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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE MAIO DE 2012 
018/12 

 
 
 
Aos sete dias do mês de maio de dois mil e doze, dezoito e quarenta e cinco minutos, 
ocorreu à décima oitava reunião da Câmara Municipal de Carazinho.O vereador 
Estevão de Loreno fez a leitura de um trecho da bíblia. Coloco em apreciação a ata 
016/12 da reunião ordinária do dia vinte e três de abril de dois mil e doze. Não 
havendo Vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. 
Coloco em apreciação a ata 017/12 da reunião ordinária do dia vinte e sete de abril 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 seqüência foi realizada a leitura dos 
requerimentos que seguem: Requerimento 922/12 Vereador Felipe Sálvia – PDT, 
Vereador Paulino de Moura – PTB,Os VEREADORES abaixo assinados solicitam na 
forma regimental, que após lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem à 
Curitiba participar de audiência na Empresa ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA 
levar outros documentos solicitados para liberação da área junto a Avenida Mauá, 
para construção de ciclovia, colocação de bancos, lixeiras e embelezamento, e em 
Concórdia/Santa Catarina na Casa de Recuperação para dependentes químicos, entre 
os dias 14 a 16 de maio do corrente ano.923/12 Vereador Felipe Sálvia – PDT, 
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o 
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho a Excelentíssima Presidente da República, ao Ministro da 
Fazenda, ao Presidente do Banco Central, a Força Sindical Nacional e a Força 
Sindical do Rio Grande do Sul, aos Líderes de Bancada na Câmara dos Deputados e 
no Senado Federal, manifestando nossa indignação com relação às altas taxas de 
juros que ainda estão sendo cobradas pela maioria dos bancos e instituições 
financeiras no cheque especial e no cartão de crédito. Alguma providencia precisa ser 
tomada para conter esse abuso, é realmente inadmissível que nosso país continue 
com um dos juros mais altos do mundo. Há muita diferença entre a taxa de juros que 
os bancos pagam para usufruir de recursos e o que é cobrado dos clientes que 
solicitam empréstimo, ou seja, para eles o juro tem que ser baixo, mas nos seus 
clientes “fincam a faca”. A população não pode continuar sendo castigada com juros 
tão altos, as instituições bancárias precisam de alguém que lhes imponha um limite ou 
do contrário a população da classe média para baixo, que não compra a vista, e utiliza 
o cheque especial e o cartão de crédito para efetuar suas compras, vai continuar 
pagando juros exorbitantes.Sabemos que a Presidente Dilma tem se esforçado, em 
suas ultimas manifestações deixou claro que há espaço para reduções, sugerindo 
inclusive que as demais instituições financeiras sigam o bom exemplo da Caixa 
Econômica Federal e do Banco do Brasil que reduziram pela metade a taxa de juros, 
mas até então, os demais bancos, como exemplo citamos o Banrisul, tem baixado 
juros para clientes que possuem aplicações financeiras ou que possuem altos limites 
no cheque especial, ou seja, o pobre, que recebe pouco e tem limite baixo, cartão de 
crédito e empréstimos, continua pagando o mesmo percentual de juro, o que é 
também um absurdo, pois mais uma vez estão beneficiando apenas quem tem 
mais.Está na hora de pensarmos um pouco na redução destes juros, pois a parcela da 
população atingida com o juro astronômico do cheque especial e do cartão de crédito  
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é muito grande, o rico não usa o crédito, tem dinheiro, paga a vista, se beneficia do 
seu poder econômico, enquanto o pobre não tem opção, se utiliza do parcelamento e 
do crédito disponível no cheque especial e cartão para adquirir bens e produtos, 
ficando assim a mercê da cobrança destes juros bancários, e de taxas que são 
cobradas sem o menor constrangimento.Senhores, precisamos estabilizar a economia 
desta grande parcela da população brasileira, buscando formas imediatas de redução 
