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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE MARÇO DE 2012 
010/12 

 
 
 
Aos doze dias do mês de março de dois mil e doze, dezoito e quarenta e cinco 
minutos ,ocorreu à decima reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O vereador 
Paulino de Moura fez a leitura de um trecho da bíblia. O Secretário fez a leitura do 
oficio de suplemente para o Vereador Leandro Adams,convocando o Vereador 
Orlando Ferrari.Na seqüência foi realizada a leitura dos requerimentos que seguem: 
Requerimento 371 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 Jovem Vinicius Hillebrand Eli, pelo seu 
falecimento ocorrido dia 09 de março de 2012 em nossa cidade. Consolamo-nos com 
as palavras de Jesus em João 3.16-17.“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira 
que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a 
vida eterna”.À família enlutada de Vinicius Hillebrand Eli, nossos mais sentidos 
pêsames pelo infausto ocorrido. 372 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 Empresário da Wavetec 
Comunicações Sr. Milton Fior e de sua esposa, a professora Normélia Kempf Fior, 
pelo  trágico falecimento, ocorrido no dia 06 de março de 2012, que além dos  
familiares, colegas e amigos, entristeceu  toda a sociedade carazinhense.“DISSE-LHE 
JESUS: EU SOU A RESSUREIÇÃO E A VIDA; QUEM CRÊ EM MIM, AINDA QUE 
ESTEJA MORTO, VIVERÁ; E TODO AQUELE QUE VIVE E CRÊ EM MIM NUNCA 
MORRERÁ”.À família enlutada de Milton e Normélia Fior, nossos mais sentidos 
pêsames pelo infausto ocorrido. 382 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 de MILTON E NORMÉLIA FIOR, 
pelo seu falecimento ocorrido no dia 06 de março, demonstrando nossa solidariedade 
neste momento de profunda 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, vers. 25 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”.383 Vereador Eugenio Grandó – PTB, requer, na forma regimental, que 
depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício 
do Poder Legislativo de Carazinho a ELETROCAR – Centrais Elétricas de Carazinho 
S/A, na pessoa do Diretor Presidente Sr. Albano Keyser, a fim de que se possa 
realizar reparos na iluminação da Avenida São Bento próximo ao nº 245, visto que o 
local possui grande movimento a noite de motoristas e pedestres e a iluminação 
encontra-se precária.391 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho a Direção do Colégio Notre Dame Aparecida de 
Carazinho, na pessoa da Irmã Iris Marcolin – Diretora da Instituição,  parabenizando 
pela excelência das comemorações dos 82 anos de história, trabalhos e conquistas no 
âmbito educacional de Carazinho e Região. Parabenizamos  também pela visão, 
promoção do crescimento, do progresso e a excelência da escola, cujo objetivo é 
construir uma comunidade que incentiva o desenvolvimento integral dos 
indivíduos.Parabéns à Direção, Professores, Funcionários e Alunos do Colégio Notre 
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Dame Aparecida, promotores da educação em nosso município, sendo assim dignos 
do  reconhecimento do Poder Legislativo Municipal.“ O homem não é nada além 
daquilo que a Educação faz dele”( Immanuel Kant)392 Vereador Felipe Sálvia – PDT, 
solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do 
Poder Legislativo de Carazinho a Direção, Professores, Funcionários e Alunos do 
Colégio La Salle, por ocasião das comemorações referentes ao aniversário de 75 
(setenta e cinco) de existência deste conceituado educandário, que foi fundando em 
07 de março de 1937, tendo como princípio à formação integral da pessoa, e a 
transformação da sociedade através de uma educação humana e cristã de qualidade, 
solidária e participativa.A comunidade Lassalista faz parte da história do município, 
somos testemunhas do trabalho, da superação e da união dos religiosos com a 
comunidade local, marcando o desenvolvimento do município.São 75 anos de história 
de um projeto marcado pela qualidade educacional na perspectiva humana e cristã e 
dos processos pedagógicos expressos em projetos voltados ao conhecimento, à 
tecnologia e aos valores humanos e cristãos.É com grande satisfação que destacamos 
nesta oportunidade o belo trabalho desenvolvido pela direção, e toda a classe 
