
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE JULHO DE 2011 .••••
ATA 027/11

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e onze, às dezenove horas e vinte e
cinco minutos, ocorreu à vigésima sétima reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador Paulino De Moura - PTB fez a leitura de um trecho da bíblia. Foi
realizada a leitura do expediente da presente reunião. Na sequência foi realizada a
leitura das indicações e dos requerimentos que seguem: Requerimento 1838/11
Vereador Erlei Vieira - PSDB, solicita na forma regimental, que após aprovado em
plenário seja encaminhado oficio, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Sindicato
dos Motoristas. Cumprimentando também a direção e todos associados destes sindicatos
e amigos agricultores que tem a missão de cultivar a terra. Ê dela que se originam os
alimentos para a humanidade. O Colono desbrava o chão e faz brotar a plantação. Ee Cumprimentar também os amigos motoristas que na estrada, dia e noite, percorre os
caminhos que levam a produção de outros trabalhadores. Recebam aqui o
reconhecimento do poder legislativo, e homenagem por mais esta data comemorativa do
dia 25 de julho. Parabéns Colonos e Motoristas. 1858/11 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 substituídas duas luminárias que encontram-se queimadas na Rua Afonso Pena
Números 98 e 218. Sendo que tinha para o momento reforço votos de estima e apresso.
1859/11 Vereador Erlei Vieira - PSDB, solicita na forma regimental, que após
aprovado em plenário seja encaminhado oficio de aplausos do Poder Legislativo a
Escola Estadual Emesta Nunes, parabenizando toda equipe de colaboradores pelo
aniversário de 50 anos de existência no município deste importante educandário. Tive a
oportunidade de presenciar o comprometimento de todos os colaboradores em prol do
desenvolvimento da escola, no evento comemorativo realizado na sede da Escola e
tenho completa convicção que é esse envolvimento que toma a Escola Emesta Nunes
uma das melhores do município. É possível ver nos olhos de cada pessoa presente noe evento a vontade de fazer a diferença para o crescimento da instituição. Recebam o
reconhecimento pela importância do trabalho realizado por todos e as felicitações do
Poder Legislativo pela passagem dessa data tão importante. 1864/11 Vereador Elbio
Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
encaminhado oficio a Comissão de Seguridade Social e Família; Comissão de Finanças
e Tributação; e Comissão Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara Federal,
manifestando apoio desta Casa Legislativo, ao Projeto de Lei 570/11, que prevê que o
SUS (Sistema Único de Saúde) seja obrigado a disponibilizar hospedagem para
pacientes em tratamento ambulatorial fora de sua cidade. Medidas como esta, que vem
de encontro a melhoria na qualidade de vida da população, e principalmente dos
usuários da rede SUS, são sempre da máxima importância. Portadores de câncer que
necessitam de quimioterapia ou radioterapia, ou os portadores de doenças renais
crônicas que realizam hemodiálise, por exemplo, são encaminhados para os serviços de
maior complexidade, que geralmente são procedimentos ambulatoriais e não necessitam
de internação, mas muitos pacientes nessa situação acabam sendo internados por não ter
um local para pernoite, o que acarreta redução efetiva do número de leitos hospitalares e
aumento dos custos para o SUS. Sendo assim, manifestamos o apoio desta casa
legislativa a aprovação deste projeto de lei, que vem de encontro a melhorias para o
sistema público de saúde, trazendo assim beneficios a população. 1877/11 Vereador
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Felipe Sálvia - PDT, solicita na forma regimental que a Mesa Diretora determine ao
setor jurídico desta Casa a elaboração de uma relação de leis de autoria de Vereadores,
principalmente desde a legislatura passada (2005/2008) até esta data e que infelizmente
não foram ou não estão sendo efetivamente implementadas no âmbito do município.
Sempre ouvimos falar que lei não se discute, se cumpre, é mnjargão popular, mas, além
disso, é uma obrigação constitucional e uma responsabilidade administrativa do Prefeito
fazer cumprir as leis. Sendo assim, solicito que após esta averiguação por parte da área
jurídica da Câmara, seja encaminhado oficio ao Senhor Prefeito Municipal contendo a
relação destas leis e estipulando um prazo para implementação de todas que até o
momento não saíram do papel, informando a esta Casa quais foram as providencias
tomadas para garantir a efetivação das mesmas. Caso o executivo não promova as
devidas regularizações para implementação das leis, solicito então que as mesmas sejam
encaminhadas ao Ministério Público, solicitando a parceria da promotoria para que as
leis em questão sejam efetivamente implantadas no âmbito do município produzindo
assim as melhorias que se procurou estabelecer para a população, quando foram
aprovadas pelo plenário desta Casa. 1878/11 Vereador Felipe Sálvia - PDT, solicitou
a Comissão de Obras da Câmara que averiguasse a qualidade do material utilizado para
fazer o recapeamento e os serviços de tapa buracos e outros reparos em via pública.,
solicito que seja contratado em regime de urgência um engenheiro especialista neste
tipo de obras para acompanhar o trabalho da comissão, pois como membro desta Casa,
acredito que a Comissão de Obras precisará de um especialista para poder elaborar um
relatório baseado em dados técnicos que possibilite dizer e afirmar realmente qual o tipo
