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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 19 DE MARÇO DE 2012 
011/12 

 
 
 
Aos dezenove dias do mês de  março de dois mil e doze, dezoito e quarenta e cinco 
minutos, ocorreu à décima primeira reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O 
vereador  Élbio Esteve fez a leitura de um trecho da bíblia.Coloco em apreciação a ata 
009/12 da reunião ordinária do dia  cinco de março de dois mil e doze.Não havendo 
Vereadores que quisessem discutir coloco em votação,aprovado por todos. Foi 
realizada a leitura do expediente da presente reunião, bem como das indicações 
apresentadas. Na sequência foi realizada a leitura dos requerimentos que seguem: 
Requerimento 461/12 Vereadora Sandra Citolin PMDB -  requer que após lido em 
plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado ofício parabenizando o 
Professor Jaime Martinez, pela posse como novo  Diretor da UPF – Campus 
Carazinho,  extensivo a toda equipe Diretiva, Professores, Funcionários  e Alunos  “A 
Construção de um mundo melhor, é possível a partir do comprometimento e da 
solidariedade entre os seres humanos”.  Comprometimento  esse, que ao longo dos 
anos a UPF  tem demonstrado com a comunidade  carazinhense; a  responsabilidade 
e a exigência serão grandes, mas Educar e  Cooperar na  construção do  futuro de 
nossa comunidade é uma missão gratificante. Por toda esta caminhada de muitas 
lutas e um intenso trabalho em prol de nossa cidade, é que enviamos os mais sinceros 
votos de sucesso do Poder Legislativo Municipal. 462/12 Vereadora Sandra Citolin- 
PMDB - requer que após lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja 
enviado ofício parabenizando a Rádio Gazeta AM 670 de Carazinho pela passagem 
dos seus trinta anos  de história e trabalho em prol do nosso município e região.A 
palavra campeã está associada a vencedor, a ganhador, a resultados e desempenhos 
de excelência, no fundo é aquilo que reconhecemos a todas as pessoas,empresas e  
entidades, que nos acompanham no dia a dia e que reconhecemos como bem 
sucedidas. Ter sucesso na vida não significa necessariamente bater recordes, subir ao 
Everest,  ou ser figura pública. Ter sucesso é um sentimento interno de bem-estar, 
felicidade e realização pessoal, é um sentimento de auto-eficácia e adequação às 
situações de vida, sejam elas impostas pelas circunstâncias ou desejadas pela própria 
pessoa. Ser sucesso é permanecer ao longo de trinta anos, como uma rádio dinâmica, 
envolvente, comunitária, que presta serviços sempre com responsabilidade, ética e 
imparcialidade.Parabéns Direção e Funcionários da Rádio Gazeta, que ao longo de 
desses trinta anos realiza um intenso trabalho em prol de nossa cidade, levando muita 
alegria e informação.463/12 Vereador Erlei Vieira PSDB - requer na forma regimental 
que seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE 
INFORMAÇÕES:Referente ao exercício de 2011 e 2012: informar toda movimentação 
financeira realizada na rubrica especifica do Conselho Municipal de Entorpecentes 
COMEN. • Empenhos ; • Ordem de Pagamentos ;•  Anexos dos pagamentos, 
solicitação de compras, notas fiscais, processo de compra, caso não exista licitação 
enviar cotação os orçamentos realizados. Caso existiu redução dessa dotação enviar 
os respectivos decretos que respaldarão a cão. Acerca do material humano 
disponibilizado pela prefeitura para o bom andamento das atividades do conselho 
existe alguma sentencia de pessoal para o conselho? Caso positivo, é contratado de 
qual forma?JUSTIFICATIVA: Acompanhar a execução orçamentária das contas do 
Conselho Municipal de Entorpecentes (COMEN), bem como a aplicação destes 
recursos dentro das ações da entidade no município.470/12 Vereador Paulino de 
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Moura PTB - ofício ao Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul RAFAEL 
KOCHENBORGER manifestando em nome do PODER LEGISLATIVO de Carazinho 
os nossos CUMPRIMENTOS pela passagem do 20º aniversário daquele Município, 
comemorado no próximo dia 20 de março.474/12 Vereador Paulino de Moura PTB- 
ofício a ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DE CARAZINHO, na pessoa de sua 
Presidente SILVANA MELO MONTEIRO, PARABENIZANDO-AS pela passagem do 
DIA DO ARTESÃO, comemorado hoje dia 19 de março. Recebam em nome do Poder 
Legislativo de Carazinho os nossos cumprimentos neste dia dedicado a vocês. 475/12 
Vereador Élbio Esteve PSDB- Seja enviado oficio a Rádio Gazeta AM de Carazinho, 
manifestando as felicitações do Poder Legislativo Municipal, pelos 30 anos da 
emissora. São três décadas de historia, ou melhor, de muitas historias, de informação, 
notícias, cultura, e que por mérito, tornou-se o que é hoje, sinônimo de credibilidade. 
