ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2011 .....
ATA 047/11
Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e onze, às dezenove horas e sete minutos,
ocorreu à quadragésima sétima reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador Paulino De Moura - PTB fez a leitura de um trecho da bíblia. O Secretário
procedeu a leitura da Convocação do Suplente Edir Chitolina – PP. O Vereador Edir Chitolina –
PP entregou o Diploma e Declaração de Bens e tomou posse através do juramento. 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
3214/11 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, 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 do Tradicionalista Valdemar de Souza Ribas pelo seu falecimento ocorrido dia 28
de novembro aos 83 anos em nosso município. O Sr. Valdemar de Souza Ribas, tradicionalista,
que em setembro deste ano foi agraciado com a Comenda Tradicionalista Destaque na Sessão
solene da Câmara Municipal, foi um apaixonado pela lida campeira e um incentivador do
tradicionalismo gaúcho, sempre à disposição de todos os que de si aproximavam-se, como chefe
de família, como dedicado e amoroso esposo e pai, enfim como ser humano, um raro exemplo
de vida. 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 onde estejam, estarão
sempre conosco. “A morte não é o fim de tudo. Ela não é senão o fim de uma coisa e o
começo de outra. Na morte o homem acaba, e a alma começa”. 3237/11 Vereador Erlei
Vieira – PSDB, solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado
ofício externando pêsames aos familiares de João Roberto Pitão, pela passagem do dia
27/12/2011. Tive a oportunidade de conviver muito com João Roberto Pitão o tempo em que
fomos colegas de trabalho no CAPS II, um colega muito dedicado e com vasta experiência na
parte de enfermagem, e é com muita tristeza que nos despedimos desta colega e amigo. Que
seus familiares recebam aqui o reconhecimento do poder Legislativo e os mais sinceros
sentimentos deste vereador. ¨Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em
que os mortos ouvirão a voz d o Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Jô 5:25¨. 3238/11
Vereador Erlei Vieira – PSDB, solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário
seja encaminhado ofício externando pêsames aos familiares de Renato de Quadros, pela
passagem do dia 26/12/2011. O vereador Erlei sensível com o sofrimento da família pelo
ocorrido, e de ter que enviar o corpo à Passo Fundo para fazer autópsia, apresentou
requerimento ao legislativo solicitando mais um médico legista para auxiliar seus trabalhos e
cobrir suas férias. Que seus familiares recebam aqui o reconhecimento do poder Legislativo e os
mais sinceros sentimentos deste vereador. ¨Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e
agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Jô 5:25¨.
3239/11 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 Irno Elton Krolow. 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
Irno Elton Krolow, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 3245/11 Vereadora
Sandra Citolin – PMDB, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para
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aprovação, seja enviado ofício parabenizando Ex Deputado Federal Ibsen Pinheiro – PMDB
RS, pela condecoração recebida no dia 29 de novembro de 2011 com a Medalha do Mérito
Farroupilha, a maior honraria concedida pela Assembléia Legislativa do RS. Reconhecido por
sua atuação no jornalismo, no esporte e na política, Ibsen passou pela Câmara de Vereadores de
Porto Alegre, Assembléia Legislativa e Câmara Federal, Casa onde foi Presidente entre 1991 e
1992, quando conduziu o processo de impeachment do ex- presidente Fernando Collor de Mello.
Certamente este é o reconhecimento pela dedicação, seriedade e o trabalho em prol da
Democracia, pois conforme falou o escritor Fernando Sabino, “A Democracia dá a todos o
mesmo ponto de partida; quanto ao ponto de chegada depende de cada um”. 3246/11 Vereador
Erlei Vieira – PSDB, 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 do Sr. Luis
Osório Lopes pelo seu falecimento ocorrido em nossa cidade. Para quem tem fé, a vida e a
morte são dois mistérios que não cabe a nós seres humanos desvendarem. E para todos nós resta
um pedido, que a Sr. Luis Osório Lopes seja mais um de nosso intercessor junto a Cristo. Que
Deus possa confortar cada membro da família e cada coração triste neste momento tão difícil.
Qualquer palavra nesse momento será pequena demais para essa grande perca. Só Deus pode
aliviar esse sentimento. Esperamos que seus corações sejam aliviados com a certeza de que Ele
estará sempre a vos proteger. 3247/11 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, solicita na forma
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício ao Exmo. Sr.
