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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2011 .....
ATA 039/11

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e onze, ás dezenove horas e quinze minutos, ocorreu
á trigésima nona reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador Paulino De Moura - PTB fez a leitura de um trecho da bíblía. O Secretário
Vereador 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
2717/11 Vereador José Jairo Scherer dos Santos - PP, solicita na forma regimental, que
depois de aprovado em plenário, seja registrado em ata oficiado Agência de correios de
Carazinho em nome de seu gerente e extensivo a todos os funcionários em apoio a greve. Entre
as causas da greve estão o déficit de funcionários e questões salariais. de acordo com o Sindicato
dos Trabalhadores dos Correios do Rio Grande do Sul, há sobrecarga de trabalho na empresa. A
entidade denuncia ainda que há dois anos os trabalhadores da estatal não recebem qualquer
reajuste salarial. Os servidores reivindicam um aumente de 24% nos vencimentos da categoria.
na contrapartida apresentada, a direção da empresa ofereceu um percentual de apenas 6,87%.
Além do reajuste nos salários, os trabalhadores dos correios se mobilizam contra a medida
provisória 532 aprovada pelo Congresso Nacional. a MP abre o capital da estatal,
transformando-a em sociedade anônima, sob a justificativa de modernizar a empresa, o projeto
é, no entendimento do sindicato dos trabalhadores, o passo inicial do processo de privatização
da estatal. Os correios propõem a suspensão da greve para a retomada das negociações. a
prop9sta da empresa oferecida antes da paralisação prevê reajuste de 6,87%, mais aumento real
. de R$ 50,00 e abono de R$ 800,00. A contraproposta da categoria prevê uma diminuição de R$
400,00 para R$ 200,00 no reajuste linear que estava sendo pedido, além da redução do aumento
do vale-cesta e do vale-refeição. A categoria exige, no entanto, a contratação imediata de todos
os aprovados no último concurso público dos correios. Os trabalhadores também querem a
reposição da inflação de 7,16% e o aumento do piso salarial de R$ 807,00 para R$ 1.635,00. De
acordo com os correios, desde o inicio da greve, a média de atraso nas entregas de
correspondências e encomendas chega a 35%. Os serviços sedex 10, sedex hoje e disque-coleta
foram suspensos, pois é impossivel cumprir os horários de entrega. Recebam o apoio do
legislativo municipal. 2731/11 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 ERlNEU KEYSER FILHO solicitando
seja realizada substituição da lâmpada localizada na AVENlDA SÃO BENTO, em frente ao
número 853, no bairro GLÓRIA, sendo que a mesma encontra-se as escuras e recebemos
solicitação dos moradores. 2732/11 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, a
Exma. Sra. Dilma Vana Rousseff - Presidente da Republica, manifestando apoio e
solicitando empenho dos Nobres Edis pela aprovação do Projeto de Emenda a Constituição do
Deputado Federal Mendonça Prado (DEM/ SE), autor da PEC 63/2011, que Modifica o art.
159, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, alterando o percentual de
distribuição dos recursos arrecadados pela União, e acrescentando a alínea "e" ao inciso I,
instituindo percentual para o Fundo Nacional de Valorização do Profissional de Segurança "
Pública, e o S 5°, disciplinando o Fundo Nacional de Valorização do Profissional de Segurança
Pública. Esta Emenda á Constituição restabelece o percentual de distribuição dos recursos Q;)
arrecadados pela União com impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre '0
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produtos industrializados e cria o Fundo Nacional de Valorização do Profissional de
Segurança Pública. A segurança pública no Brasil encontra-se em situação precária. A
insatisfação com a falta de infraestrutura e com os baixos salários pagos aos profissionais da
área tem preocupado as autoridades públicas brasileiras. A reivindicação de salários melhores
tem causado inúmeras manifestações de desagrado por parte dos trabalhadores da segurança.
Recentemente, na cidade do Rio de Janeiro, deflagrou-se um grande movimento reivindicatório
e, consequentemente, uma das maiores demonstração da insatisfação desses trabalhadores com
os baixos salários da categoria. Não queremos que ações como aquela se espalhem pelo Brasil e
que a segurança do País torne-se vulnerável. É preciso repensar o modelo de pagamento dos
trabalhadores de segurança pública. Estados pequenos, como Sergipe, pagam salários altos e
dignos aos policiais, bombeiros e outros servidores de segurança, enquanto estados ricos, como
o Rio de Janeiro, pagam pouco mais de R$ 1198,00 (mil cento e noventa e oito reais) brutos. É
inadmissivel que profissionais que dedicam suas vidas para salvar as nossas recebam salários
que não são compatíveis com suas atribuições. Por isso, uma forma de diminuir as
desigualdades e permitir que os estados da Federação remunerem de forma adequada seus
profissionais será a transferência de recursos da União diretamente para o Fundo Nacional de
Valorização do Profissional de Segurança Pública. Atualmente, não há regulamentação fixa do
envio de recursos para a segurança, vale ressaltar que, anualmente, a Receita'Federal informa
que a arrecadação tributária supera a dos anos anteriores. A arrecadação, no ano de 2010, foi
superior a R$ 805 bilhões, e pouco desse valor foi direcionado à segurança pública e à
remuneração de seus profissionais. Ao obrigar a União a contribuir com o Fundo Nacional de
Valorização do Profissional de Segurança Pública, com apenas cinco por cento da arrecadação
anual, equivalente a pouco mais de R$ 40 bilhões, será possível aparelhar melhor as policias e
pagar salários melhores para os profissionais que dão suas vidas para resguardar as nossas.
2742/11 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
substituição da làmpada localizada em frente a Mecânica Tego Adisul, na RUA LEONEL
ROCHA, no bairro Ouro Preto, eis que mesma esta as escuras, necessitando de reparos. 2751/11
Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após liqa em plenário, e deferida na forma
regimental, seja encaminhado oficio a SERFO (Sociedade Espírita Resgate dos Filhos de Órion)
parabenizando pelo 'engajamento nas mais diversas ações sociais no município de Carazinho. A
Serfo mostra em sua existência, aquilo que existe no cora,ção de cada um de nós, o fato de que
todo mundo tem uma paizão, e de que a paixão da Serfo é cUlilprir a, sua missão de espalhar a
cidadania pelos quatro cantos de nossa cidade. Tomara se multiplicasse as entidades como a
Serfo em nosso município, a fim de trazer ainda mais solidariedade aqueles irmãos que mais
precisam. Aproveitamos também para agradecer o envolvimento dos amigos na "Semana
Municipal de Doação de Meduia"~ pois sem ;~ânada seria- possível. Recebam desta forma, o
incentivo e o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal. 2752/11 Vereador Elbio Esteve
- PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado
oficio a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ao Ministério do Meio Ambiente, a Senadora
Ana Amélia Lemos, a Presidente da República Dilma Vana Rousseff, para que sejam tomadas
medidas mitigadoras ao que tange o assoreamento do Rio da Várzea em toda sua extensão
dentro dos limites do município de Carazinho. Sabemos que o assoreamento é a principal causa
de morte dos rios em nosso país, devido à redução de profundidade dos mesmos, e obstrução de
suas correntezas. Sabemos que o assoreamento pode ser causado pelos mais diversos fatores,
químicos, antrópicos e fisicos, desagregando terra e rochas, que são transportadas, e acabam se
depositando no leito de nosso rio, causando o assoreamento de vários pontos. Sabemos que não
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apenas no que diz respeito ao meio ambiente, mas em todas as áreas, a prevenção é sempre
melhor do que o tratamento, e não seria diferente na questão do assoreamento de nosso rio. Por
este motivo, solicitamos que possa se intervir em nosso municipio, com medidas de prevenção e
combate ao assoreamento, resgatando os pontos já danificados, e evitando que novos pontos
acabem assoreados, levando assim, nosso rio a morte. Esta preocupação se da, pois temos pouca
disponibilidade de água em nosso municipio, tendo no Rio da Várzea o principal ponto de
captação de água e recurso hidrico de nossa cidade. Na certeza da igual preocupação, no que diz
respeito ao assoreamento dos rios de nosso estado, é que solicitamos com a máxima urgência, o
estudo da implantação de medidas de preservação e combate, a este grave problema. 2753/11
Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental, seja encaminhado oficio a Deputada Zilá Breitenbach, pela iniciativa de realizar o
Grande Expediente Especial em homenagem ao IMAMA - Instituto da Mama do RS, na
Assembléia Legislativa do Estado. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de
mama é a maior causa de óbitos por câncer na população feminina, principalmente na faixa
etária entre 40 e 69 anos. Sabendo disso, iniciativas como esta da Deputada Zilá, são
merecedoras de nosso reconhecimento, pois contribuem para a conscientização da população,
que muitas vezes não perece apenas pela doença, mas principalmente pela falta de informação.
Receba desta forma o reconhecimento e o incentivo do Poder Legislativ.o Municipal de
Carazinho, pela brilhante iniciativa. 2754/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após
lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio a CAE (Comissão de
Assuntos Econômicos) do Senado Federal, manifestando apoio deste poder legislativo
municipal ao PLC 55/09 que modifica o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90),
determinando que o consumidor passe a ser informado também sobre o preço á vista do produto
ou serviço. Medidas que venham de encontro ao respeito com o consumidor são sempre dignas
de apoio e deferência por parte deste poder legislativo, vez que, em um pais ainda tão carente de
leis mais especificas, no que tange o respeito com o consumidor, uma lei que traga beneficios a
população são de máxima relevância. Desta forma, ficam a nobre Comissão de Assuntos
Econômicos, nossos protestos de apoio e reconhecimento ao PLC 55/09. 2758/11 Vereador
Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
encaminhado oficio a CORSAN (Companhia Rio-Grandense de Saneamento) Carazinho, para
que está realize estudos quanto à viabilidade da colocação de bebedouros de concreto na praça
central de nossa cidade. Com a chegada do verão e das altas temperaturas, a desidratação é um
dos grandes vilões que assombram nossa comunidade, pois as altas temperaturas fazem com que
o corpo perca liquido em grande quantidade, e a não reposição deste, pode acarretar em
prejuizos a saúde da população. Sabt<ndo da preocupação da CORSAN em proporcionar melhor
qualidade de vida nos locais onde atua, é que faço tal pedido, vez que, sabemos ser a água
fornecida pela CORSAN a melhor água a ser bebida. Os valores para colocação de bebedouros
na praça central, seria simbólico, porém os beneficios a população seriam incomensuráveis.
2764/11 Vereador Gilnei Jarré - PSDB, solicita na forma regimental que após submetido em
plenário para aprovação seja enviado oficio de cumprimentos á Corte da 3' Idade eleita na
Décima Edição do Baile da Saudade realizado pelo Grupo Melhor Idade do Clube Caixeral,
parabenizando a Rainha Sra. Ana Tavares, a I' Princesa Sra. Ivana Secchi e a 2' Princesa Sra.
Ivone Cecilia Schimitt, reconhecidas pela simpatia, alegria e carisma junto ao grupo.
Enaltecemos a iniciativa de condecoração ás dignas senhoras empossadas, referendada pela \
magnânima representação da corte anterior, nas pessoas das senhoras Iraci Wohlmeister,
Solange Guimarães Pinheiro e Luzia Tavares Jaques. Desejamos votos de sucesso e bem estar a
todas. 2765/11 Vereador Gilnei Jarré - PSDB, requer, na forma regimental, que depois de lido 'Ç?
em Plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE U
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Presidente