Construir uma historia é simples, basta existir, porém construir uma história memorável 
é apenas para aqueles, que se permitem trilhar os caminhos com coragem. E nada 
combina mais com o jornalismo, do que a coragem, de ser imparcial, de dar a 
informação legítima, e de tratar com respeito àqueles que são o motivo de sua 
existência, a saber, os ouvintes. Por seus 30 anos de história, e pelos próximos anos 
desta história, recebam o reconhecimento e o incentivo do Poder Legislativo 
Municipal.479/12 Vereador Felipe Sálvia PDT- requer, na forma regimental, que 
depois de lido em plenário, o Sr. Presidente encaminhe ofício ao Executivo Municipal, 
solicitando que seja informado a esta casa o que segue, com relação ao período de 
01/01/2009 até a presente data:1 – Quais foram as empresas contratadas para fazer o 
carregamento de pedras no britador?2 – Quantas cargas foram retiradas do local?3 – 
Qual o destino das cargas de pedra (britão) retiradas do britador pelas empresas 
contratadas para fazer tal serviço?4 – Qual o custo com deste serviço?5 – Encaminhar 
uma cópia dos contratos feitos com empresas terceirizadas para realização deste 
serviço.6 – Quem é o servidor responsável por fazer o controle das cargas que saem 
no britados e para onde estão sendo levadas?7 – Encaminhar uma cópia deste 
controle.480/12 Vereador Felipe Sálvia PDT - requer, na forma regimental, que 
depois de lido em plenário, o Sr. Presidente encaminhe ofício ao Executivo Municipal, 
solicitando que seja informado a esta casa o que segue, com relação ao período de 
01/01/2009 até a presente data:1 – Quais as empresas contratadas pelo município 
para fazer serviço terceirizado para a Secretaria Municipal de Obras?2 – Com relação 
a uma patrola fiatallis informar a quanto tempo a mesma esta parada, quanto já foi 
gasto em manutenção e conserto da mesma nesta administração e em quais oficinas 
foram realizados tais procedimentos encaminhando cópia dos orçamentos e 
empenhos a pagar e já pagos.JUSTIFICATIVA: em plenário 481/12 Vereador Felipe 
Sálvia PDT- solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício a Direção da 
Escola Ernesta Nunes cumprimentando-lhes por serem uma das dez escolas 
contempladas com o Plano de Necessidades de Obras (PNO) do Estado, que busca 
dar uma nova dinâmica nas obras nas escolas com a inclusão de ar condicionado em 
todas as salas, paisagismo, acessibilidade, sala de estudo para professor, 
monitoramento por câmeras, quadros brancos, cozinha refeitório, estrutura com Wi-Fi 
com instalação de pontos de internet em todos os espaços, instalações elétricas e 
hidráulicas,  cercamento e iluminação, etc.A Escola Ernesta Nunes é uma das maiores 
escolas do município, criada em 1961, tem como filosofia uma educação voltada ao 
aluno, buscando prepará-lo para a cidadania, vendo nele um agente modificador da 
realidade. É uma escola modelo, sempre foi desde quando pertencia ao município, 
todos que passaram por ela seja como diretores, professores, funcionários ou alunos 
tem um grande carinho por ela e acima de tudo orgulho de ter feito parte da família 
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Ernesta Nunes.Conheço e admiro o trabalho da direção e todo grupo docente, por isso 
fiquei imensamente feliz ao saber que esta Escola vai receber todas estas melhorias e 
adequações que com certeza irão produzir um melhor rendimento escolar. Embora 
ainda não se dê ao educador o valor que ele merece em termos de remuneração, 
estas mudanças, reformas e adaptações são com certeza uma esperança de que as 
coisas estão melhorando, afinal melhorar a estrutura escolar também faz parte de uma 
educação de qualidade.492/12 Vereadora Sandra Citolin PMDB e Vereador Edir 