destes juros, pois desta forma estaremos atingindo a grande maioria dos brasileiros 
que compra a prazo, que paga juros de conta especial e cartões de crédito e que hoje 
é tão massacrada pelos altos índices cobrados pelas instituições bancárias e 
administradoras de cartões de crédito.PS.: Solicitamos que seja encaminhado também 
uma cópia as Câmaras Municipais que compõe a ASCAMAJA para que manifestem 
seu apoio encaminhando proposição no mesmo sentido.924/12 Vereador Felipe 
Sálvia – PDT,O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de 
ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho aos Lideres de Bancada na Câmara dos Deputados, com 
cópia ao Senador Paulo Paim e a Senadora Ana Amélia Lemos, solicitando que sejam 
mantidos esforços no sentido de derrubar de uma vez por todas o “Fator 
Previdenciário”, que continua atormentando a vida de milhares de aposentados, de 
milhares de trabalhadores que estão por se aposentar, bem como de todos os 
trabalhadores do país, afinal a aposentadoria chega para todos. Infelizmente, a grande 
maioria dos trabalhadores brasileiros estão se desiludindo com a promessa de que as 
aposentadorias vão voltar a acontecer da forma como vinham sendo feitas antes do 
fator previdenciário, e não estão errados em desiludir-se, pois passa ano e sai ano e 
continua tudo na mesma, só promessas, afinal para muitos o mais importante são os 
cargos que se consegue protelando essa decisão do que a importância que uma 
decisão destas tem para a população. Adiam votações, praticamente ninguém 
comenta mais o assunto, mas talvez quando houver a proximidade de mais um pleito 
eleitoral para eleição de novos deputados e senadores o assunto entre novamente em 
pauta, mas claro, sem muito interesse de que vá adiante.Ilustríssimos Deputados, o 
trabalhador brasileiro não vê à hora do fim deste famigerado instrumento, que reduz 
progressivamente o valor das aposentadorias, ninguém merece trabalhar uma vida 
inteira tendo que depois de aposentado sofrer com a drástica queda de renda que é 
consequência do Fator Previdenciário. Os senhores sabem o quanto a derrubada 
deste fator é importante para toda população e mesmo assim tem-se deixado levar por 
influências políticas que adiam a votação. Através desta proposição, pedimos que não 
deixem de lutar pelo FIM DO FATOR PREVIDENCIÁRIO, aí veremos quem realmente 
esta a favor do trabalhador, precisamos desta vitória, que será uma das mais 
importantes conquistas do povo brasileiro e contamos com vocês para chegarmos 
finalmente a alcançar este objetivo. Não vamos permitir que esta luta acabe sem 
vitória, vocês contam com um exército ao seu lado, um exército de seres humanos, 
homens e mulheres, trabalhadores dignos, honestos e que não merecem esta 
situação.PS.: Com cópia a COBAP – Confederação Brasileira de Aposentados e 
Pensionistas, ao Presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, ao Presidente da 
Sede Estadual do Sindicato Nacional, a FETAPERGS – Federação dos Trabalhadores 
Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul, e a Associação dos Aposentados 
e Pensionistas de Carazinho, aos Senadores e Deputados da Bancada Gaúcha e 
também aos líderes de Bancada na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal.926/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB,A Vereadora abaixo assinada 
requer que após lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado 
ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares da Professora  Ana 
Maria Bresolin.Fato, que além de enlutar a família e amigos, entristeceu toda a 
sociedade carazinhense, especialmente alunos e colegas da E.E.E.Médio Cônego  
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João Batista Sorg, onde a  professora Ana Maria Bresolin trabalhava.Amiga, mãe de 
família dedicada, esposa exemplar e uma profissional extremamente talentosa. Teve 
como principio de vida a bondade, o carinho e a fraternidade. Com certeza, sua partida 
