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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA  05 DE MARÇO DE 2012 
009/12 

 
 
 
Aos cinco dias do mês de março de dois mil e doze, dezoito e quarenta e cinco 
minutos ,ocorreu à oitava reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O vereador 
Leandro Adams fez a leitura de um trecho da bíblia.Coloco em apreciação a ata 
008/12 da reunião ordinária do dia  vinte e  sete de fevereiro de dois mil e doze.Está 
em discussão a ata do dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e doze,não havendo 
vereadores que quisessem discutir coloco em votação, o qual foi aprovado por 
todos.Passamos agora para o grande expediente,Vereador Gilnei Jarré fez o uso da 
palavra, que os projetos constitucionais fossem apreciados em bloco e os projetos 
inviáveis, apreciados em bloco também.O Presidente colocou em discussão o 
requerimento verbal do Vereador Gilnei Jarré.não havendo vereadores que quisessem 
discutir coloco em votação, o qual foi 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 307/12 
Vereador Paulino de Moura – PTB AUTORIZAR viagem à Brasília, entre os dias 12 à 
16 do corrente para participar de audiências nos Gabinetes: DEPUTADO AFONSO 
HAMM,  DEPUTADO JOSÉ OTÁVIO GERMANO, DEPUTADO DANRLEI DE DEUS 
HINTERHOLZ, SENADORA ANA AMÉLIA LEMOS, DEPUTADO MARCO ANTONIO 
FELICIANO, DEPUTADO RONALDO NOGUEIRA.308/12 Vereador Paulino de 
Moura-PTB oficio ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho S.A. - 
ELETROCAR, Senhor ALBANO ERINEU KEYSER FILHO solicitando seja efetuado 
reparos junto a luminária localizada na Avenida SÃO BENTO em frente ao número 
731, no bairro GLÓRIA, eis que a mesma apresenta defeito estando as 
escuras.311/12 Vereador Felipe Sálvia – PDT requer, na forma regimental, que 
depois de ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de 
profundo pesar, pela perda irreparável da Senhora ARACI EVA GOMES PAESE, 
ocorrida na noite de ontem. A professora Araci era uma pessoa cativante, atenciosa, 
dedicada, uma mulher honrada, de muita fibra, e que deixa além dos familiares, 
certamente muitos amigos tristes com sua partida. Araci era esposa de nosso amigo e 
ex Vereador desta Casa, Vilson Paese e junto dele enfrentou em sua vida uma grande 
provação ao perder seu filho tão prematuramente e de forma tão violenta, mas 
também compartilhou grandes alegrias, e estas, é que a fizeram continuar o caminho 
de cabeça erguida. Foi com certeza um grande exemplo de mãe, de esposa e uma 
grande mestra para seus alunos. Aos familiares nossa sincera manifestação de 
pêsames.  Todos sabem o quanto é difícil perder alguém que nos é tão especial, mas 
não se deixem abalar, pois certamente ela estará sempre próxima aos seus, guiando e 
ajudando com sua presença espiritual.A todos os familiares e amigos da inesquecível 
Araci Paese, nossos sinceros sentimentos pelo infausto ocorrido.“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.”   Jô 11, 25-26. 312/12 Vereador Felipe 
Sálvia – PDT requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja 
registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda 
irreparável do Sr. ELEUTÉRIO SCAGLIA BARLEZE, ocorrida no último final de 
semana. Eleutério Barleze foi Vereador desta Casa durante a 3ª Legislatura, de 1956 
a 1959 pelo PSP, era irmão do Sr. Romeu Scaglia Barleze, que tem também uma 
grande trajetória política conhecida de todos nós. Aos familiares nossa sincera 
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manifestação de pêsames.  Todos sabem o quanto é difícil perder alguém que nos é 
tão especial, mas não se deixem abalar, pois certamente ele estará sempre próximo 
aos seus guiando e ajudando com sua presença espiritual.A todos os familiares e 
amigos do inesquecível Eleutério Scaglia Barleze, nossos sinceros sentimentos pelo 
infausto ocorrido. “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.”  
