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Aos três dias do mês de outubro de dois mil e onze, às dezenove horas e doze minutos, ocorreu à
trigésima oitava reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador José Jairo Scherer dos Santos - PP fez a leitura de um trecho da bíblia. A
Presidente colocou em discussâo as atas da Reunião Solene do dia 15/09 e da Reunião Plenária
do dia 21/09, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, as quais
foram aprovadas por todos. O Secretário Leandro Adams - PT procedeu a leitura do expediente
da presente reunião. Na sequência foi realizada a leitura das indicações e dos requerimentos que
seguem: Requerimento 2630/11 Vereador Erlei Vieira - PSDB, solicita na forma regimentaL
que após aprovado em plenário seja encaminhado oficio a Jacó Padilha dos Santos.
Cumprimentando pela conquista do primeiro lugar na classificação em Balneário Camboriu-SC,
da 3° etapa do torneio Brasileiro de TAEKWONDO nas Categorias de ARMAS, de FORNULA
e de SPARRING, que foi realizado no sábado dia 24/09, e também a Final que ficou campeão
do Brasileiro de 2011 em 10 lugar, nos trazendo mais três medalhas também nas Categorias de
ARMAS, FORMULA e SPRRlNG, que foi realizado no dia 25/09. Essas categorias
participaram atletas de 50 a 59 anos de idade. Nos orgulhamos muito de atletas como o Jacó que
com muito esforço leva a todos os lugares em que participa de campeonatos o nome de nossa
cidade, e dessa forma tão vitoriosa, nos deixa muito felizes acumulando hoje uma somatória de
25 medalhas conquistadas neste seu empenho pelo esporte. Receba aqui o reconhecimento do
poder legislativo por mais essa conquista realizada e conte sempre com o apoio deste vereador.

. 2640/11 Vereador Erlei Vieira - PSDB, solicita na forma regimental, que após aprovado em
plenário seja encaminhado oficio ao Jornalista Esportivo Tio Pisca. Cumprimentando pela
conquista de ser o Jornalista Esportivo mais lembrado da Rádio Gazeta de Carazinho, por uma
enquete municipal feita pela Empresa Pódium que é realizada anualmente. Nos orgulhamos
muito desse amigo e jornalista Tio Pisca que nos acompanha sempre em todos os trabalhos
realizados, e todas as segundas com sua presença na Câmara. Receba aqui o reconhecimento do
poder legislativo por mais essa conquista e deste vereador que admira muito seu caráter e seu
trabalho. 2648/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita que após lido em plenário, e
deferida na forma regimental, que seja enviado oficio ao Exmo Sr. Tarso Genro -
Governador do Estado do Rio Grande do Sul, manifestando apoio pela iniciativa do
Anteprojeto de Lei, que será apresentado ao Deputados Estaduais do RS, propondo mais rigor
para a venda de álcool aos menores de idade, prevendo aplicações de multas, interdição e
cassação do alvará e cancelamento da inscrição no Cadastro de Contribuintes do Tesouro
do Estado. Este anteprojeto atinge também os pais coniventes com o conswno de bebida de
seus filhos, pois mesmo que a criança ou adolescente esteja acompanhado dos pais e estes
autorizarem o consumo, quem estiver do outro lado do balcão não apenas deverá negar, como
terá autorização legal para retira do ambiente os mais insistentes, inclusive com o apoio da
Brigada Militar. Isso dará subsídio aos comerciantes que muitas vezes ficam de mãos amarradas.
Os pais precisam saber que sua autoridade não está acima da lei. Este Anteprojeto contou com
apoio das secretarias da Justiça e dos Direitos Humanos e da Saúde, do Conselho Estadual de
Politicas Públicas sobre drogas, do Sindicato dos Médicos do RS, da Cruz Vermelha, do
Hospital Mãe de Deus e da Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, e será de extrema \
importância, pois cada vez awnenta o número de jovens que consomem bebidas livremente, .