docente, pais e colaboradores, no intuito de proporcionar aos seus estudantes uma 
educação de qualidade e de belíssimos princípios morais.Pelo exemplo de dedicação 
e envolvimento com a educação e a comunidade, recebam o reconhecimento deste 
Poder por seu trabalho, especialmente nesta data em que é comemorado o 
Aniversário de 75 Anos da Escola.395/12 Vereador Eugenio Grandó – PTB, requer, 
na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores 
Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho a CORSAN, na pessoa do 
Gerente Sr. Sandro Loureiro, a fim de que se possam realizar reparos na Rua Antônio 
Vargas, entre as ruas Olavo Bilac e Saldanha Marinho, no Bairro Loeff, visto que a via 
foi danificada em virtude de obras de saneamento e ao término desta o local continua 
praticamente intransitável.404/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
do Poder Legislativo de Carazinho parabenizando os peemedebistas Débora 
Rodrigues da Silva – eleita Presidente do PMDB Mulher  e Igor Guerra Longo,  eleito 
Presidente da Juventude do PMDB Carazinho, dia 10 de março na Convenção 
Municipal do PMDB.Parabéns a Débora Rodrigues da Silva e Igor Guerra Longo, no  
comando do PMDB Mulher e Juventude  e  que esse novo comando  destes jovens 
peemedebistas seja   o nosso alimento para novas conquistas e vitórias. “ As pessoas 
realmente se tornam completamente extraordinárias quando elas começam a pensar 
que elas conseguem fazer coisas. Quando elas acreditam em si mesma, elas 
adquirem o primeiro segredo do sucesso”. (Norman Vincent. Peale).Recebam o 
Reconhecimento e o Incentivo do Legislativo Municipal.406/12 Vereador Élbio Esteve 
– PSDB, Seja encaminhado aos familiares do sempre lembrado HELEODORO 
LOUZADA DO NASCIMENTO, que veio a falecer no dia 11 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!” 408/12 Vereador Erlei Vieira – PSDB, solicitam na forma 
regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado ofício, a Direção do 
HCC , que estudem a possibilidade de uma solução para melhorar o tráfego de 
veículos do estacionamento da entrada da Emergência no HCC. Nos momentos de 
maior tráfego o fluxo de ambulâncias fica prejudicado, alem dos médicos e usuários do 
HCC utilizarem-se deste espaço destinado a trafegabilidade. Portanto sugiro que seja 
designado um funcionário para organizar estes veículos. 411/12 Vereador Erlei Vieira 
– PSDB, solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário, seja 
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encaminhado ofício ao Excelentíssimo reitor da Universidade de Passo Fundo, José 
Carlos Carles de Souza propondo uma parceria entre a UPF e o Poder Executivo e 
Legislativo objetivando a disponibilização do memorial descritivo dos imóveis incluídos 
nas Zonas de Interesse Social. Com a criação do novo Zoneamento existe a 
possibilidade de utilização de novos parâmetros mínimos de ocupação de lotes, 
recuos, coeficientes de aproveitamento e usos permitidos.Taxa de ocupação máxima 
TO 0,70 Índice de aproveitamento máximo IA 2,0 Frente mínima do lote: 5,00mÁrea 
mínima do lote:125m2 Recuos frontais: mínimo 4,00 m Largura Mínima de vias 
urbanas de 10,00 m, com passeios públicos de 2,00 m em cada lado, sendo que ficará 
reservado para tráfego de veículos 6m.Faixa não edificável mínima de 5 m com 
exceção dos imóveis ribeirinhas a rios e sangas neste caso a faixa se amplia para 
15m.As Zonas de interesse Social  Zonas de Interesse Social se aplicam as seguintes 
localidades: São Lucas, Ouro Preto, Loteamento do Aeroclube, Planalto e Cantares 
foram incluídos também parte dos bairros Oriental, Dileta, Vargas, Floresta - Beco da 
Cuiabá, Medianeira, Esperança, Santa Teresinha, Fey, São Pedro, Braganholo, Dea, 
Aurora e Princesa, São Miguel, Alvorada, Conceição, Alegre, São Sebastião, Sassi, 
Hípica, Nossa Senhora Aparecida, São Jorge, Ouro Preto, Sommer e moradores da 
Rua Antônio José Barlete, ainda serão incluídas nesta lei as áreas que o município 
venha adquirir para construção de projetos habitacionais e para áreas particulares 
para as quais houve autorização especial.O principal objetivo desse projeto é 
proporcionar aos carazinhenses a regularização de seus lotes que não se 
enquadravam na legislação anterior e assim poderão ter a tranqüilidade de ter as 