deixa saudades e uma grande tristeza no coração daqueles que tiveram o privilégio de 
conhecê-la e com ela conviver. À família enlutada da Sra. Ana Maria Bresolin nossos 
mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. “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).927/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, A Vereadora 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, na pessoa do Sr. Jairo Jair Martins – Secretário Municipal e a Sra. Jacqueline 
Daudt Coordenadora,  pela excelência da  organização e sucesso da programação do 
IV Seminário  Nacional de Educação, sob o tema “Tecnologias, Cooperação e 
Humanismo: As Novas Faces da Avaliação Educacional”.  Este belíssimo  evento 
oportunizou aos professores, alunos e público em geral várias reflexões sobre a 
educação, levando-os a perceber a importância de estar em constante 
aperfeiçoamento e qualificação, possibilitando  avaliar e discutir as novas faces da 
avaliação educacional. O Seminário, juntamente com as oficinas reuniu diversos 
palestrantes, que trouxeram seus conhecimentos ao público alvo, enriquecendo de 
maneira metodológica e didática as informações que certamente serão   levadas  até 
nossos  alunos e  a  toda  comunidade escolar. Nossos parabéns a toda a Comissão 
Organizadora do evento e demais colaboradores, que oportunizaram e fortaleceram 
uma nova visão dos educadores frente a suas angústias e suas atitudes em relação à 
educação e a sociedade. Recebam o reconhecimento e o incentivo do Legislativo 
Municipal.928/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, Vereadora abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício parabenizando a ULBRA – Campus Carazinho, na pessoa das 
professoras Maria Eleni Lopes – Coordenadora de Extensão,  Karla Kerber  e Fabiana 
Sturmer – Coordenadoras,  pela importante  iniciativa do Projeto DE EXTENÇÃO 
COMUNITÁRIA ULBRA ADOTANDO FAMÍLIAS – AÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE, 
que  tem como objetivo central levar o corpo discente do curso de Biomedicina e 
Enfermagem a atuar como agente transformador das relações entre a ciência e a 
sociedade, evidenciando na sua especificidade exercer com competência a área 
clínica-laboratorial e respeitando os princípios éticos sobre as informações a eles 
confiadas.Esta aproximação com a comunidade sem dúvida, resulta em 
enriquecimento acadêmico e pessoal, pois as demandas sociais exigem que 
comunidade universitária esteja inserida na comunidade local, com o objetivo 
primordial que é a aproximação do aluno com a realidade social na busca da 
promoção da saúde, numa interação progressiva de compromisso e atuação 
comunitária, objetivando  promover a melhoria das condições de vidas destas famílias 
carentes, através de atendimentos básicos de saúde,  orientações gerais, encontros e 
promoção de eventos de caráter social, educacional e cultural.935/12 Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o 
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB, na pessoa do 
Senador Valdir Raupp – Presidente Nacional pela passagem dos  46 anos de 
fundação do partido em nosso pais, a ser comemorado dia 14 de maio de 2012 em 
Brasília – DF. PMDB – “O Partido do Brasil, exerce suas atividades políticas visando à 
realização dos objetivos programáticos que se destinam à construção de uma Nação 
soberana e à consolidação de um regime democrático, pluralista e socialmente justo, 
onde a riqueza criada seja instrumento de bem-estar de todos, com  atuação 
permanente na vida política e social, no Parlamento e junto a todos os setores da  
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sociedade, respeitadas as características e a autonomia dos movimentos sociais”.Pela  
história construída ao longo  de 46 anos  de muitas lutas em prol de um pais mais justo 
e democrático é que manifestamos felicitações.941/12 Vereador Felipe Sálvia – PDT, 
O Vereador abaixo subscrito 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 a FUNDESCAR:1 - O Sr. 