visto que é muito fácil adquirir bebidas alcólicas, pois a fiscalização nos bares e
estabelecimentos noturno é bastante deficiente. De acordo com dados do Centro de Referência ~
em Tratamento de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod), de São Paulo, 80% dos pacientes O
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diagnosticados como alcoólatras começaram a beber antes dos 18 anos, muitos com II ou 12
anos e uma pesquisa do Ibope, feita a pedido do governo estadual de SP, revelou que 18% dos
adolescentes entre 12 e 17 anos bebem regularmente e que quatro entre 10 menores compram
bebida no comércio livremente. O Poder Legislativo Municipal de Carazinho e esta vereadora
aplaudem está iniciativa pioneira em nosso Estado. 2649/11 Vereadora Sandra Citolin -
PMDB, solicita que após lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado
oficio ao Exmo Sr. Tarso Genro - Governador do Estado do Rio Grande do Sul, a Mesa
Diretora da Assembléia Legislativa, aos Líderes de Bancada da Assembléia Legislativa, ao
38 BPM Carazinho, na pessoa do Comandante Major Sérgio Portela da Silva e ao Deputado
Estadual Gilberto Capoani- PMDB RS, manifestando apoio e parabenizando o Deputado pela
criação da Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Pública. O Requerimento
apresentado pelo Deputado Estadual Gilberto Capoani, que foi aprovado por unanimidade pela
Assembléia, será instalada no dia II de outubro no Salão Julio de Castilhos e representa uma
esperança de valorização da classe dos profissionais da Segurança Pública do Estado do Rio
Grande do Sul, onde um policial militar, com vantagens, ganha cerca de R$ I. 246,00, em Santa
Catarina, este mesmo policial, nas mesmas condições, recebe cerca de R$ 2.800,00 e em
Brasília, cerca de R$ 4.500. O Crescimento acelerado da violência por todo o Estado e os baixos
salários da Brigada Militar, Policia Civil e Susepe são os principais motivadorés do movimento.
Salientamos que esta Casa legislativa e essa vereadora são apoiadores deste importante
movimento de apoio e valorização desta categoria tão massacrada, pelos baixos salários e
péssimas condições de trabalhos, 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. 2650/11 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 Sra. Anita Rien, falecida dia 30 de
setembro de 20 II em nossa cidade. Para quem tem fé, a vida e a morte são dois mistérios que
não cabe a nós seres humanos desvendar. Para quem tem fé resta um pedido, que a Sra. Anita
seja mais uma de nossas intercessoras junto ao Cristo. Que Deus possa confortar cada membro
da familia e cada coração triste neste momento tão dificil. 2652/11 Vereador Elbio Esteve -
PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado
oficio ao executivo municipal, para que este informe: I) nome dos médicos responsáveis por
todas as ESF"s (estratégia de saúde da família) no âmbito do município de carazinho. 11) carga
horária de cada profissional médico que esteja lotado nas ESF's. Enviar relatório com
documentos comprovantes, dos itensÍ e 11deste pedido de informação, referentes aos anos de
2009,2010 até a data de recebimento deste requerimento. 2659/11 Vereadora Sandra Citolin-
PMDB, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja
enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando a Direção do Colégio Sinodal
Rui Barbosa, na pessoa do Sr. Adilson Leonhardt Franck - Diretor, pelos 90 anos de
fundação da Escola no nosso municipio a ser comemorado no dia 05 de novembro de 2011. O
Colégio Sinodal Rui Barbosa caracteriza-se pela visão, promoção do crescimento, do progresso
e a excelência da escola, construindo uma comunidade que incentiva o desenvolvimento integral
dos individuos. Parabéns a Direção, Funcionários, Professores e Alunos, que efetivamente se
preocupam em construir pessoas mais solidárias, autênticas e felizes, preocupam-se com todos
os passos que percorremos e como trilhamos nossos caminhos. A escola, casa sagrada que
conduz mentes humanas a serem mais fortes e perseverantes, a construírem novas formas de
