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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE ABRIL DE 2012 
015/12 

 
 
 
Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e doze, dezoito e quarenta e cinco 
minutos, ocorreu à décima cinca reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O 
vereador Paulino de Moura fez a leitura de um trecho da bíblia. Coloco em apreciação 
a ata 014/12 da reunião ordinária do dia nove 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 772/12 Vereador Paulino de Moura – PTB, oficio ao Diretor Presidente 
das Centrais Elétricas de Carazinho S.A. - ELETROCAR, Senhor ALBANO ERINEU 
KEYSER FILHO solicitando seja realizada substituição das lâmpadas localizadas na 
AVENIDA FLORES DA CUNHA em frente a Borracharia BORGHETTI, no bairro 
Borghetti, pois a mesma encontra-se as escuras.774/12 Vereador Élbio Esteve – 
PSDB,solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja 
encaminhado aos familiares do sempre lembrado Roque Barnabé Apóstolo de 
Oliveira, que veio a falecer no dia 14 de abril, 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!” Recebam 
desta forma, os mais sinceros votos de pesar do Vereador Elbio Esteve.775/12 
Vereador Paulino de Moura – PTB, ofício a Prefeita de Almirante Tamandaré do Sul, 
Senhora DILSE JOSEFINA KLEIN BICIGO, ao Presidente da Câmara, o Vereador 
IRONI JOSÉ SEBBEN, PARABENIZANDO-OS pela passagem do 16º aniversário de 
emancipação daquele Município, que comemora-se neste dia 16 de abril. Recebam 
em nome de Poder Legislativo de Carazinho os nossos cumprimentos por esta 
significativa data. 776/12 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 
localizadas na RUA GUARANIS, em frente a moradia nº 87, no Bairro Borghetti, eis 
que a mesma está as escuras.777/12 Vereador Paulino de Moura – PTB, oficiado 
aos familiares votos de condolências em nome do PODER LEGISLATIVO DE 
CARAZINHO, pelo falecimento do Senhor BARNABÉ APOSTOLO DE OLIVEIRA, que 
veio a falecer no último dia 14 de abril, cidadão que por muitos anos exerceu suas 
atividades profissionais como taxista em frente ao Hospital de Caridade de Carazinho, 
valorizando seu trabalho. Aos familiares nossa solidariedade neste momento difícil de 
suas vidas. 778/12 Vereador Rudi Brombilla – PP, solicita na forma regimental, que 
depois de 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  BARNABÉ APOSTOLO DE OLIVEIRA 
.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 
da inesquecível Senhor BARNABÉ APOSTOLO DE OLIVEIRA, os nossos mais 
sentidos pêsames pelo infausto ocorrido.779/12 Vereador Rudi Brombilla – PP, 
solicita na forma regimental, que depois de lido em plenário e deferido pela  
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Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar 
em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento da Senhora 
MARIA DO CARMO DOS SANTOS.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 da inesquecível Senhora MARIA DO 
CARMO DOS SANTOS, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto 
ocorrido.780/12 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 e ao Deputado Federal Sandro Mabel (PMDB – 
GO), manifestando apoio e parabenizando pela aprovação no Congresso Federal da  
Medida Provisória 549/11, que reduz a zero as alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins 
incidentes sobre a importação e a receita de venda no mercado interno de produtos 
destinados a beneficiar pessoas com deficiência. Aprovada na forma do Projeto de Lei 
de Conversão do deputado Sandro Mabel (PMDB-GO), a matéria agora será analisada 
pelo Senado. Uma das mudanças feitas pelo relator foi à inclusão dos 
neuroestimuladores usados por pessoas portadoras do Mal de Parkinson entre os 
equipamentos beneficiados pela isenção, também foi concedido isenção para 
softwares de sintetizadores de voz e de conversão do texto em caracteres braile.O 
benefício faz parte do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
batizado pelo governo de Viver Sem Limite. Ele reúne ações estratégicas em 
educação, saúde, cidadania e acessibilidade. Segundo dados do Ministério da 
Fazenda, a renúncia prevista de receitas com a isenção de produtos para as pessoas 
com deficiência é de R$ 161,99 milhões para 2012 e de R$ 178,80 milhões em 2013. 
Vários equipamentos isentos estão relacionados à acessibilidade digital, como mouses 
com acionamento por pressão, teclados adaptados, digitalizadores de imagens 
(scanners) equipados com sintetizador de voz e impressoras braile. Também contam 
com isenção desde 18 de novembro do ano passado, data de publicação da MP, as 
máquinas e linhas braile, calculadoras equipadas com sintetizador de voz, lupas 
eletrônicas e partes e peças para cadeiras de rodas. Na área médica, a MP isenta 
desses tributos as próteses oculares, implantes cocleares (equipamento eletrônico que 
permite que pessoas surdas escutem) e aparelhos de surdez. Dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que 45,6 milhões de pessoas 
têm algum tipo de deficiência, o que corresponde a 23,91% da população brasileira. 