Eduardo Haubert de Assis continua no cargo de Presidente2 – Caso não esteja mais 
ocupando a presidência, encaminhar cópia de seu pedido de exoneração ou 
afastamento, com respectivo protocolo.3 – Encaminhar cópia da Portaria de nomeação 
do Diretor Executivo.4 – Encaminhar cópia das Atas de reuniões do Conselho 
Deliberativo a partir de Agosto/2011.5 – Encaminhar cópia das Atas de reuniões do 
Conselho Fiscal a partir de Agosto de 2011.6 – Encaminhar cópia da última Ata da 
Fundescar onde o Sr. Eduardo Haubert de Assis deixa o Diretor-Executivo, Sr. Cézar 
respondendo pela Fundescar?7 – Encaminhar cópia dos atos de nomeação e 
respectivas cedências de todos os funcionários que atuam na Fundescar.8 – 
Encaminhar cópias dos Pareceres do Conselho Deliberativo aprovando a destinação 
de verbas para entidades, conforme consta nos Empenhos da Fundação, deste ano de 
2012 (Escolinha Trianon: R$ 15.000,00; Clube de Regatas Vasco da Gama: R$ 
5.000,00; Esporte Clube Floresta: R$ 5.000,00; Liga Carazinhense de Árbitros: R$ 
8.000,00 e, Sercesa R$ 15.000,00. ) pois segundo consta, no Estatuto A 
DESTINAÇÃO DE VERBAS PARA ENTIDADES EXIGE A PRÉVIA APROVAÇÃO DO 
CONSELHO.JUSTIFICATIVA: Pelo que nos foi informado há muitas coisas estranhas 
acontecendo na Fundescar, e a documentação solicitada através deste pedido de 
informações poderá com certeza esclarecer alguns fatos, sem contar que preocupa-
nos muito o fato do orçamento da Fundescar em 2012 ser de R$ 120.000,00 e 
estarmos apenas começando o mês de maio tendo comprometidos já R$ 95.012,84, 
conforme consta no Portal Transparência, no site da Prefeitura Municipal de 
Carazinho.950/12 Vereador Élbio Esteve – PSDB, O Vereador Abaixo assinado 
solicita na forma regimental que após ser submetido à apreciação do plenário seja 
encaminhado oficio do Poder Legislativo Municipal a liderança da bancada do PSDB 
na Assembleia Legislativa, parabenizando pelos preparativos para o cumprimento da 
lei de acesso a informações. Trata-se de uma das leis mais avançadas de 
transparência, adota padrões de dados abertos para divulgação de informações, assim 
todos os brasileiros poderão consultar documentos produzidos pela administração 
pública, além de ser uma forma de reduzir a corrupção, fazendo bom uso dos recursos 
públicos. Recebam o reconhecimento e o incentivo deste Poder Legislativo Municipal. 
954/12 Vereador Felipe Sálvia – PDT, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, 
seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Ministro Ayres Britto e a todos os demais Ministros, Ministro Joaquim 
Barbosa, Ministro Celso de Mello, Ministro Marco Aurélio,  Ministro Gilmar Mendes, 
Ministro Cezar Peluso, Ministro Ricardo Lewandowski, Ministra Cármen Lúcia, Ministro 
Dias Toffoli, Ministro Luiz Fux e Ministra Rosa Weber manifestando nosso total APOIO 
ao direto à desaposentação será julgado pelo STF ainda neste ano. A 
“desaposentação” é um instrumento ainda pouco conhecido pela população, mas sem 
dúvida será um excelente mecanismo que o aposentado que retornou ao mercado de 
trabalho poderá utilizar para conseguir uma aposentadoria melhor, renunciando ao 
benefício pago pelo INSS e pedindo a partir daí o recálculo da aposentadoria, 
incorporando as contribuições e o tempo de serviço acumulados com o novo trabalho, 
algo absolutamente justo que ameniza em parte, todo o desgaste provocado pelo  
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famigerado “fator previdenciário”.Sabemos que atualmente, o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) não reconhece a desistência da aposentadoria, mas ficamos 
esperançosos pelo fato de que a inclusão do impacto fiscal da desaposentação no 
projeto da LDO é um sinal de que o governo conta com uma decisão favorável do STF 
aos aposentados, é como se o próprio governo reconhecesse que esse direito é 
legítimo e pelos comentários na imprensa não há como dizer que não haverá 
orçamento para tanto, afinal o novo regime de aposentadoria será custeado pelas 