vida e escolha. 2666/11 Vereador José Jairo Scherer dos Santos - PP, solicita na forma
regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em ata oficiado sindicato dos
bancários de carazinho e região em apoio as greve dos funcionários. Nosso pais tem a maior
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taxa de juros do mundo. a Hungria, que ocupa o segundo lugar, tem 6% de taxa básica, enquanto
a nossa é 12%, a maior do mundo. Este pais vai gastar 48% do orçamento para pagar juros a
banqueiros e a rentistas, pratícamente metade do orçamento. o Brasil tem o maior spread
bancário do planeta, ou seja, a taxa de capitação dos bancos e a taxa paga ao cliente é a maior do
mundo. Mas o pais conseguiu, em 10 anos, evoluir o seu ganho, a lucratividade dos bancos
sobre as tarifas bancárias, de 2 ou 3%, em 1996, para 30%. e cobram dos clientes as maiores
tarifas por qualquer coisa. Os bancos do pais têm um lucro astronômico. e quando chega o
momento de negociar, o que se vê é mais informatização, mais demissões, redução da categoria,
maior exploração da força de trabalho. e, mais do que isso, coloca-se o cliente para trabalhar. é
disso que se trata, o cliente faz tudo hoje no banco. O lucro do capital financeiro, o domínio que
o banco exerce sobre os meios de comunicação de massa, porque eles são os grandes
financiadores dos meios de comunicação de massa, e o conglomerado bancário que trabalha
com enorme margem de segurança ... é só verificar o lucro dos maiores bancos, Santander,
Bradesco, ltaú, todos esses grandes bancos têm uma lucratividade fantástica no país, mas
quando chega na hora de qualquer aperto ... no governo Fernando Henrique criou-se uma coisa
chamada PROER, um programa de ajuda aos bancos, o que qualquer um faria - os governos do
Lula e da Dilma também fariam. E não é porque os bancos vão quebrar, mas porque o poder
deles é muito grande. Enquanto isso, contínua a exploração dos trabalhadores, continua o
pagamento de salários de miséria nos bancos - e eles têm a maior lucratividade do mundo. Digo
também que a categoria bancária está certa em fazer greve para reivindicar melhores condições
de trabalho e melhores salários. Por isso mesmo, a luta dos bancários extrapola a mera
campanha salarial. A greve que une a categoria de norte a sul do Brasil quer melhores condições
de trabalho e o respeito à saúde. Os sindicatos também estão reivindicando mais contratações
para aliviar a sobrecarga de serviço e o acúmulo de funções. Segundo dados do Ministério do
Trabalho e emprego, de janeiro a agosto de 2011 o Brasil gerou mais de 1,8 milhão de novos
postos de trabalho. os bancos, setor campeão de lucratividade, responderam por apenas 1% deste
total. Ou seja, são estatísticas que mostram que está certo o escritor Stéphane Hessel que, em seu
belíssimo livro indignai-vos, disse que os bancos mostram-se antes de tudo preocupados com
seus dividendos e com os altíssimos salários de seus dirigentes. Recebam o apoio do Legislativo
Municipal. 2668/11 Vereador Paulino De Moura - PTB, solicita na forma regimental que
após lido e apreciado pelo plenário seja enviada correspondência em nome do PODER
LEGISLATIVO DE CARAZINHO, a Diretoria do CLUBE COMERCIAL DE CARAZINHO,
na pessoa do seu Presídente o Senhor ALCIDES LUIZ FRITZEN, cumprimentando pela
inauguração das novas instalações da sede social, que foi inaugurada no último dia 30 de
setembro. PARABÉNS a toda diretoria pelo amplo espaço oferecido aos sócios e a comunidade
carazinhense. 2674/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita na forma regimental, que
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislatívo de
Carazinho, parabenizando a nova Executíva Municipal do PMDB, na pessoa do Sr. Adroaldo
de Carli - Presidente e Romano Mathias Guerra Vice Presidente, extensivo aos demais
integrantes da Executiva e do Diretório, eleitos dia 25 de setembro de 2011. 2678/11 Vereador
Erlei Vieira - PSDB, solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja
encaminhado oficio, ao presidente da Centrais Elétricas de Carazinho, Albano Kaiser,