Diante da importância da MP, solicitamos empenho do Senado para aprovação desta 
matéria que será fundamental para a melhoria da qualidade de vida das pessoas 
portadoras de deficiências e necessidades especiais. 782/12 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 Turíbio de Oliveira Maciel Junior pelo  trágico falecimento, ocorrido no dia 15 
de abril  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 Turíbio de 
Oliveira Maciel Junior,  nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 788/12 
Vereador Felipe Sálvia – PDT, solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado 
ofício ao Departamento Municipal de Trânsito, cumprimentando o trabalho que vem 
sendo desenvolvido pelos fiscais de trânsito do município junto às escolas que 
possuem um maior grau de risco durante o período de inicio e finalização das aulas,  
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tanto no turno da manhã quanto da tarde, em razão de sua localização estar em ruas e 
avenidas de grande circulação de veículos.Sabemos que há criticas com relação ao 
trabalho desenvolvido pelos “azuizinhos”, muitas pessoas discordam da forma como 
eles atuam e para tentar amenizar os problemas enfrentados por estes profissionais 
inclusive em outra oportunidade já sugerimos ao Executivo Municipal que fossem 
providenciados cursos de capacitação técnica (reciclagem) de forma periódica, pois é 
essencial que estejam atualizados especialmente quanto às normas que regem o 
trânsito no Brasil e que são constantemente alteradas. Mas independente de qualquer 
coisa não podemos deixar de salientar este importante trabalho que vem sendo 
desenvolvido por toda a equipe, proporcionando maior segurança as nossas crianças 
quando estas precisam atravessar ruas e avenidas movimentadas para chegar a sua 
escola. Para os pais que não podem e não tem como levar seus filhos a estas escolas, 
o trabalho que estes profissionais realizam ameniza o sentimento de insegurança que 
sentem, possibilitando maior tranqüilidade principalmente as crianças e adolescentes 
já que muitas vezes os motoristas não respeitam a faixa de pedestre existente nas 
proximidades destes locais.790/12 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 ao Senhor Claudio 
Lamachia, Presidente da OAB/RS, e ao Senhor Luciano Feldmann, Presidente da 
OAB Carazinho, parabenizando a instituição pelos 80 anos no RS, comemorado neste 
dia 11 de abril. Parabenizamos nas suas pessoas todos os colegas que fazem parte 
desta grande entidade e que executam por todo o RS seus trabalhos de forma ética e 
responsável.791/12 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 ao Senhor Michael Chehade parabenizando-
o pelo excelente trabalho realizado por diversos anos como diretor jurídico do HCC – 
Hospital de Caridade de Carazinho.Salientamos o trabalho árduo e com extrema 
competência realizado por este colega que estava atuando a frente da direção jurídica 
do HCC durante o primeiro mandato da atual gestão e também da gestão anterior 
desta entidade. Sabemos da sua dedicação e competência junto ao departamento 
jurídico do HCC.792/12 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 ao Senhor Leandro Feldman 
parabenizando-o por assumir como novo diretor jurídico do HCC – Hospital de 
Caridade de Carazinho.Sabemos da grande importância que é fazer parte deste grupo 
de funcionários, ainda mais quando esta entidade trata da saúde de nossa população. 
Desejamos que este novo desafio seja muito valido em sua vida profissional e 
pessoal.793/12 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 ao DAER/RS – Departamento Autônomo de 
Estradas de Rodagem, na pessoa do Senhor Diretor José Francisco Fogaça 
Thormann; ao Conselho Rodoviário do DAER/RS, na pessoa do Senhor Presidente 
Lauro Roberto Lindemam Hagemann e a 6º Superintendência Regional do DAER em 
Passo Fundo, na pessoa do Superintendente Senhor Júlio Oscar Huber a fim de que 
se possa averiguar os problemas ocorridos nos últimos dias nas Praças de Pedágio 
localizadas próximo a Carazinho. Segundo consta em matéria publicada no site da 
Rádio Gazeta670 (rádio local de Carazinho) no último dia 10 de abril, o gerente da 
Praça de pedágio localizada no sentido Carazinho-Sarandi foi registrado ocorrência na 
Delegacia de Policia sobre episodio ocorrido no fim de semana anterior onde uma 
caroneira de um veículo após aguardar por muito tempo na fila de espera irritou-se e 
quando chegou sua vez de passar no pedágio danificou 5 cancelas inclusive a parte  
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eletrônica da mesma. Após este fato aproximadamente 60 veículos passaram 
livremente sem realizar o pagamento da tarifa, conforme consta em matéria 
anexa.Solicitamos que seja averiguado tal fato uma vez que constantemente são feitas 
reclamações sobre os trabalhos destas Praças de Pedágio não sendo possível mais 
esta situação se manter da forma em que se apresenta.794/12 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 
ao Senhor Antônio Cesar Longo, Presidente da AGAS – Associação gaucha de 
Supermercados, parabenizando pela excelência na organização do “2º Fórum 
Ambiental – Sacolas Plásticas: problemas ou solução”, realizado em Porto Alegre no 
último dia 11 de abril. Parabenizamos  aos organizadores que conseguiram reunir  
grande nomes e autoridades no assunto para tentar juntos, apontar os possíveis 
benefícios ou malefícios deste produto, tais como os palestrantes/debatedores: Dr. 