Chitolina PP - requerem que após lido em plenário,  seja autorizada viagem à Brasília/ 
DF, entre os dias 26 à 29 de março de 2012, para agenda no Ministério das Cidades e 
Ministério da Saúde para verificar o andamento  dos projetos da UBS do Bairro 
Planalto e andamento do UPA – Unidade de Pronto Atendimento para o  Bairro 
Operária de  Carazinho,  e agenda com os Senadores da Bancada Gaúcha,  Senador 
Pedro Simon – PMDB  e Ana Amélia Lemos – PP, e agenda com os Deputados 
Federais da Bancada Gaúcha, Osmar Terra – PMDB , Darcísio Perondi PMDB , 
Ronaldo Nogueira – PTB,  Marcon – PT , Gerônimo Goergen -  PP  e José Otávio 
Germano -  PP RS. 497/12 Vereador Élbio Esteve  PSDB- abaixo assinado solicita 
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado aos 
familiares do sempre lembrado João Correia, que veio a falecer nesta segunda-feira 
(19 de março), deixando consigo uma família enlutada, e as lembranças de seus belos 
feitos, em prol da família e da sociedade.“A Saudade não significa que estamos longe, 
mas sim que um dia já estivemos juntos!” 498/12 Vereador Felipe Sálvia PDT- solicita 
que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício a ACIC, CDL, Sindicato Varejista, 
Sindicato Rural, Sindicato dos Comerciários, Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais, Aprocar, OAB, Sindicar, UACC e a Promotoria Pública, manifestando 
nossa preocupação pelo fato do município de Carazinho estar ocupando a 437º 
colocação, entre 496 municípios, no ranking do estado com relação ao Índice Firjan de 
Gestão Fiscal (IFGF) que é uma ferramenta de prestação de contas que tem como 
objetivo estimular a cultura da responsabilidade administrativa, através de indicadores 
que possibilitem o aperfeiçoamento das decisões quanto à alocação dos recursos 
públicos e, um maior controle social da gestão fiscal dos municípios. Este índice é 
formado por cinco indicadores: Receita Própria, Pessoal, Investimentos, Liquidez e 
Custo da Dívida, o índice tem como base de dados as estatísticas oficiais 
disponibilizadas anualmente pela Secretaria do Tesouro Nacional, constituídas por 
informações orçamentárias e patrimoniais prestadas pelos próprios municípios.  Na 
construção do índice, os quatro primeiros indicadores pesam 22,5% e o custo da 
dívida pesa 10%. A leitura do IFGF é simples: a pontuação varia entre 0 e 1. Quanto 
mais próximo de 1, melhor a gestão fiscal do município no ano em observação.  A sua 
estratificação é a seguinte: Conceito A (Gestão de Excelência): resultados superiores 
a 0,8 pontos. Conceito B (Boa Gestão): resultados compreendidos entre 0,6 e 0,8 
pontos.  Conceito C (Gestão em Dificuldade): resultados compreendidos entre 0,4 e 
0,6 pontos. Conceito D (Gestão Crítica): resultados inferiores a 0,4 pontos.Estamos 
entre os piores municípios do estado, com a média que ficou em 0,5507 entramos no 
Conceito C, que significa gestão em dificuldade e por isso nosso alerta as entidades 
de classe do município, esta é a prova de que muitas coisas estão erradas, de que 
muitas coisas precisam ser mudadas, de que muitas coisas precisam ser feitas. 
Praticamente todos os municípios da região ficaram mais bem colocados no índice da 
Firjan (Frederico Westphalen – 23º, Soledade – 26º,  Lagoa dos 3 Cantos – 34º, Ijuí – 
49º, Lagoa Vermelha – 78º, Casca – 96º, Erechim – 108º, Campos Borges – 125º, 
Coqueiros do Sul – 126º, Tapera – 128º, Tio Hugo – 141º, Victor Graeff – 152º, Passo 
Fundo – 155º, Ronda alta – 162º, Almirante Tamandaré do Sul – 164º, Espumoso174º, 
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Selbach – 191º, Colorado – 196º, Sarandi – 197º, etc.), o que demonstra ainda mais, o 
desleixo de nosso município, com relação ao indicadores avaliados por este índice. 
