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Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e onze, às dezenove horas e trinta e dois minutos,
ocorreu à trigésima sexta reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador Felipe Sálvia - PDT fez a leitura de um trecho da bíblia. A Presidente colocou em
apreciação as atas das Reuniões Ordinárias dos dias 05 e 12, de setembro de 2011, não havendo
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, as quais foram aprovadas por todos.
O Secretário Vereador Paulino De Moura - PTB procedeu a leitura do expediente da presente
reunião. Na sequência foi realizada a leitura das indicações e dos requerimentos que seguem:
Requerimento 2497/11 Vereador José Jairo Scherer dos Santos - PP, solicita na forma
regimental, que após lido em plenário e deferido pela presidência, seja consignado em ata e
oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do Poder Legislativo de Carazinho,
pelo falecimento da Senhor Antonio Fernando Lopes neste momento de tristeza para os
familiares e os amigos enlutados, pedimos a deus que nos dê a força de que necessitamos para
superar a dor da ausência e solidificar nossa esperança de um dia reencontrarmos aqueles a
quem tanto amamos e que agora ocupam um lugar muito especial em nossas lembranças. A
todos os familiares do inesquecível Antonio Fernando Lopes os nossos mais sentidos pêsames
pelo infausto ocorrido. 2522/11 Vereador Felipe Sálvia - PDT, requer, na forma regimental,
que-depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio de
Cumprimentos do Poder Legislativo de Carazinho ao Deputado Adroaldo Loureiro do PDT, que
foi indicado pelo Governador Tarso Genro para ser conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado. Com toda certeza esta é uma indicação que reconhece o trabalho desenvolvido por este
grande homem ao longo de sua vida pública Não posso deixar de salientar que "o Deputado
Loureiro tem um currículo excelente, sem nenhuma mancha ética em sua história", conforme
disse o próprio governador na oportunidade em que fez a indicação. O Deputado Adroaldo
Loureiro é formado em Odontologia e Direito, empresário e produtor rural, como parlamentar
sempre atuou em temas voltados para a educação e o trabalho, seguindo a ideologia de nosso
maior lider trabalhista, Leonel de Moura Brizola. Recebas então, os cumprimentos e o
reconhecimento desta Casa por tão importante e significativa nomeação, certamente o
reconhecimento a um trabalho desenvolvido de forma tão dedicada e competente. 2523/11
Vereador Felipe Sálvia - PDT, requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e
com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio de Cumprimentos do Poder Legislativo
de Carazinho aos Diretores do Jornal GAD Notícias, Sr. Gilmar Fernandes - Diretor, Sr.
Adelmo Marm - Vice Diretor e Sr. Douglas R. dos Santos - Diretor Comercial. O GAD
Notícias tem periodicidade quinzenal com tiragem de 5.000 exemplares, está apenas na sua 5"
edição, e em tão pouco tempo de circulação é um jornal que possui uma ótima aceitação entre os
leitores, estampa em suas paginas noticias atualizadas e bastante populares, que despertam o
interesse pela leitura. Com toda certeza este é um periódico que veio para ficar. Possui uma
equipe competente e que desenvolve seu trabalho com absoluta qualidade e confiabilidade.
Saibam que é uma imensa satisfação poder manifestar nesta Casa, cumprimentos aos
responsáveis pelo GAD Notícias, pois com toda certeza, além de informação, são também
responsáveis pelo desenvolvimento e progresso de nossa cidade, afinal a imprensa tem papel
fundamental nesta caminhada. Continuem assim, pautados pela ética e pela imparcialidade, com ~
um trabalho de jornalismo sério e responsável, do qual todos nós somos apreciadores. 2524/11
Vereador Felipe Sálvia - PDT, REITERA solicitação para que a Mesa Diretora determine ao
setor jurídico desta Casa, com o auxilio de mais alguns servidores, a elaboração de uma relação
de leis de autoria de Vereadores, PrinCiPalmen:e desde a.legislatura passada (2005/2008) e da ~
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atual, 2009 até esta data, e que infelizmente não foram ou não estão sendo efetivamente
implementadas no âmbito do município, por algum motivo que desconhecemos. Leis são feitas
para serem cumpridas, o que não pode acontecer é ver nosso trabalho de legisladores inócuo ao
termos tantas leis criadas por nós que nunca foram devidamente efetivadas depois de
promulgadas. Em 25 de julho fiz esta solicitação, mas como até o momento não obtive resposta,
estou então REITERANDO tal pedido, solicitando que mais servidores possam auxiliar o setor
jurídico neste trabalho. Como sabemos é uma obrigação constitucional e uma responsabilidade
administrativa do Prefeito fazer cumprir as leis, mas infelizmente há muitas delas,
principalmente de autoria de vereadores, que não sairam do papel. São leis de relevante
importãncia, e que deveriam estar sendo cumpridas, pois vão de encontro aos interesses e
necessidades de nossa população. Com a relação destas Leis em mãos poderemos cobrar do
Executivo Municipal a implantação das mesmas, produzindo-se assim as melhorias que se
procurou estabelecer para a população, quando foram aprovadas pelo plenário desta Casa.