Tarso Genro – Governador do Estado do Rio Grande do Sul, aos Líderes de Bancada da
Assembléia Legislativa, a Secretaria de Segurança Pública – Policia Civil, a Associação dos
Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul (ASDEP) e a 28ª Delegacia Regional
de Polícia de Carazinho, na pessoa do Delegado Luiz Fernando Pinto de Azevedo – Delegado
Regional, manifestando apoio formal desta Casa Legislativa aos Delegados de Policia do
Estado do Rio Grande do Sul, que estão reivindicando que seja cumprida a Lei Estadual Nº
9.696/92 que diz “Constitucionalidade do parágrafo único do art.1º da Lei nº 9.696/1992,
quando assegura aos Delegados de Polícia de carreira a isonomia dos respectivos
vencimentos e seus reajustes, com os vencimentos dos Procuradores do Estado, a partir de
1º de outubro de 1992, sendo que também a Assembléia Nacional constituinte de 1988,
acolhendo uma antiga reivindicação, garantiu aos Delegados de Polícia isonomia de
vencimentos com as demais carreiras jurídicas (art. 39 § 1º e art. 241 da CF original),
firmando a jurisprudência da Corte no sentido da obrigatoriedade do tratamento isômico
entre Delegados de Polícia e Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul a partir da
edição da Lei Estadual nº 9.696/92. O direito dos Delegados está embasado em decisões da
mais alta Corte Constitucional do Brasil, o STF, e em virtude disso manifestamos apoio a essa
categoria, onde um Delegado de Policia percebe mensalmente remuneração inferior a 50% dos
subsídios pagos a um Procurador do Estado em início de carreira. Os Delegados em nenhum
momento estão falando em greve, boicote ou motim, apenas vão cumprir a Lei e trabalhar no
máximo 40 horas semanais, para as quais o Estado os contratou, cumprindo estritamente o papel
de policial, nada de trabalho extraordinário, seja ele acima da jornada regulamentar, seja
ministrando aulas ou dando palestras. Vão estar nas Delegacias despachando os expedientes,
fazendo inquéritos e termos circunstanciados, ou seja somente trabalho policial e no limite do
razoável. Considerando que nos últimos anos os Delegados receberam apenas duas reposições
nos governos Rigotto ( 18,03%) e Yeda (24%), frente ao reajuste de até 200% concedidos a
outras categorias no mesmo período é que consideramos justo as reivindicações da categoria,
pois o direito dos Delegados foi um avanço constitucional consolidado na Assembléia
Constituinte de 1988 e reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. 3254/11 Vereador Elbio
Esteve – PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
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encaminhado ofício ao Executivo Municipal, para que este informe: Com relação ao seguinte
valor destinado á Secretaria Municipal da Saúde, (Bloco Investimento/Componente PréHospitalar fixo das redes de atenção integral ás urgências/Ação: Unidade de Pronto
Atendimento UPA/Competência 08/2011 / Número da OB 821805/Data OB 18/08/2011 / Banco
OB 104/ Agência OB 004642/Conta OB 066240227/Processo 25000097470201170/ Número da
Proposta 87613535000110003) informar: 1) Banco, agência e conta onde o valor foi depositado;
2) Comprovantes bancários do item um; 3) Informe a que se destina o respectivo valor; 4)
Informe se o valor foi gasto, ou continua nos cofres públicos do município; 5) Tendo sido gasto
o valor, informar em que foi gasto, enviando anexo os comprovantes. 3259/11 Vereador Felipe
Sálvia – PDT, solicita que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis,
seja enviado ofício a Direção da CORSAN Porto Alegre e a Gerencia da CORSAN Carazinho,
solicitando que seja estudada a possibilidade da empresa oferecer aos seus clientes um plantão
de religação aos sábados. São inúmeras as pessoas que, por não ter condição financeira estável,
acabam atrasando o pagamento das contas de água e energia elétrica arriscando-se a ter o
fornecimento suspenso, mas muitos, apesar de tais serviços serem essenciais, acabam dando
preferência para outras necessidades tão ou ainda mais importantes, como a alimentação e
remédios. É claro que ninguém quer ter o fornecimento de água ou luz suspensos, mas muitas
vezes acaba ocorrendo e para piorar mais a situação, o corte ocorre na sexta-feira e muitas vezes
sem tempo hábil para que o consumidor possa efetuar o pagamento e dirigir-se até a Corsan para
comprová-lo e solicitar a religação. Sabemos que quando é feita a comprovação do efetivo
pagamento a companhia de água determina a empresa terceirizada a imediata religação, mas se o
consumidor não conseguir dirigir-se até a Corsan antes das 17 horas de sexta-feira, acaba
passando o final de semana todo sem o abastecimento de água o que acarreta outras inúmeras