Jô 11, 25-26. 317/12 Vereador Paulino de Moura- PTB AUTORIZAR viagem à 
Brasília, entre os dias 12 à 16 do corrente para participar de audiências nos 
Gabinetes: DEPUTADO AFONSO HAMM,  DEPUTADO JOSÉ OTÁVIO GERMANO, 
DEPUTADO DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ, SENADORA ANA AMÉLIA LEMOS, 
DEPUTADO MARCO ANTONIO FELICIANO, DEPUTADO RONALDO NOGUEIRA 
318/12 Vereador Leandro Adams – PT solicita,  que após lida em plenário e deferida 
na forma regimental, que seja enviado ofício ao Presidente da Eletrocar,  para que  
determine ao setor competente para providenciar  na instalação   de Poste e Lâmpada  
na Rua Travessa Estrela, em frente ao número 40 no Bairro Broecker.  Os moradores 
da referida rua,  estão sentindo a real necessidade de maior iluminação naquele local,  
pois ao anoitecer fica difícil a circulação de pedestres, uma vez que a iluminação é 
precária, o que é também motivo para a sensação de insegurança dos 
moradores.319/12 Vereador Leandro Adams – PT solicita na forma regimental, que 
após submetida ao plenário para apreciação e votação, seja encaminhado ofício ao 
Grupo de Escoteiros Cônego Sorg, parabenizando a Diretora Presidente Susana 
Thiesen e todos os membros da diretoria do Novo Grupo Escotista. Desejando a nova 
diretoria e demais participantes do Grupo, sucesso na gestão que se inicia. O 
Escotismo é uma organização importantíssima para toda a sociedade, pois possui 
como princípios norteadores o Amor ao próximo, Amor aos irmãos escoteiros e a 
formação do Caráter. A missão do escotismo é contribuir para a educação dos jovens, 
por meio de um sistema de valores baseado na promessa e lei escoteira . Para ajudar 
a construir um mundo melhor onde as pessoas se realizem como indivíduos e 
desempenhem um papel construtivo na sociedade. O Escotismo transforma 
desconhecidos em conhecidos, conhecidos em amigos e amigos em irmãos.O 
Escotismo proporciona um ambiente sadio e divertido onde desafios são superados e 
todos aprendem valores e princípios sólidos para um futuro melhor, não só para o 
próprio umbigo.Tenho certeza que a iniciativa dos fundadores e de toda a Diretoria  do 
Novo Grupo de Escoteiros Cônego Sorg, irá contagiar e ampliar a Preservação do 
meio ambiente em nossa comunidade, pois este é um dos objetivos principais do 
Escotismo.325/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB requer que após lido em 
plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado oficio a Deputada Federal 
Andréia Zito (PSDB RJ), manifestando apoio ao projeto de sua autoria PL 3212/2012, 
que  Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 e a Lei nº 8.213, de 1991 e Concede ao 
pai empregado o direito a licença-paternidade de 180 dias nos moldes da licença-
maternidade, especificamente quando ocorre falecimento da mãe, em decorrência de 
complicações no parto ou nos casos de invalidez permanente ou temporária da 
genitora, declarada por junta médica, quando   ela ficar  impedida de cuidar de seu 
filho durante o período da licença-maternidade.Certamente na falta da mãe, os 
cuidados da maternidade devem ser prestados pelo pai, e isto deve ser assegurado 
pelo Estado, pois a  Constituição Federal estabelece que “é dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e convivência familiar e comunitária, além 
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
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violência, crueldade e opressão.Salientamos que já existem leis concedendo licença-
maternidade e licença-paternidade a pais adotivos, sendo assim  concordamos com a 
nobre Deputada quando declara que  “há necessidade de se estabelecer a isonomia 
de tratamento a todos os casos pois  além de todas as necessidades que um recém-
nascido demanda, ainda há a dor decorrente da perda”. “Os princípios da dignidade 
humana e da proteção à infância devem preponderar sobre o da legalidade 