Poderemos também sugerir a revogação de leis que continuam em vigor apesar de terem sido
substituidas por outras. 2536/11 Vereador Erlei Vieira - PSDB, solicita na forma regimental,
que após aprovado em plenário seja encaminhado oficío, ao Gerente da Corsan de Carazinho,
solicitando que seja arrumado o calçamento que está por fazer, onde foi consertado um
vazamento de água na Rua Cristóvão Colombo em frente ao n° 345 no Bairro São João, e que
ainda não foi recolocado as pedras do calçamento depois de realizado tal serviço neste local. E
ainda solicita que nesta mesma Rua em frete ao n° 381 seja realizado o conserto de vazamento
de água. Sendo que tinha para o momento reforço votos de estima e apresso. 2541/11 Vereador
Paulino De Moura - PTB, solicita que após lido e deliberado em Plenário seja encaminhado
oficio ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho S.A. - ELETROCAR, Senhor
ALBANO ERINEU KEYSER FILHO solicitando seja realizada vistoria na iluminação
pública da RUA HARRY BUCHOLZ, no AEROCLUBE, tendo em vista que duas lâmpadas
estão as escuras, necessitando de reparos. 2546/11 Vereador Gilnei Jarré - PSDB, requer na
forma regimental que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio ao
Deputado Estadual Pedro Pereira, manifestando apoio a emenda ao PL 258/2011, que trata do
plano pluríanual do RS em tramitação na Assembléia Legislativa. a presente emenda visa o
aumento da dotação orçamentária, Em R$ 1milhão, para ações voltadas à construção de micro-
açudes e à capacitação de agricultores no estado do Rio Grande do Sul, dentro do programa
estadual de irrigação e usos múltiplos da água. Esta iniciativa propõe minimizar os efeitos das
estiagens, através do armazenamento das águas das chuvas, garantido as atividades agricolas em
regiões que anualmente sofrem com a falta de chuvas. Enfatizamos da importãncia deste sistema
de irrigação, pois contribui na redução das perdas das lavouras, aumentando assim a
lucratividade da produção. Ressaltamos ainda, outro fator importantíssimo e decisivo no
aumento da competitividade e redução das perdas nas lavouras, são as oportunidades de
treinamento e de capacitação dos pequenos agricultores. por fim requeremos o envio a todos os
Deputados Estaduais do RS, solicitando o apoio pela a aprovação da emenda ao projeto em
tramitação. 2547/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita que após lido em plenário, e
deferida na forma regimental, que seja enviado oficio ao Ministério Público de Carazinho, na
pessoa do Dr. Cristiano Ledur - Diretor das Promotorias Públicas de Carazinho, ao
Cpers/Sindicato de Carazinho e a todas as Escolas Públicas Estaduais e Municipais de
Carazinho manifestando apoio, e Tendo em vista a matéria do Jornal Zero hora, que noticiou
que o Ministério Público de Passo Fundo ingressou com uma ação para que o Estado do Rio \
Grande do Sul atenda a Lei 11. 738/2008, solicitamos que o Ministério Público de Carazinho
ingresse com uma Ação Civil Pública na Vara da Fazenda Pública, para que o Estado do 2
Rio Grande do Sul atenda imediatamente a Lei 11.738/2008, que institui o piso salarial nacional G
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dos profissionais do magistério público da Educação Básica. Recentemente esta legislação teve
sua constitucionalidade ratificada por decisão do Supremo Tribunal Federal, ao julgar
improcedente ação direta de inconstitucionalidade proposta por diversos estados. O objetivo
maior é o cumprimento, pelo Estado, do Piso Nacional Salarial do magistério público de
Educação Básica, que abrange educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Queremos a garantia de que os professores recebam no mínimo o Piso Nacional Salarial, porque
entendemos o direito social à educação da Lei de Diretrizes e Bases, que criou um novo sistema
de ensino nacional e que diz que o Piso Nacional é um dos pilares da educação de qualidade. O
valor do piso salarial equivale à jornada de 40 horas semanais e se aplica também às
aposentadorias e às pensões. Reiteramos apoio a toda à categoria dos professores Estaduais e
concordamos com CperslSindicato que o valor defendido pelos professores seja de R$ 1.597,
acima do R$ 1.187 que consta nas ações ajuizadas no Ministério Público em todo o Rio Grande
do Sul. 2548/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita na forma regimental, que após
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo parabenizando a
E.E.E.M. Cônego João Batista Sorg, na pessoa do Seu Diretor, Jones Carlos Castoldi, a
Professora Maria Jesus Bandeira e os alunos Jonathan Mattos, Gabriele Dias e Daniela
Grandó, classificados na Etapa Estadual e que irão representar o Estado do Rio Grande do Sul,
na Etapa Nacional do Projeto Debate nas Escolas, que será realizado no Rio de' Janeiro de 11 a