situações desagradáveis, por isso nossa solicitação para que seja disponibilizado a população um
plantão de religação aos sábados, pelo menos pela manhã, deixando assim, a população mais
tranqüila ao saber que não passará o final de semana todo sem água. 3266/11 Vereadora
Sandra Citolin – PMDB, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para
aprovação, faça uso da palavra, o Diretor Presidente da TW Transportes o Sr. Milton Schmitz
manifestando-se sobre Lei nº 7.449/2011 do Pólo Logístico de Carazinho. A TW Transportes é
uma empresa de tradição e credibilidade que a mais de 45 anos contribui para o crescimento e
desenvolvimento de Carazinho e região, gerando emprego e renda, com 50 unidades e mais de
1300 colaboradores, dos quais 527 em Carazinho, tornando – se ao longo dos anos uma empresa
sólida e confiável, especializada em transportes de cargas rodoviárias e armazenamento. Por
toda esta trajetória e pela responsabilidade com que Direção e Funcionários prestam este serviço
à nossa comunidade é que reconhecemos a importância desta empresa para nosso município. A
TW é uma empresa que valoriza o ser humano no desenvolvimento e a manutenção dos
relacionamentos, investindo em qualificação de pessoal como forma de potencializar o contato
com seus clientes e o mercado. Dessa forma, a TW Transportes age como uma extensão, um
parceiro em que seus clientes podem confiar. Experiente, e reconhecida por sua força e atuação
marcante junto aos mercados do RS, SC, PR e SP, oferece soluções em transporte de forma
integrada, aproximando toda a cadeia de produção e consumo através de seus perfis de serviços.
Conquista e consolida sua atuação no RS e mantém a confiança de seus clientes. Expande
serviços e especializa-se em diferentes nichos de transportes. Isso só é possível porque a TW
investe no que há de mais importante há 45 anos: colaboradores qualificados e empenhados em
atender a sua necessidade de transporte. 3267/11 Vereador Erlei Vieira – PSDB, solicita na
forma regimental, que após aprovado em plenário, seja encaminhado ofício ao Deputado
Federal, Ronaldo Nogueira solicitando a destinação de recursos do orçamento da união para
construção de uma Unidade Básica de Saúde no bairro São Pedro. Considerando que existe
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demanda reprimida de pacientes na área de abrangência da Associação de Moradores dos
Bairros São Pedro, Boa Vista, São João, Herter e Sandri o que justifica a instalação de uma
UBS. Solicito que seja estudada possibilidade de destinar R$370 mil para construção das
instalações físicas para o Posto de Saúde na AMOSPE. Esse é um anseio antigo da população
que necessita de uma referência para os serviços de saúde, sendo que parte da área é considerada
descoberta pelo município. Encaminho em anexo projeto arquitetônico, bem como justificativa e
projeto técnico para instalação do referido posto. Certo que serei atendido pelo nobre Deputado
Carazinhense. Desde já agradeço a atenção. 3268/11 Vereadores Gilnei Jarré – PSDB,
Eugenio Grandó – PTB e Elbio Esteve – PSDB, abaixo-assinados requerem na forma
regimental, justificar a ausência da sessão do dia 02/03/11 desta Casa, tendo em vista que nesta
data comparecemos nas cidades de Rio Grande e Pelotas, junto ao Hospital Santa Casa de Rio
Grande, Polícia Federal de Pelotas e Hospital Beneficência Portuguesa em viagem oficial da
Câmara autorizada pela Presidência de Casa, para conhecer o modelo de gestão das instituições
que são reconhecidas pela Excelência na prestação de serviços da Rede SUS, conforme relatório
de viagem em anexo. Salientamos que a viagem estava pré-agendada, bem como autorizada,
pois a sessão ordinária do dia 07/03/11 foi antecipada para o dia 02/03/11, sendo convocada no
dia 28/02/11 durante sessão plenária. Desta forma, apresentamos os motivos pela ausência,
atendendo o disposto do §6º do art. 2º da Lei Municipal nº 6.922/2009, submetendo ao plenário
para apreciação do requerimento. 3269/11 Vereador Gilnei Jarré – PSDB, requer na forma
regimental, para que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício aos
pastores Edson Adair Suerkamp e Maria Salete Silva Suerkamp parabenizando pelo aniversário
de dois anos da IGREJA FAMILIAR CRISTÃ, comemorada na data de hoje, bem pela
inauguração das novas instalações da igreja. Manifestamos nosso reconhecimento pelo trabalho
social, cultural e religioso, bem como pela realização de oficinas junto aos jovens e mulheres
carazinhenses. Ressaltamos ainda, da satisfação e alegria de participar da inauguração desta
Igreja e enaltecer o trabalho profícuo e dedicado de muitos irmãos na reforma desta Casa de
Oração. Esta obra é uma conquista, fruto de muito trabalho e participação de seus membros.
