
 1

 
 
 
 
 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE MAIO DE 2012 
019/12 
 

 
 
Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e doze, dezoito e quarenta e cinco 
minutos, ocorreu à décima nona reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O 
Vereador Felipe Sálvia fez a leitura de um trecho da bíblia. Coloco em apreciação a 
ata 018/12 da reunião ordinária do dia sete de maio 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 980/12 Vereador Rudinei Brombilla – PP, solicita na forma regimental, 
que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
cumprimentos ao Patrão do CTG RINCÃO SERRANO- ODACIR GARCIA DA CRUZ, 
sendo extensivo a toda patronagem e ao quadro Social  em homenagem ao seu 54º 
aniversário de fundação, comemorada no mês de Maio de 2012.O papel de honrar as 
tradições e preservar a cultura gaúcha foi sempre desempenhado brilhantemente por 
esta Entidade Tradicionalista. O CTG RINCÃO SERRANO faz parte da história do 
município de Carazinho e porque não dizer, da história rio-grandense. Homenageá-lo 
nesta data tão importante é, antes de tudo, prestar culto aos gaúchos que tão bem o 
representaram, dentro e fora do Estado, ao longo destes 54 anos, além de muito nos 
orgulhar por podermos vivenciar mais um ano desta trajetória. 981/12 Vereador 
Paulino de Moura – PTB, oficiado aos familiares votos de condolências em nome do 
PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento do advogado OMAR 
NODARI, conhecido como “latinha” que veio a falecer no último dia 12 de maio. Aos 
familiares nossa solidariedade neste momento difícil de suas vidas. 982/12 Vereador 
Paulino de Moura – PTB, oficio ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas de 
Carazinho S.A. - ELETROCAR, Senhor ALBANO ERINEU KEYSER FILHO solicitando 
seja efetuada substituição nas lâmpadas queimadas junto ao Centro de Atendimento 
Integral a Criança – CAIC, no bairro Floresta, eis que muitas delas estão as escuras. 
987/12 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. OMAR LUIZ NODARI, ocorrida no último sábado. 
O “Latinha” como era conhecido foi um grande profissional, dedicado e de uma grande 
índole, foi secretário da OAB – subsecção de Carazinho, destacou-se também no meio 
esportivo, tendo sido presidente do Brasil e estando sempre presente nos 
campeonatos de várzea, nos campeonatos dos clubes sociais do município onde fazia 
questão de atuar jogando um futebolzinho com os amigos nos finais de semana. 
Infelizmente esta famigerada doença o levou cedo de mais, mas seu exemplo, sua 
alegria, seu entusiasmo ficarão sempre marcados em nossa memória. 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 ele estará 
sempre próximo aos seus guiando e ajudando com sua presença espiritual.A todos os 
familiares e amigos do inesquecível Omar Luiz Nodari, 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. 988/12 Vereador Erlei Vieira – PSDB, requer, na forma regimental que 
seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE  
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INFORMAÇÕES: Referente às compras de tubos de concreto efetivadas pela 
Prefeitura Municipal nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012, enviar as seguintes 
documentações: • Ordem de Compra do Material. • Processo de compra do material 
juntamente com seus anexos. •Empenho, Liquidação e Pagamentos realizados de 
todas as compras realizadas. • Relativo à distribuição do material por tratar-se de bem 
público enviar o respectivo controle de distribuição dos mesmos.  • Qual o estoque 
atual de tubos de concreto? 989/12 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 a Excelentíssima Presidente da 
República, ao Ministro da Saúde e aos Líderes de Bancada no Senado Federal, 
manifestando nossa contrariedade com relação a aprovação do projeto de lei que 
autoriza a venda de remédios em supermercados, armazéns e lojas de conveniência 
sem a apresentação de receita médica. De acordo com um artigo do projeto, os 
medicamentos poderão ser expostos em prateleiras, como qualquer outro produto 
vendido nos estabelecimentos, sem qualquer restrição quanto ao local e sem a 
necessidade da presença de um farmacêutico. Nossa principal preocupação com 
relação a esta situação é o fato de que esta pratica possa estimular o uso irracional de 
medicamentos, sem responsáveis técnicos habilitados no local e também sem o 
devido controle sanitário. Quem irá garantir que o local onde estarão condicionados os 
medicamentos é adequado? Quem irá controlar o prazo de validade? Sinceramente, 
este projeto não acrescenta nada, muito pelo contrário traz prejuízos aos proprietários 
de farmácia, afinal é eles que tem despesas com funcionários e com a contratação de 
um farmacêutico responsável que é obrigatório e que não custa barato, os custos para 
manter um profissional desta área é altíssimo e por isso precisam vender mais para 
garantir que seu estabelecimento continue aberto. Nos últimos tempos a ANVISA tem 
tirado vários medicamentos de circulação, quem irá garantir que estes medicamentos 
não vão estar nas prateleiras dos supermercados, quem estará lá para fazer este 
controle? Quem irá fazer o alerta aos clientes de que a utilização de medicamentos 
sem prescrição médica é perigoso para a saúde, alertando sobre as reações que 
podem causar? Os supermercados também serão obrigados contratar um 
farmacêutico? Esperamos sinceramente que este projeto seja vetado pela Presidente 
Dilma, pois não há duvidas de que ele induz a automedicação. 990/12 Vereador 
Felipe Sálvia – PDT, solicita que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado ofício ao CPERS/Sindicato, e a todas as Escolas 
Estaduais do Município, manifestando nosso apoio à esta paralisação que ocorreu no 
dia de hoje, para marcar os 500 dias de Tarso Genro no governo do Estado. É um 
protesto contra políticas do governo em questões como a previdência do Estado, o 
plano de carreira e o piso nacional do magistério. Sabemos que entre as principais 
queixas do Cpers, está o acordo entre o governo e o Ministério Público sobre o 
pagamento do piso aos professores, e eles tem razão em manifestar sua 
contrariedade, afinal quando Ministro da Educação instituiu o piso e agora como 
Governador do Estado é um dos poucos do país que não coloca em prática o 
pagamento do piso aos nossos professores que são tão massacrados pela política 
salarial do estado. O piso do magistério é uma forma de amenizar o desgaste salarial 
de nossos professores, que pela dedicação, pela importância do trabalho que 
desenvolvem não tem e não recebem a valorização que merecem, deveria ser o maior 
salário pago a um profissional, afinal não há a formação de qualquer outra profissão 
sem o profissional de magistério. Quiça um dia possamos ver valorizados da forma 
que merecem, enquanto este dia não chega, saibam que sempre vão contar com o 
apoio deste Vereador em suas manifestações pela valorização do Magistério Gaúcho. 
991/12 Vereador Erlei Vieira – PSDB, requer na forma regimental que seja enviado  