próprias contribuições que os aposentados farão ao INSS.O fim do fator previdenciário 
tem sido uma de minhas principais bandeiras, encaminhei inúmeras proposições 
manifestando apoio e solicitando a votação do projeto, por isso quero através desta 
proposição manifestar também meu apoio a “DESAPOSENTAÇÃO”, afinal segue a 
linha para combater o FATOR PREVIDENCIÁRIO.956/12 Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido 
em Plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE 
INFORMAÇÕES:Baseado na Lei 7.009/09, que instituiu no Município de Carazinho a 
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública, solicito as seguintes informações no 
período de 25 de agosto de 2009 até a presente data:1.Cópia do convênio assinado 
entre a Prefeitura e a Concessionária;2.Comprovantes mensais arrecadados pela 
concessionária;3.Comprovantes mensais dos valores retidos pela concessionária para 
pagamento da energia fornecida na iluminação pública;4.Documento que comprove o 
consumo mensal da energia gasta com a iluminação pública;5.Documento contábil 
mensal que comprove os recursos depositados no Fundo Municipal de Iluminação 
Pública;6.Documentos que comprovem os investimentos realizados com os recursos 
oriundos do Custeio de Iluminação Pública, depositados no Fundo;JUSTIFICATIVA: 
Acompanhar os investimentos arrecadados dos munícipes em nosso município.957/12 
Vereador Élbio Esteve – PSDB, O Vereador Abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após ser submetido à apreciação do plenário seja encaminhado oficio 
do Poder Legislativo Municipal a liderança da bancada do PSDB na câmara, ao 
Deputado Nelson Marchezan Jr., aos Senadores Pedro Simon, Paulo Paim e 
Senadora Ana Amélia Lemos, manifestando apoio PL 3331/12 que aumenta a pena 
para instituições e profissionais que condicionarem o atendimento médico emergencial 
a qualquer tipo de garantia financeira.  A lei caracteriza essa conduta como crime, o de 
negar atendimento médico-hospitalar emergencial, o qual pode ocasionar pena 
prevista de detenção de um a seis meses ou multa, aumentada da metade, se dela 
resultar lesão corporal grave, e triplicada, no caso de morte. A expectativa é coibir o 
crime, que é exigir a cobrança de qualquer pagamento antes que se salve a vida de 
quem precisa de atendimento. Recebam o reconhecimento e o incentivo deste Poder 
Legislativo Municipal, pois a vida é prioridade absoluta. Conforme a bancada não 
haverá intervalo regimental. Os vereadores Rudinei Brombilla, Sandra Citolin, Erlei 
Vieira e Felipe Sálvia fizeram o uso da palavra. 
O vereador Paulino de Moura pediu questão de ordem,para que os requerimentos 
fossem apreciados em bloco,O presidente colocou em discussão o requerimento 
verbal do Vereador Paulino de Moura,não havendo vereadores que quisessem discutir 
coloco em votação,aprovado por todos.O Presidente colocou em discussão os 
requerimentos, não havendo vereadores que quisessem discutir, coloco em 
votação,aprovado por todos.O Secretário fez a leitura do Projeto de Lei do Executivo 
042/12, o Secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças,o 
presidente colocou em discussão,não havendo vereadores que quisessem discutir 
coloco em votação, o qual foi aprovado por todos, O secretário fez a leitura do parecer 
da Comissão de Ordem Econômica e Social,não havendo vereadores que quisessem 
discutir coloco em votação,aprovado por todos. O Presidente colocou em discussão o 
Projeto com os pareceres já aprovados, não havendo vereadores que quisessem  
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discutir, coloco em votação, o presente Projeto de Lei foi aprovado por todos. Dando 
fim aos trabalhos o presidente encerrou a reunião e convocou os vereadores para a 
próxima reunião a ser realizada no dia 14 de maio do corrente ano, às 18:45 min. 

 
 
 
 
 
 

               Vereador Erlei Vieira                                 Vereador Elbio Esteve 
                       Presidente                                                         Secretário 

 
 