solicitando que sejam Colocadas placas com indicação de nome das Ruas em nossa cidade onde
esta faltando em vários bairros, e muitas destas placas colocadas estão no meio da quadra
dificultado a visibilidade, solicitamos que estas que estão no meio da quadra sejam removidas e \
colocadas nas esquinas, facilitando para assim que o motorista visualize quando parar na
esquina. 2683/11 Vereador Leandro Adams -,PT, requer, na forma regimental, que depois de ~
ouvido o Plenário e com a aprovação dos ~enhores Edis, seja enviado oficio do Poder Ó
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Legislativo de Carazinho, a Presidente da República Senhora Dilma Russef, parabenizando
pela operação ÀGA TAque mobiliza 7 mil militares nos quatro estados. tendo como principal
objetivo os ilícitos tranfonteiriços nas regiões com Paraguai Uruguai e Argentina como
contrabando de gado, pessoas, bem como tráfico de armas e drogas. A operação prevê até
interceptação de arenonaves suspeitas no espaço aéreo em toda fronteira de MS,PR SC e RS
bem como patrulha naval na calha dos rios. Ainda integram a ação IBAMA ( Instituto Brasileiro
de Meio ambiente e dos Recursos Naturais), Receita federal, força Nacional de segurança
Pública e ABIN ( Agência Brasileira de Inteligência). São ações como esta que mostram ao
Brasil e ao Mundo que a nossa Presidente, Polícia Federal, Defesa civil e todos os outros órgãos
que trabalharam nesta ação estão preocupados com o crescimento do crime organizado, tráfico
de drogas e o contrabando que assolam nossas fronteiras. Estas ações com certeza dignificam o
Governo e engrandece nosso País. Recebe o reconhecimento e o incentivo do Legislativo
Municipal de Carazinho. 2693/11 Vereador Felipe Sálvia - PDT, solicita na forma
regimental, que após submetida ao plenário para aprovação, seja encaminhado oficio a Diretoria
do Clube Comercial de Carazinho, cumprimentando-lhes pela inauguração das novas instalações
na nova sede social. É com grande satisfação que podemos ver este sonho tomar-se uma
belíssima realidade, um prédio amplo, moderno com instalações adequadas, realmente uma
grande estrutura que irá proporcionar aos carazinhenses ainda mais conforto e qualidade. A idéia
de agregar na mesma área a sede social e esportiva veio de encontro ao desejo de seus sócios,
proporcionando assim maior comodidade e satisfação. Recebam mais uma vez nossos
cumprimentos por esta grande realização, pois nos orgulhamos muito deste Clube que faz parte
da história de nosso município. 2696/11 Vereador Felipe Sálvia - PDT, solicita na forma
regimental, que após submetida ao plenário para aprovação, seja encaminhado oficio aos
proprietários da empresa Geral Materiais de Construção, Claudir e Elaine Schreiner,
cumprimentando-lhes pelos Aniversário de 4 anos desta conceituada empresa que tomou-se
referência no setor. São 4 anos de um empreendimento que deu certo, um empreendimento
premiado pela qualidade do serviço disponibilizado aos seus clientes e amigos, contribuindo
com o desenvolvimento do município. A Geral Materiais de Construção tomou-se ponto de
referência no ramo, não só em Carazinho, mas em toda região, por isso nada mais justo que
receber desta Casa os cumprimentos por suas conquistas e realizações ao longo destes 4 anos.
Por este exemplo de dedicação e competência entendemos que toda a equipe Geral Materiais de
Construção merece o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido nestes 4 anos de sucesso.
2697/11 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 Bancadas na Câmara dos Deputados solicitando que seja incluido de
forma urgente na pauta para votação o Projeto de Lei de autoria do Deputado Lincoln Portela,
que proibe a inclusão do nome do trabalhador que ajuizou reclamação trabalhista contra seu
empregador em listas cadastrais de entidades de qualquer natureza. O projeto teve na ultima
quarta-feira, dia 28/09 a aprovação da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, e aguarda apenas o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. A .
