltando o Parecer Técnico, o laudo, do pessoal técnico da Prefeitura. O Vereador Estevão De
Loreno - PP pediu Questão de Ordem para salientar que a Comissão de Obras fez um oficio
entregando um relatório parcial, pois a Comissão está aguardando a duas semanas o parecer
do engenheiro e laboratarista da Prefeitura. O Secretário procedeu a leitura do número e autor
dos Projetos de Lei, que são: Projeto de Lei 113/11 Poder Executivo Municipal, Projeto de
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Lei 107/11 Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 114/11 Poder Executivo Municipal e
Projeto de Lei 117/11 Poder Executivo Municipal. O Secretário procedeu a leitura dos
pareceres da Comissão de Justiça e Finanças. 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 da 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, 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 a Lei Orgânica 003/11
Vereadores: Leandro Adams - PT, Gilnei Jarré - PSDB, Eugenio Grandó - PTB e Felipe
Sálvia - PDT que irá a votação no 20 turno hoje. A Presidente colocou em discussão o Projeto
de Lei, o Vereador Leandro Adams - PI fez o uso da palavra, não havendo mais vereadores
que quisessem discutir foi colocado em votação, o qual foi aprovado por todos. O Secretário
procedeu a leitura do Decreto Legislativo 006/11 de 05/09/2 o ação 01l201!.
Dando fIm aos trabalhos a Presidente encerrou a re . e convocou os ver ores para a
próxima reunião a ser realizada no dia 12 de sete ro às dezoito horas e qliar ta e cinco
minutos do corrente ano.

•

•
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