escrituras de seus imóveis, tendo inclusive a possibilidade de buscar financiamento 
para ampliação e construção de sua moradia.A lei complementar Nº 145, de 12 de 
Abril de 2011 regulamentou a normatização, porém até a presente data nenhum 
morador procurou o setor de planejamento para utilizar-se dessa Legislação.Com base 
nessa informação foram realizados diversos contatos nos bairros da cidade, os quais 
nos qualificam a garantir que os moradores não estão realizado a regularização devido 
a falta de recursos para custeio do memorial descritivo da área. Solicitamos então que 
seja analisada a possibilidade de realização de um convênio instituição de ensino e 
município para disponibilização gratuita desse serviço já que as demais taxas podem 
ser custeadas através do respectivo programa federal que prevê esse benefício. 
412/12 Vereador Eugenio Grandó – PTB, requer, na forma regimental, que depois de 
lido em Plenário, seja enviado ofício as Centrais Elétricas de Carazinho S/A – 
ELETROCAR, na pessoa do Diretor Presidente Sr. Albano Keyser, com o seguinte 
PEDIDO DE INFORMAÇÕES:Referente ao cargo aos maiores consumidores de 
energia elétrica, responder o que segue: 1) Quem são os 50 (cinqüenta) maiores 
consumidores de energia elétrica de Carazinho? 2) Quais são os valores auferidos 
com pagamento das tarifas oriundas de energia elétrica? JUSTIFICATIVA: Mapear o 
padrão de consumidores das Centrais Elétricas de Carazinho S/A – ELETROCAR, no 
intuito de auxiliar o desenvolvimento do município buscando a instalação de novas 
empresas com vocações inerentes ou semelhantes aos 50 (cinqüenta) maiores 
consumidores de energia do município.414/12 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:1 – 
Qual foi a empresa contratada para o fornecimento e instalação dos novos postes que 
estão sendo instalados na Av. Flores da Cunha em direção ao Bairro Borghetti e 
Borghetti/Centro.2 – Qual o serviço a ser prestado e que é objeto do contrato?3 – Qual 
o prazo para conclusão?4 – Qual o valor total do material utilizado e do serviço 
prestado?5 – Encaminhar uma cópia do referido contrato.415/12 Vereador Gilnei 
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Jarré – PSDB, requer, na forma regimental, que depois de lido em Plenário, seja 
enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES:1 
– Listagem da 2ª etapa de avaliação dos currículos realizados pela Coordenação 
Estadual da SAMU, bem como a relação dos candidatos contratados caso 
houver.JUSTIFICATIVA: Fiscalizar a contratação dos funcionários.417/12 Vereador 
Élbio Esteve – PSDB, seja encaminhado ofício ao COLÉGIO LA SALLE, na pessoa 
de seu Diretor, Senhor Irmão Jorge, cumprimentando a todos, Diretoria e demais 
Professores pelo aniversário de 75 anos desta instituição, comemorado no dia 07 de 
março.O Colégio La Salle, vem, ao longo destes 75 anos, construindo uma história de 
sucesso, baseada no aprimoramento do ensino, na qualificação dos profissionais que 
lá atuam, e principalmente, na valorização dos seus alunos, capacitando-os a serem 
bons profissionais e antes de tudo, bons cidadãos.Consideramos esta instituição um 
ícone educacional para Carazinho e região. Parabéns Colégio La Salle.Passamos 
agora para o intervalo regimental.Passamos agora para o grande expediente, convido 
o Vereador Gilnei Jarré, Élbio Esteve, Erlei Vieira, Paulino de Moura e Eugenio 
Grandó, fizeram o uso da palavra.O Sr. Rogério Pereira Vidal, Presidente do Esporte 
Clube Brasil e o Sr. Antenor Barbosa do Reis Presidente do Esporte Clube Rodoviário 
e o Sr. Nilvo,foram homenageados pelo Legislativo.Vereador Gilnei Jarré e Vereador 
Èlbio Esteve, fizeram a entrega do Certificado.Passamos agora para Ordem do 
dia,Paulino de Moura fez um requerimento verbal,para que os requerimentos fossem 
votados 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.Dando fim aos trabalhos o presidente encerrou a 
reunião e convocou os vereadores para a próxima reunião a ser realizada no dia 19 de 
março do corrente ano, às 18:45 minutos. 
 
 
 
           Vereador Erlei Vieira                                          Vereador Elbio Esteve 
                  Presidente                                                                Secretário 
                         
 
 

 
 
 