Sei que sempre que surgem dificuldades nos mais diversos setores da sociedade 
sempre há uma união de esforços por parte do Poder Público e das Entidades de 
Classe no sentido de buscar uma solução, por isso manifesto a vocês minha 
preocupação para que possamos buscar juntos o crescimento deste índice que ficou 
tão baixo se comparado a municípios de menor porte.511/12 Vereador Gilnei Jarré 
PSDB - solicita na forma regimental, que a seguir da aquiescência do plenário 
encaminhe-se ofício externando condolências aos familiares do Professor Ruy 
Pauletti, ex-deputado federal do PSDB, pelo seu passamento ocorrido no último 
domingo, em Caxias do Sul.Sensibilizados, unimo-nos neste momento na certeza de 
que a fé traz esperança e conforto espiritual. Externamos nossos sentimentos e 
auguramos à família a superação deste lastimável episódio, “Tudo tem o seu tempo 
determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu: há tempo de nascer e 
tempo de morrer” (Eclesiastes 3, 1-2).Passamos agora para o intervalo 
regimental.Passamos agora para o Grande expediente vereadora Sandra Citolin, 
Gilnei Jarré, Élbio Esteve, Eugenio Grandó e Felipe Sálvia fizeram o uso da palavra na 
tribuna.O Vereador Élbio Esteve fez um pedido de requerimento verbal para que os 
requerimentos fossem votados em bloco, o Vereador Gilnei Jarré também fez um 
requerimento verbal para que os projetos inviáveis fossem votados in separados.Está 
em discussão os requerimentos verbais dos Vereadores Élbio  Esteve e do Vereador 
Gilnei Jarré,não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em 
votação,aprovado por todos.Está em discussão os requerimentos,não havendo 
vereadores que quisessem discutir coloco em votação os requerimentos, aprovado por 
todos.O Secretário procedeu a leitura dos Relatório 001/12 Legislativo Municipal, 
Relatório 002/12 Legislativo Municipal, Relatório 003/12 Legislativo Municipal. O 
Secretário procedeu a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Finanças 
Relatório 001/12 e os demais  relatórios todos viáveis, não havendo vereadores que 
quisessem discutir foi colocado em votação,os quais foram aprovado por todos. O 
Secretário procedeu a leitura dos Pareceres da Comissão de ordem Econômica e 
Social Relatório 001/12 e os demais relatórios  todos viáveis, não havendo vereadores 
que quisessem discutir foi colocado em votação,os quais foram aprovado por todos.O 
Presidente colocou em discussão os Relatórios com os pareceres já aprovados, não 
havendo vereadores que quisessem discutir foram colocados em votação, os quais 
foram aprovados por todos.O Presidente pediu a retirada do Projeto de Lei 015/12 
Executivo Municipal,por motivo de falta de documentos.O Secretário fez a leitura do 
Projeto de Lei 014/12 Executivo Municipal, o secretário fez a leitura do parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças o qual era inviável conforme o Igam e a Assessoria 
Jurídica da Casa.Está em discussão os pareceres o Vereador Paulino de Moura, 
Leandro Adams, fizeram o uso da palavra.O Presidente pediu a retirada do Projeto de 
Lei 014/12 para análise.O Secretário procedeu a leitura do Projeto  de Lei 018/12 
Executivo Municipal e seu respectivo parecer inviável, está em discussão o parecer 
da Comissão de Justiça e Finanças, Vereador Gilnei Jarré fez o uso da palavra,não 
havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por 5x4 
(cinco á quatro).Dando fim aos trabalhos o presidente encerrou a reunião e convocou 
os vereadores para a próxima reunião a ser realizada no dia 26 de março do corrente 
ano, às 18:45 min 
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Vereador Erlei Vieira                                          Vereador Elbio Esteve 
Presidente                                                                Secretário 

                         
 
 

 
 
 