proposta modifica a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT - Decreto- Lei 5.452/43) para
proibir a formação desse tipo de listagem. Para isso, fica proibido também que os empregadores
forneçam ou requeiram qualquer informação sobre o ajuizamento de reclamação trabalhista por
parte de trabalhador candidato a emprego. O projeto prevê ainda que a empresa deverá pagar ao
trabalhador uma indenização equivalente a dez vezes a remuneração pleiteada sempre que ,
descumprir a futura lei. Sabemos que a Justiça do trabalho já limitou a divulgação de dados do
processo para impedir a criação destes cadastros, mas sabemos que a medida não é eficiente e 'º
com isso acaba causando prejuízo aos trabalhadores, pois muitos candidatos são discriminados O
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por esta pratica de violação de cadastro que viola os principios do direito de ação ao cidadão e
da garantia do acesso ao judiciário para garantir seus direitos. Embora alguns trabalhadores
hajam de má fé, sabemos que na grande maioria das vezes o cidadão não tem outra alternativa a
não ser recorrer na justiça buscando a garantia de seus direitos contra a empresa, que por um
motivo ou outro deixou de cumprir com suas obrigações patronais, e por isso acaba sendo
discriminado, mesmo que tenha trabalhado em outras empresas sem ajuizar qualquer reclamação
trabalhista, por isso entendemos que o projeto deva ser aprovado imediatamente. 2711/11
Vereadores Sandra Citolin - PMDB e Estevão De Loreno - PP, solicitam na forma
regimental, que depois de ouvido o plenário para aprovação, seja enviado oficio do Poder
Legislativo de Carazinho, parabenizando o Executivo Municipal, na pessoa Sr. Aylton
Magalhães - Prefeito Municipal, ao Departamento de Cultura e demais colaboradores pela
excelência da organização, receptividade e acolhimento aos carazinhenses e região na 17'
edição da Seara da Canção Gaúcha de Carazinho. A Seara, marca registrada do Prefeito
Aylton, consolida-se mais uma vez no Estado do Rio Grande do Sul como um dos maiores
festivais da música gaúcha, e a escolha da dupla carazinhense, César e Zéu para apresentar o
tributo a Rui Biriva foi um reconhecimento a estes brilhantes artistas que levam o nome de
nosso municipio em seu coração. Recebam desta forma o reconhecimento e o incentivo do
Poder Legislativo Municipal. 2701/11 Vereador Gilnei Jarré - PSDB, solicita na forma
regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de
cumprimentos a Fernanda Mombelli e Nei Possa sócios-proprietários da Empresa Nei Carnes,
parabenizando pelas novas instalações inaugurada em 27 de setembro do corrente.
Manifestamos nossas congratulações e nosso reconhecimento ao ato arrojado de
. empreendedorismo e a visão de continuidade de investimento em nosso municipio, acreditando
na capacidade de desenvolvimento e sustentabilidade do comércio carazinhense e regional.
Desejamos também sucesso à equipe de funcionários da empresa que ao longo dos anos já
proporciona aos clientes a satisfação e bom atendimento. A Presidente passou ao Intervalo
Regimental. No retomo do intervalo os funcionários desta Casa Legislativa fizeram uma
homenagem aos Vereadores pelo dia do Vereador na data de 10 de outubro. A Presidente
atendendo a solicitação do Senhor Jacó Padilha concedeu um espaço para curto pronunciamento
da Tribuna. A Presidente passou de imediato ao espaço do Grande Expediente no qual fizeram o
uso da palavra os Vereadores: Sandra Citolin - PMDB, Felipe Sálvia - PDT, Erlei Vieira -
PSDB, Estevão De Loreno - PP, Paulino De Moura - PTB e Elbio Esteve - PSDB. 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 os 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, os Vereadores Felipe Sálvia - PDT,
Paulino De Moura - PTB, Elbio Esteve - PSDB e Leandro Adams - PT fizeram o uso da
palavra, não havendo mais vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, os quais
foram aprovados por todos. O Secretário procedeu a leitura ementa e autor dos Projetos de Lei
com os seus respectivos número e autor: Projeto de Lei 127/11 Poder Executivo Municipal,
Projeto de Lei 128/11 Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 131/2011 Poder Executivo
Municipal, Projeto de Lei 136/11 Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 137/11 Poder
Executivo Municipal, Projeto de Lei 138/11 Poder Executivo Municipal e Projeto de Lei 068/11 \
Vereador Gilnei Jarré - PSDB. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres da Comissão de .
Justiça e Finanças. A Presidente COI.OCOU em discussão os pareceres da Comissão de Justiça e 'f?
Finanças, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, os quais Q
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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. Dando fim aos trabalh a Presidente encerrou
a reunião e convocou os vereadores para a próxima reunião or' Ia a ser reah a no dia 10 de
outubro às dezoito horas e quarenta e cinco minutos do c ente ano.

•

•
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