estrita”.329/12 Vereador Felipe Sálvia – PDT 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 e 
no Senado Federal, manifestando nosso total apoio ao Projeto de Lei nº 3148/12 do 
deputado Dr. Jorge Silva, que proíbe os cartórios de cobrar taxas para o cancelamento 
de protesto de dívidas.O protesto é um ato público formal feito em cartório em que o 
credor caracteriza legalmente o atraso do devedor. Essa etapa permite que o credor 
entre na Justiça para cobrar a dívida. Como os cartórios já recebem pela realização do 
protesto, não se justifica a cobrança no cancelamento, pois isso gera um duplo ônus 
para o devedor, que terá de pagar a dívida e o cartório.A gente sabe o quanto o 
cidadão de classe baixa sofre para pagar suas contas em dia, como as circunstancias 
muitas vezes o impede, em alguns momentos acaba por ter seu nome registrado em 
cobrança no cartório de registro de protestos devido ao atraso que ocorre de forma 
inevitável, por isso, assim como o nobre deputado autor desta proposição, 
entendemos que não é justo que o devedor tenha além da divida, toda esta despesa, 
se já enfrenta dificuldade para pagar a divida no vencimento da mesma, mais 
dificuldade terá ainda para pagá-la com todas essas taxas.335/12 Vereador Èlbio 
Esteve – PSDB Seja encaminhado aos familiares do sempre lembrado Raul Borges, 
que veio a falecer no dia 28 de fevereiro, 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!” 338/12 
Vereador Élbio Esteve – PSDB  Seja encaminhado aos familiares do sempre 
lembrado Roque Orlando Zohler, que veio a falecer no dia 26 de fevereiro, 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!” O Presidente colocou em discussão os requerimentos, não havendo 
vereadores que quisessem discutir coloco em votação, o qual foi aprovado por todos.O 
Secretário fez a leitura dos projetos, Projeto de Lei 012/12 Executivo Municipal, 
Projeto de Lei 017/12 Executivo Municipal, Projeto de Lei 016/12 Executivo 
Municipal, Projeto de Resolução Legislativo 001/12.O Secretário procedeu a leitura 
dos pareceres da Comissão de Justiça e Finanças PL 012/12 e os demais projetos 
todos viáveis. O Vereador Gilnei Jarré fez o uso da palavra, 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 PL 012/12 e os demais Projetos todos viáveis, não havendo vereadores que 
quisessem discutir foi colocado em votação,os quais foram aprovado por todos.O 
Presidente colocou em discussão os Projetos de Lei com os pareceres já aprovados, 
não havendo vereadores que quisessem discutir foram colocados em votação, os 
quais foram aprovados por todos.Projeto de Lei 009/12 Executivo Municipal, 
Projeto de Lei 010/12 Executivo Municipal. O Secretário procedeu a leitura dos 
pareceres da Comissão de Justiça e Finanças PL 009/12 e os demais projetos 
inviáveis. Está em discussão os pareceres, o Vereador Eugenio Grandó e o Vereador 
Paulino de Moura fizeram o uso da palavra, não havendo vereadores que queiram 
discutir, coloco em votação, cinco a quatro, foi rejeitado e encaminhado os Projetos 
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para a Comissão de Ordem Econômica Social . O vereador Felipe Sálvia voto 
inseparado,Parecer está apto  para a ordem do dia.Está em discussão,o vereador 
Felipe Sálvia, Gilnei Jarré,Paulino de Moura e Eugenio Grandó fizeram o uso da 
palavra ,Está em discussão os projetos com os pareceres já aprovados,não havendo 
vereadores que queiram discutir coloco em votação, aprovado por sete á dois.O 
Secretário fez a leitura do Relatório do Projeto de Resolução de Autoria do Inquérito 
Parlamentar.Está em discussão o relatório,não havendo vereadores que quisessem 
discutir coloco em votação, o qual 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 12 de março do corrente ano, às 18:45 minutos. 
 
 
 
           Vereador Erlei Vieira                                          Vereador Elbio Esteve 
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