e a qualidade do asfalto que está sendo utilizado nos locais onde são feitos os
recapeamentos, capeamento, reperfilagem, revitalizações, etc. Entre as diversas
reclamações que temos ouvido com relação a recuperação de vias públicas, temos nos
deparado até mesmo com comparações hilárias, realmente seriam muito engraçadas não
fosse estarmos tratando de uma situação que requer muita seriedade para resolver este
problema., mas chegamos a ouvir as pessoas comentando que antigamente se falava que
foi feito "asfalto casca de ovo", hoje se fala em asfalto "Sonrisal", porque é só cair uma
chuvinha que ele se dissolve. 1879/11 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 ao Senador Paulo Paim, manifestando
nossa preocupação com relação a um assunto, do qual Vossa Senhoria foi um defensor
convicto na Legislatura passada, digo passada, pelo fato de que não temos visto mais
seu empenho e determinação no sentido de derrubar o "famigerado" fator
previdenciário. Ilustríssimo Senador, Vossa Senhoria foi o parlamentar que mais atuou
em defesa dos direitos dos aposentados, foram incansáveis nossas manifestações de
apoio e de incentivo para que seus projetos fossem aprovados, principalmente o que
derruba o fator previdenciário, mas infelizmente percebemos que hoje muito pouco se
fala no assunto, até mesmo Vossa Senhoria muito pouco tem se pronunciado,
praticamente não se ouve mais falar em fim do fator previdenciário, tema que foi
amplamente debatido e divulgado antes das últimas eleições e que com certeza lhe
garantiu o apoio e o voto de milhares de brasileiros sensibilizados com a causa, um
destes fui eu, que mesmo não pertencendo ao mesmo partido do nobre senador abri meu
voto publicamente, manifestando meu total apoio a sua reeleição por entender que
ideologicamente pensamos da mesma forma., ou seja., o aposentado no Brasil, depois de
uma vida inteira de trabalho passa por tantas situações constrangedoras, tristes,
lamentáveis, muitos enfrentam dificuldades em obter a tão sonhada aposentadoria e os
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que conseguem sofrem com a drástica queda de renda tendo que passar por humilhações
inimagináveis. Por isso, por meio deste requerimento, venho manifestar minha
preocupação neste sentido, bem como solicitar seu empenho e dedicação quanto a levar
adiante o propósito de acabar com o fator previdenciário, fator este, que resulta quase
que invariavelmente na redução do valor do beneficio dos aposentados que tanto
machuca e fere de forma cruel o cidadão brasileiro. Senador, não vamos permitir que
esta luta acabe sem vitória, vossa senhoria conta com um exército ao seu lado, um
exército de seres humanos, homens e mulheres, trabalhadores dignos, honestos e que
não merecem esta situação depois de terem passado toda uma vida trabalhando de sol a
sol, enfrentando todas as dificuldades que sabemos que o trabalhador passa, não é justo,
esperamos contar com este grande líder político para vencer esta guerra, por favor, pelo
cidadão brasileiro, não vamos esmorecer. 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 Nacíonal, 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. 1896/11 Vereador Felipe Sálvia - PDT, requer, na forma regimental,
que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado
oficio de Cumprimentos do Poder Legislativo de Carazinho a Stara, que pelo segundo
ano consecutivo é a melhor empresa da categoria Máquinas, Equipamentos e
Ferramentas da Revista Exame Maiores e Melhores, que tradicionalmente publica sua
edição especial das Melhores e Maiores empresas do Brasil. Além de ser bi campeã
nesta categoria, a Stara está entre as 50 maiores empresas do agronegócio categoria
crescimento, ocupando a posição de número 32, ja na categoria de bens de capital a
Stara ocupa o segundo lugar, sendo a primeira colocada no índice de liquidez corrente.
Na classificação geral das 1.000 Melhores e Maiores empresas, a Stara ocupa a posição
de número 789. É com imensa satisfação que mais uma vez cumprimentamos o Diretor
Presidente desta empresa, Sr. Gilson Trenephol, que com trabalho, dedicação, seriedade
e competência ao longo de todos estes anos fez desta empresa uma das maiores do ramo
no país e no mundo. 1902/11 Vereadora Sandra Citolin, 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, e ao
Deputado Estadual Márcio Biolchi - PMDB RS, autor do Projeto de Lei N° 24812011,
manifestando apoío e pedindo a aprovação do referido projeto que está tramitando na
Assembléia Legislativa do RS e que veda a cobrança de taxas por emissão de carnês ou
boletos bancários no Estado do Rio Grande do Sul. O PL abrange relações comerciais e
de serviços, além de taxas condominiais e locatícias, ficando proibida a cobrança pela
emissão do documento para pagamentos. A cobrança de taxas pela emissão de carnês ou
boletos bancários representa oneração indevida para os consumidores, gerando, de
forma reflexa, o enriquecimento sem causa para estabelecimentos, prestadores, bancos e
concessionários. Os carnês ou boletos são oferecidos aos consumidores como meio
alternativo para pagamento em caixas eletrônicos, ou mesmo através da rede mundial de
computadores, e, as mais das vezes, pelo baixo valor unitário, ou mesmo comodismo,
acabam sem resistência pela maioria, mesmo havendo contrariedade individual. Trata-se
de evidente pratica abusiva, em detrimento do consumidor, porquanto esta prática
favorece os estabelecimentos, prestadores, bancos e concessionários, presente que lhes

