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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE ABRIL DE 2012 
014/12 

 
 
 
Aos nove dias do mês de abril de dois mil e doze, dezoito e quarenta e cinco minutos, 
ocorreu à décima quarta reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O vereador 
Leandro Adams fez a leitura de um trecho da bíblia. Coloco em apreciação a ata 
013/12 da reunião ordinária do dia dois 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 698/12 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 as luminárias (globo) 
localizadas na Avenida FLORES DA CUNHA, na área verde ao lado do camelódromo, 
eis que duas delas estão as escuras. 714/12 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 amigos, colegas e familiares de 
GELSON BUENO, pelo seu falecimento ocorrido nesta segunda feira dia 09 de abril, 
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”. 719/12 Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB, solicita na forma regimental, que após submetido ao  plenário 
para aprovação, seja enviado ofício ao Congresso Nacional, na pessoa do Exmo Sr. 
Marco Maia – Presidente, ao Senado na pessoa do Exmo Sr. José Sarney – 
Presidente, ao Deputado Hugo Leal – PSC RJ e  ao Deputado Edinho Araujo PMDB – 
SP, manifestando apoio e solicitando  a votação imediata do PL 3559/12, do  
Deputado Hugo Leal (PSC-RJ), que: "Altera os arts. 165, 276, 277, 306 e o Anexo I da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que ''institui o Código de Trânsito Brasileiro'', 
para inibir o consumo de bebida alcoólica por condutor de veículo automotor, e dá 
outras providências". O Projeto muda a Lei Seca (11.705/08) e autoriza o uso de 
testemunhos, exame clínico, imagens e vídeos como meios de prova para confirmar a 
embriaguez de motoristas. Esta proposta apresentada ha apenas uma semana é uma 
reação dos  parlamentares à decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do último 
dia 28, que considerou como prova de embriaguez apenas os resultados obtidos com 
bafômetro e exame de sangue. A nova proposta também incluí no texto o 
enquadramento na Lei Seca de motorista que dirige sob efeito de outras substâncias 
psicoativas, legais ou ilegais. Se a  mudança for aprovada, testemunhos e vídeos 
poderão garantir processo criminal.Certamente as  mudanças na Lei Seca vão 
viabilizar a punição de quem dirige sob efeito de álcool, visto  que o formato atual da 
lei torna impossível a punição, já que o motorista pode se negar a fazer o teste do 
bafômetro e o exame de sangue, mesmo que haja sinais evidentes de embriaguez. 
742/12 Vereador Erlei Vieira – PSDB , solicita na forma regimental, que após 
aprovado em plenário seja encaminhado ofício externando pêsames aos familiares de 
Cristian Diego Bizarro, pela passagem do dia 02/04/2012. Tive a oportunidade de 
conviver muitos anos com seu pai Vanderlei desde o tempo de quartel com profunda 
amizade. É com muita tristeza que nos despedimos deste jovem.  Que  seus familiares  
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recebam aqui o reconhecimento do poder Legislativo e os mais sinceros sentimento 
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¨ 743/12  
Vereador Élbio Esteve – PSDB, Seja encaminhado ofício seja enviado oficio deste 
Poder Legislativo Municipal aos Jornalistas Ana Maria Leal, Cristian Puhl, Nadja 
Hartmann, Sérgio Cornélio, Marlon Brito, João Luiz Cardoso, Daiana Martins, Simone 
Ramos, Priscila Devens, Mariana Raimond, Tássia Becker Alexandre e Angélica 
Silveira, parabenizando pela passagem do dia do jornalista. Sabemos ser a 
informação umas das mais poderosas ferramentas de transformação social, por este 
motivo, parabenizamos aqueles que receberam a sublime incumbência de informar. 
Informar com imparcialidade, com justiça, e principalmente com seriedade. Jornalismo 
bom é jornalismo que tem como marca a credibilidade. Pelos serviços prestados a 
comunidade carazinhense recebam o reconhecimento e o incentivo deste Poder 
Legislativo Municipal. 746/12 Vereador Gilnei Jarré – PSDB, solicita na forma 
regimental, que seja encaminhado este requerimento à Mesa Diretora, solicitando para 
que disponibilize no site oficial da Câmara de Vereadores, o áudio dos 
pronunciamentos no Grande Expediente, dos Srs. Vereadores durante sessão 
plenária.Isto posto, partimos do princípio de que o cidadão tem direito à cultura, 
informação e conhecimento, e desta forma estamos permitindo o acesso facilmente a 
esses conteúdos pela população. 747/12 Vereador Gilnei Jarré – PSDB requer, na 
forma regimental, que depois de lido em Plenário, seja enviado ofício ao Executivo 
Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Referente ao cargo de 
Supervisão Escolar: 1 – Qual a quantidade de cargos de Supervisão Escolar existente 
no município? 2 – Qual a quantidade de cargos vagos existentes de Supervisão 
Escolar no município? JUSTIFICATIVA: Atender solicitação de munícipe aprovado no 
concurso. 748/12 Gilnei 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 – Relação completa dos funcionários contratados para atuar junto 
ao Samu, na Unidade de Suporte Avançado. JUSTIFICATIVA: Analisar os contratados 
com a listagem da avaliação. Passamos agora o intervalo regimental. Passamos para 
o grande expediente, Convido o Vereador Paulino de Moura para fazer o uso da 
palavra. O Vereador Élbio Esteve pediu questão de ordem, para que os requerimentos 
fossem votados em bloco, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em 
votação o requerimento verbal do vereador Élbio Esteve, aprovado por todos. O 
presidente retirou da pauta o Projeto de Lei 032/12 do Executivo Municipal. O 
Secretário procedeu a leitura do Projeto de Lei 014/12 do Executivo Municipal. O 
secretário fez a leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo 
vereadores que quisessem discutir, o vereador Paulino de Moura fez o uso da 
palavra,não havendo vereadores que quisessem discutir, coloco em votação o Parecer 
aprovado por 5x4. O presente Projeto de Lei foi prejudicado. O Secretário fez a leitura 
do Projeto de Lei 030/12 do Executivo Municipal. O secretário fez a leitura do 
parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereadores que quisessem 
discutir coloco em votação, 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 
discutir, coloco em votação, o presente Projeto de Lei foi rejeitado por 5x4. O 
Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 031/12 do Executivo Municipal. O  
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secretário fez a leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo 
vereadores que quisessem discutir coloco em votação, o parecer da Comissão de  
Justiça e Finanças foi rejeitado por 5x4, e o Projeto de Lei foi encaminhado para a 
Comissão de Ordem Econômica e Social. Dando fim aos trabalhos o presidente 
encerrou a reunião e convocou os vereadores para a próxima reunião a ser realizada 
no dia 16 de abril do corrente ano, às 18:45 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 

       Vereador Gilnei Jarré                                        Vereador Elbio Esteve 
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