“Deus faz a obra, nós somos apenas instrumentos em suas mãos”. 3270/11 Vereador Gilnei
Jarré – PSDB, solicita na forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação,
seja enviado oficio de cumprimentos as proprietárias Daiana Carpes e Débora Kuhn,
parabenizando pela inauguração da Loja D & D Modas em nosso município. Manifestamos
nossas congratulações e nosso reconhecimento ao ato arrojado de empreendedorismo e a visão
de investimento em nosso município, acreditando na capacidade de desenvolvimento e
sustentabilidade do comércio carazinhense. Desejamos sucesso e boas vendas. 3271/11
Vereador Eugenio Grandó – PTB, requer na forma regimental, que depois de aprovado em
plenário, seja enviado oficio de aplausos e reconhecimento a Senhorita Letícia da Silva Nigris, a
qual foi premiada com Menção Honrosa no Prêmio Ajuris de Direitos Humanos RS 2011 com a
monografia: “Teoria do Direito Penal do Inimigo: Um confronto aos princípios da dignidade
humana face ao estado de medo permanente e sai inserção na legislação brasileira”. Destacamos
o comprometimento da acadêmica na conquista de seu prêmio uma vez que a mesma concorreu
com outros alunos de instituições de todo o estado do RS, e que junto com alunos das
Universidades PUC e UFRGS, de Porto Alegre, e da FURG de Rio Grande, a estudante da
ULBRA Carazinho recebeu esta Menção Honrosa. Acreditamos que com o empenho e
dedicação que colocaste em sua caminhada acadêmica foram os grandes aliados na busca desta
premiação. Auguramos sucesso em sua profissão e crescimento pessoal na busca de suas
realizações. Solicitamos ainda que seja encaminhada cópia a ULBRA Campus Carazinho,
parabenizando a instituição pelo ensino e apoio prestado a esta acadêmica em especial ao Curso
de Direito. 3273/11 Vereador Eugenio Grandó – PTB, requer, na forma regimental, que
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depois de lido em Plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte
PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Referente ao Orçamento 2012, responder o que segue: 1)
Porque o índice destinado a Secretaria de Educação no orçamento 2012, está inferior ao índice
constitucional previsto de 25% do valor total do Orçamento? JUSTIFICATIVA: Conforme a
Constituição Federal dispõe, no seu artigo 212, caput, a obrigatoriedade de aplicação de 25%
(vinte e cinco por cento) da receita proveniente de impostos na manutenção e desenvolvimento
do ensino, é a mesma redação, aliás, do artigo 69 da Lei Federal 9.394/96, Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – LDB, sendo que conforme a PLOA 2012 o percentual destinado
a pasta é de 20,77%. A Presidente passou ao Intervalo Regimental. A Presidente passou ao
espaço do Grande Expediente, onde fizeram o uso da palavra os Vereadores: Gilnei Jarré –
PSDB, Paulino De Moura – PTB, Felipe Sálvia – PDT e Edir Chitolina – PP. A Presidente
passou a apreciação e votação dos Requerimentos. O Vereador Felipe Sálvia – PDT fez um
requerimento verbal para que os Requerimentos fossem votados em bloco. A Presidente colocou
em apreciação o requerimento, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em
votação, o qual foi aprovado por todos. O Secretário procedeu a leitura do número e autor dos
Requerimentos. A Presidente colocou em discussão os Requerimentos, os Vereadores Sandra
Citolin – PMDB, Elbio Esteve – PSDB e Leandro Adams - PT, não havendo mais vereadores
que quisessem discutir foi colocado em votação, os quais foram aprovados por todos. Dando fim
aos trabalhos a Presidente encerrou a reunião e convocou os vereadores para a próxima reunião
ordinária a ser realizada no dia 12 de dezembro às dezoito horas e quarenta e cinco minutos do
corrente ano.

Vereadora Sandra Citolin
Presidente

Vereador Leandro Adams
Secretário
AIR
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