Alexandre Saltz (Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça e Defesa do Meio 
Ambiente), Jackson Muller (Biólogo), Eduardo McMannis Torres (Consultor Ambiental), 
Marília Longo (Consultora Jurídica), Sussumu Honda (Presidente da ABRAS), Miguel 
Bahiense (Presidente da Plastivida), Fernanda Daltro (Diretora do Departamento de 
Produção e Consumo Sustentável do Ministério do Meio Ambiente) e Dr. Jorge Luiz 
Batista Kaimoti Pinto (Advogado Empresarial e Ambiental).798/12 Vereador Erlei 
Vieira – PSDB, solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja 
encaminhado ofício externando pêsames aos familiares de Carlos Martins Pedroso, 
pela passagem ocorrida no dia 15/04/2012. Tive a oportunidade de conhecê-lo  muito 
bem, e fomos bons amigos, estudamos junto no Paulo Frontin e jogamos futebol 
muitos anos na várzea, e sei que vai deixar muitas saudades, por ter nos deixado.Que 
seus familiares agora 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 a ouvirem 
viverão. Jô 5:25¨ 800/12 Vereador Élbio Esteve – PSDB, ofício parabenizando a 
Universidade Luterana do Brasil – ULBRA, e Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, 
pelo programa VIDA URGENTE que realizará no dia 17 do mês corrente um 
espetáculo teatral aonde desenvolvem ações de conscientização sobre acidentes de 
trânsito, que segundo estatística é a principal causa de morte de jovens, esta iniciativa 
de valorização e preservação da vida é de suma importância, pois a violência no 
trânsito é uma realidade, e somente educando nossos jovens e sociedade em geral 
será possível mudar está triste estatística.  Recebam o reconhecimento e o incentivo 
do Poder Legislativo Municipal. 803/12 Vereador Leandro Adams – PT, solicita que 
após lida em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado ofício ao 
Comandante do 38° BPM  – Major Sérgio Portela da Silva, parabenizando a 
corporação e especialmente este Batalhão, pelos relevantes serviços prestados à 
comunidade carazinhense e pelas ações desenvolvidas em nosso município visando o 
combate ao narcotráfico. Os números são os seguintes: Prisões  por tráfico de 
entorpecentes realizada em Carazinho nos últimos anos pela Brigada Militar:  Em 2011 
foram 70 prisões  em 2012  18 pessoas ( de janeiro até abril de desse ano). Estes 
números demonstram a competência e estratégias  desenvolvidas pela Brigada Militar, 
no sentido de minorar essa forma de violência em nossa comunidade.804/12 
Vereador Élbio Esteve – PSDB, ofício a D'Art Galeria, na pessoa de sua proprietária 
Ilse Ana Piva Paim, manifestando o apoio deste Poder Legislativo Municipal pelo 
lançamento do calendário Elas por Ela de sua autoria. Ilse Ana é uma artista completa, 
autora de diversas obras, que muito orgulham a comunidade Carazinhense, além de 
embelezar nossa cidade que conta com suas obras em órgãos públicos, bibliotecas e 
igreja. Pelo trabalho impecável que desenvolve, receba desta forma o reconhecimento 
e o incentivo deste Poder Legislativo Municipal. “Temos a arte para não morrer da  
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verdade”. (Friedrich Nietzsche).805/12 Vereador Gilnei Jarré – PSDB, solicita na 
forma regimental, que a seguir da aquiescência do plenário encaminhe-se ofício 
externando condolências aos familiares do Sr. CARLOS MARTINS PEDROSO, pelo 
seu passamento ocorrido nesta madrugada, em nossa cidade.    Sensibilizados, 
unimo-nos, neste momento e expressamos nosso pesar, externando nossos 
sentimentos e auguramos à família a superação deste lastimável episódio, na certeza 
de que a fé traz esperança e conforto espiritual. 806/12 Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB, solicita na forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, 
seja enviado oficio de cumprimentos aos proprietários da Empresa Telha Certa 
Indústria e Comércio Ltda, os Srs. Neri Krüger e Nilton Roberto Idalêncio, 
parabenizando pela passagem do 12º Aniversário de fundação em nosso 
Município.Manifestamos nossas congratulações e nosso reconhecimento pelo 
funcionamento e desenvolvimento em nosso município, criando assim mais 