17 de outubro. Nossos parabéns pela conquista e por levar e divulgar o nome de Carazinho a
nível Estadual e Nacional, provando que a dedicação o empenho nos estudos, o talento, a força
de vontade e a persistência trouxeram vocês até aqui. Parabéns! Esperamos que esta vitória seja
o início de muitas outras conquistas, a qual vai impulsionar outras buscas e abrir novos
horizontes, sempre apontando para um futuro de luz e sucesso. 2549/11 Vereadora Sandra
Citolin - PMDB, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação,
seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, parabenízando a Cabanha e Sementes
Tombini, representada por seu proprietário Bruno Tombini, pelo nono lugar alcançado no
Freio de Ouro - categoria Freio de Ouro, Caetano Weber de Quadros, Ouro Juvenil,
Bronze para Felipe Feldmann Weber, da Cabanha do Ouriço e o quarto lugar para Diogo
Wollmeister - categoria Juvenil, da Cabanha Yguero, carazinhenses brilhantes do Núcleo de
Criadores de Cavalos Crioulos do Planalto. Nossos parabéns a estes bravos carazinhenses por
representar e levar o nome do nosso munícípio na maior feira do agronegócio do Brasil,
apresentando a produção, a tecnologia e a agropecuária gaúcha ao mundo. Além de ser um
acontecimento notável no setor financeiro, movimentando valores na casa dos mílhões de reais,
o evento coloca na passarela, as melhores raças e os últimos avanços em máquinas e
implementos agricolas. Resultando da Expointer a união e garra do povo gaúcho, atento e
inquieto, sempre em busca de expansão e qualidade para seus rebanhos e tudo o mais que
produz. 2551/11 Vereador Gilnei Jarré - PSDB, solicita na forma regimental, que a seguir da
aquiescência do plenário encaminhe-se oficio externando condolências aos famíI1ares da Sra.
CELINA BECKER PETRY, pelo seu passamento ocorrido no dia de hoje em Carazinho.
Sensibilizados, unímo-nos, neste momento e expressamos nosso pesar, externando. nossos
sentimentos e auguramos à família a superação deste lastimável episódio, na certeza de que a fé
traz esperança e conforto espiritual. 2552/11 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 famíliares do Sr. Antônio Fernando Lopes pelo seu
falecimento ocorrido em nosso munícípio. O tempo é remédio e nele conquistamos o consolo, ,
com ele pensamos nos bons momentos. E com um pouco mais de tempo, transformamos nossos
entes queridos em eternos companheiros, e no final apenas a saudade e uma certeza: não importa >f?
onde estejam, estarão sempre conosco. À família enlutada da Sr. Antônio Fernando Lopes c:s
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nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. O Secretário procedeu a leitura da
Convocação do Suplente a Vereador, o senhor Orlando Ferrari - PMDB, devido a ausência do
Vereador Leandro Adams - PT. A Presidente passou ao Intervalo Regimental. No retomo do
intervalo a Presidente passou de imediato ao espaço do Grande Expediente no qual fizeram o
uso da palavra os Vereadores: Gilnei Jarré - PSDB, Estevão De Loreno - PP Erlei Vieira -
PSDB, , Paulino De Moura - PTB, Felipe Sálvia - PDT e Leandro Adams - PT. A Presidente
passou para a 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 Projetos de Lei. A Presidente colocou em discussão o Requerimento do
Vereador, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, o qual foi
aprovado por todos. O Secretário procedeu a leitura do autor e número 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 a
leitura dos Projetos de Lei com os seus respectivos número e autor: Projeto de Lei 115/11 Poder
Executivo Municipal, Projeto de Lei 059/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB, Projeto de Lei
120/11 Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 064/2011 Vereador Felipe Sálvia, Projeto de
Lei 066/11 Vereador Eugenio Grandó - PTB, Projeto de Lei 125/11 Poder Executivo
Municipal, Projeto de Lei 130/11 Poder Executivo Municipal e Projeto de Lei 123/11 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, fizeram o uso da palavra os Vereadores: Gilnei Jarré a - PSDB,
Paulino De Moura - PTB Erlei Vieira - PSDB, Eugenio Grandó- PTB, Sandra Citolin - PMDB,
Felipe Sálvia - PDT e Estevão De Loreno - PP não havendo mais vereadores que quisessem
discutir foi colocado em votação, os quais foram aprovados por todos. A Senhora Sandra
Wolmaister pediu o uso da palavra para agradecer a Homenagem que os Vereadores fizeram
aprovando o Projeto de Lei que nomina a rua ao senhor Ambros' lragw. do fim aos
trabalhos a Presidente encerrou a reunião e convocou os ve ores para a pró . a reunião
ordinária a ser realizada no dia 26 de setembro às dezoito oras e quarenta e cinco utos do
corrente ano no.

~+-.JL'rn
Vereadora Sandra Citolin

Presidente
AIR
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