3
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


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

•

•

assegura maior liquidez e controle dos respectivos fluxos financeiros. Tudo em
detrimento do consumidor, que se vê constrangido a suportar essa taxa, a qual, ademais,
se insere como custo pela exploração da própria atividade econômica, devendo ser
considerado como insumo ou encargo inerente do fornecimento ou prestação de serviço.
Certamente este Projeto é um grande avanço e significa muito para o povo gaúcho que
não suporta mais tanta carga tributária, impostos e demais encargos, por isso
solicitamos a imediata aprovação do Projeto de Lei 24812011. 1903/11 Vereadora
Sandra Citolin - PMDB, solicita na forma regimental, que depois de ouvido o plenário
para aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando o
Sr Euclésio Eloy de Bortoli, pela iniciativa de encaminhar a Câmara Municipal de
Vereadores exemplares do livro de sua autoria intitulado Ondas Amigas - Primórdios
da ZYF-8 Rádio Carazinho, uma síntese histórica da implantação da RaclioCarazinho
e uma homenagem aos pioneiros do rádio. Jovem adolescente apaixonado pela
radiofonia, ingressou como fundador na data de 17 de maio de 1947, na Radio
Carazinho a então ZYF - 8. A qualidade da comunicação foi um importante fator no
sucesso do Euclides, que aos 21 anos se elegeu o mais jovem vereador da história de
Carazinho. Sua vocação era para o público; tomou-se também professor de Direito
Administrativo da UPF, até ser jubilado e membro da congregação que criou a
faculdade de direito da UPF de Carazinho. Por ser esta pessoa empreendedora, corajosa
e batalhadora que tanto orgulha a comunidade carazinhense, receba o reconhecimento e
o incentivo do Poder Legislativo Municipal. 1904/11 Vereador Eugenio Grandó -
PTB, requer na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja enviado
oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. OLDAIR
DE BRUM ALMEIDA (fOCO), pelo seu falecimento ocorrido no dia 18 de Julho,
demonstrando nossa solidariedade neste momento de proftmda dor pela perda
irreparável. Desejamos a Família, muita força e fé para superar este momento que
sabemos é de profunda dor, mas DEUS que tudo pode estará fortalecendo-os e
consolando-os. Cremos na palavra de Deus escrita em João Cap.11, verso25 e 26 "Disse
Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá;
e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá". 1906/1 1 Vereador Paulino De
Moura - PTB, solicita na forma regimental que após lido e apreciado pelo plenário que
seja enviado oficio ao Senhor ONILDO KUNTZ Presidente do SINDICATO DOS
RODOVIÁRIOS DE CARAZINHO, PARABENIZANDO todos os associados pela
passagem do DIA DO MOTORISTA, comemorado no dia de hoje, 25 de julho.
Recebam em nome do Poder Legislativo de Carazinho os nossos PARABÉNS aos
profissionais do volante pela passagem desta data comemorativa e rogamos a São
Cristóvão, padroeiro dos motoristas proteja a todos os motoristas deste imenso Brasil.
1907/11 Vereador Paulino de Moura - PTB, solicita na forma regimental que após
lido e apreciado pelo plenário que seja enviado oficio em nome do Poder Legislativo de
Carazinho na pessoa do Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES
RURAIS DE CARAZINHO, Senhor ELlO BERNARDI, PARABENIZANDO-OS
pela passagem do DIA DO COLONO, comemorado no dia de hoje, 25 de julho. A estes
homens e mulheres que cultivam a terra e com muito suor produzem o sustento desta
nação, rendemos no dia de hoje as nossas mais sinceras homenagens pela data r
comemorativa. 1910/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita na forma
regimental, que depois de ouvido o plenário para aprovação, seja enviado oficio do
PGodetarLeBgiSlativdoSd.eCaraz1inho,parabednizanddo
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julho de 2011. Esta data é extremamente importante, pois presta-se homenagem a todas
as pessoas que conduzem veículos, de fenna profissional ou amadora, enfrentando os
perigos das estradas ou a insegurança das cidades, e você Gustavo, que trabalha com
dedicação, responsabilidade, competência e profissionalismo, representa muito para
todos nessa Casa legislativa. Sabemos que não é fácil enfrentar as estradas com buracos,