oportunidade de emprego e qualidade de vida a aqueles que participam dessa história 
de sucesso. Ressaltamos ainda, o desejo de sucesso à equipe de proprietários e 
funcionários da empresa que ao longo dos anos vêm se destacando pelo 
profissionalismo, bem como pela satisfação e bom atendimento proporcionada aos 
clientes.807/12 Vereador Gilnei Jarré – PSDB, solicita na forma regimental, que após 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos as 
proprietárias Léa Regina Said Baltar e Letícia Horst, parabenizando pela inauguração 
da empresa LL Comunicação e Eventos 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 e regional. Desejamos 
também sucesso às proprietárias pelo novo empreendimento. 808/12 Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB, requer na forma regimental, para que depois de submetido ao plenário 
para aprovação, seja enviado ofício aos pastores José Ivo Uchoa e Egber Tibola 
parabenizando pela inauguração das novas instalações da IGREJA BATISTA 
NACIONAL LUGAR DE VIDA.Manifestamos nosso reconhecimento pelo trabalho 
realizado pelos pastores e irmãos da igreja, na recuperação de dependentes químicos, 
no trabalho social e religioso. Ressaltamos ainda, que esta é mais uma obra de Deus, 
a trabalho dos seres humanos. 809/12 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:1) Referente ao CEMEP,  
informar:- Composição atual da diretoria do CEMEP, informando nome, cargo, salário 
e carga horária.- Quadro de pessoal completo que laboram junto ao CEMEP 
informando nome, cargo, salário e carga horária.- Qual a despesa mensal com a folha 
de pagamento do CEMEP no que se refere ao quadro administrativo.2) Todas as 
informações solicitadas neste requerimento deverão estar assinadas pelo contador 
responsável, bem como pelo presidente do CEMEP. JUSTIFICATIVA: Fiscalização de 
denúncias. 810/12 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:1) Referente a FUNDETEC,  informar:- Composição 
atual da diretoria, informando nome, cargo, salário e carga horária.- Quadro de 
pessoal completo que laboram junto a FUNDETEC informando nome, cargo, salário e 
carga horária.- Qual a despesa mensal com a folha de pagamento da Fundação no 
que se refere ao quadro administrativo.2) Todas as informações solicitadas neste 
requerimento deverão estar assinadas pelo contador responsável, bem como pelo 
presidente da fundação. JUSTIFICATIVA: Fiscalizar denúncias referentes pagamentos 
indevidos. Conforme o acordo das bancadas não houve intervalo regimental. 
Passamos para o Grande expediente, Convido o Vereador Paulino de Moura, Rudinei 
Brombilla, Estevão de Loreno, Sandra Citolin, fizeram o uso da palavra. O vereador  
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Rudinei Brombilla pediu questão de Ordem, para que os requerimentos fossem 
votados em bloco. O Presidente colocou em discussão o requerimento verbal do 
vereador Rudinei Brombilla, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco 
em votação, aprovado por todos. O Presidente colocou em discussão os 
requerimentos, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, 
aprovado por todos. O Secretário fez a leitura do Projeto de Lei do Executivo 031/12, 
que teve o seu parecer da Comissão de Justiça e Finanças rejeitado  na última 
sessão. O secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e 
Social,Questão de Ordem Sr.Presidente- Vereador Paulino de Moura, questionou  a 
Assessoria Jurídica da Casa se o Projeto de Lei 031/12 pode ser votado no mesmo 
ano.O Projeto de Lei 031/12 foi retirado de pauta para apreciação da Assessoria 
Jurídica da Casa. O secretário fez a leitura do Projeto de Lei do Executivo 032/12,O 
secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo 
vereadores que quisessem discutir, o vereador Eugenio Grandó, Paulino de Moura e 
Felipe Sálvia fizeram o uso da palavra ,não havendo vereadores que quisessem 
discutir  coloco em votação. O Parecer da Comissão de Justiça e Finanças foi 
rejeitado por seis a dois. 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 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 16 de abril do corrente ano, às 18:45 min. 
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