INFORMAÇÕES: 1 - Valor gasto com publicidade nos anos de 2009, 2010 e 2011 até a
presente data e informar o que segue: - Cópia do balancete e relatório de despesa, empresa por
empresa, onde constam valores empenhados, liquidados e pagos, com a despesa total de
publicidade. - Relação dos empenhos com descrição e lançamentos da liquidação e pagamento.
JUSTIFICATIVA: Averiguar possíveis irregularidades conforme denúncias referentes a gastos
com publicidade. A Presidente pediu que o Secretário procedesse a leitura de um e-mail
recebido pelos Vereadores e pela Ouvidoria da Cãmara Municipal, enviada pela Senhora Renate
Weissheimer de Mattos. A Presidente solicitou que o Secretário procedesse a leitura do
Relatório da Comissão de Obras referente ao Requerimento do Vereador Felipe Sálvia - POT,
sobre a pavimentação e a perfil ação asfáltica de algumas ruas de nosso município. A Presidente
passou de imediato ao Grande Expediente, onde fizeram o uso da palavra os Vereadores:
Paulino De Moura - PTB, Felipe Sálvia - POT, Elbio Esteve - PSDB e Gilnei Jarré - 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 viáveis. 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 da ementa e autor dos Projetos de Lei viáveis com os seus
respectivos número e autor: Projeto de Lei 126/11 Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei
134/11 Poder Executivo Municipal e Projeto de Lei 139/2011 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 viáveis com os pareceres já
aprovados, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, os quais
foram aprovados por todos. O Vereador Leandro Adams - PT pediu Questão de Ordem para
fazer um registro para que fosse disponibilizado a palavra para o Assessor do Vereador Elbio
Esteve - PSOB, pois não é a primeira vez que este menino fica gritando, ou a Senhora
disponibiliza para ele um curso para tirar Xerox para não vir Xerox pela metade aqui e ele fica
gritando que eu não li o que não estava aqui, e não é a primeira vez que ele se manifesta e na
próxima reunião a Senhora escreva ele para falar e ele vem falar aqui e se a Senhora não
autorizar isto que sabe ele concorra a Vereador e daí ele tem direito a palavra e não é a primeira
vez que ele me interrompe e eu gostaria que isso ficasse registrad ando fim aos
trabalhos a Presidente encerrou a reunião e convocou os ve ores para a pró . a reunião
ordinária a ser realizada no dia 17 de outubro às dezoito ras e quarenta e cinco inutos do
corrente ano.

•

•

4
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZINHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