pedágios que sobem, motoristas imprudentes, e, sobretudo, a saudades da família. Em
seu nome saudamos todos os motoristas carazinhenses e da Região que cumprem as leis
do trânsito para transportar todos com segurança, que dirigem com prudência, e que
prestam excelentes serviços à comunidade. A Presidente passou de imediato ao Grande
Expediente onde fizeram o uso da palavra os Vereadores: Gilnei Jarré - PSDB, Paulino
De Moura - PTB, Felipe Sálvia - PDT e Sandra Citolin - PMDB. O Vereador Estevão
De Loreno - PP fez um Requerimento Verbal para que fossem votados em bloco os
Requerimentos e os Projetos Viáveis. O Vereador Felipe Sálvia - PDT fez um
Requerimento Verbal para que fosse incluído na Ordem do Dia o Projeto de Lei sobre
as Lojas de Conveniências. A Presidente salientou ao Vereador Felipe Sálvia - PDT que
o referido Projeto de Lei está na Comissão de Ordem Econômica e Social. O Vereador
Paulino De Moura - PTB como Presidente da Comissão da Ordem Econômica e Social
comunicou que irá usar o prazo legal que está no Regimento Interno de 7 (sete) dias. O
Vereador Gilnei Jarré - PSDB solicitou que fosse votado em separado o PLC 016/2011.
A Presidente colocou em apreciação o pedido do Vereador Gilnei Jarré - PSDB o qual
foi aceito por todos os vereadores. O Secretário procedeu com a leitura dos autores e
números 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 com a leitura dos Projetos de Lei com os
seus respectivos número e autor, que são: Projeto de Lei 085/2011 - Poder Executivo
Municipal, o Vereador Gilnei Jarré - PSDB pediu esclarecimentos sobre este Projeto de
Lei pois já havia sido colocado em pauta e o mesmo não havia sido votado por falta de
documentos. A Presidente colocou aos vereadores que faltava a Certidão de Óbito,
tendo em vista que se trata de nome de Rua o mesmo não pode ser votado, a Presidente
colocou em votação a retirada do Projeto de Lei da Ordem do dia a qual foi aprovado
por todos. O Secretário retomou a leitura dos Projetos, Projeto de Lei Complementar
015/2011 Poder Executivo Municipal e Projeto de Lei 046/2011 Vereador Felipe Sálvia
- PDT. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Finanças
referente aos Projetos de Lei. 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 de Ordem Econômica e Social referente aos Projetos
de Lei. A Presidente colocou em discussão os pareceres da Comissão de 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 pro todos. Projeto de Lei
089/2011 Poder Executivo Municipal. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres da
Comissão de Justiça e Finanças referente aos Projetos de Lei. A Presidente colocou em
discussão os pareceres da Comissão de Justiça e Finanças, os Vereadores Gilnei Jarré-
PSDB, Felipe Sálvia - PDT e Sandra Citolin - PMDB fizeram o uso da palavra, não
havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, o qual foi rejeitado
por 5x4. Sendo assim a Presidente passou para a Comissão de Ordem Econômica e
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Vereadora Sandra Citolin

Presidente

Social o Projeto de Lei para exarar o parecer dentro do prazo regimentaL O Secretário
procedeu a leitura do Projeto de Lei Complementar 016/2011 do Poder Executivo
Municipal e na sequência procedeu a leitura do parecer da Comissão de Justiça e
Finanças referente ao Projeto de Lei Complementar. A Presidente colocou em discussão
o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereadores que quisessem
discutir foi colocado em votação, o qual foi aprovado por todos. O Secretário procedeu
a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social referente ao Projeto de
Lei Complementar. A Presidente colocou em discussão o parecer da Comissão de
Ordem Econômica e Social, não havendo vereadores que quisessem discutir foi
colocado em votação, o qual foi aprovado por todos. A Presidente colocou em discussão
o Projeto de Lei Complementar 016/2011 já com os pareceres apro , n endo
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, o foi rejeitado pro
Dando fim aos trabalhos a Presidente encerrou a reuniã9--e convocou os vereadores p
a próxima reunião a ser realizada no dia O 1 de ag9sto às dezoito horas e quarenta
cinco minutos do corrente ano.•

•
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