 3

 
 
 
 
 
ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES:Referente 
às obras realizadas no Ginásio da ACAPESU no ano de 2011 e 2012, enviar as 
seguintes documentações: Fonte da receita utilizada para realização das obras. 
•Certame realizado para realização das obras. •Empenho, Liquidação e Pagamentos 
realizados de todas as compras realizadas. Enviar anexos dos referidos processos, 
como nota fiscal, ordens de compra e demais documentos comprobatórios. Referente 
ao material retirado do imóvel para realização da obra como telhas, parques e demais 
itens qual foi à destinação dos mesmos enviar documentações que comprovem a 
destinação ou a localização dos mesmos. EM ANEXO MATERIAL DIVULGADO NA 
IMPRENSA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ALGUMAS OBRAS NO REFERIDO 
IMÓVEL.994/12 Vereador Élbio Esteve – PSDB, assinado solicita que após lida em 
plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado ofício parabenizando o 
Sport Club Internacional de Porto Alegre, pela conquista do Campeonato Gaúcho de 
futebol.É com grande alegria, que unido à nação colorada, parabenizamos este grande 
clube, por mais este feito, que vem consolidar ainda mais o time.Recebam desta forma 
o reconhecimento e o incentivo do Poder Legislativo Municipal.995/12 Vereador Élbio 
Esteve – PSDB, solicita na forma regimental que após ser submetido à apreciação do 
plenário seja encaminhado oficio do Poder Legislativo Municipal ao Senador Paulo 
Paim, manifestando apoio em defesa a proibição da venda de bebidas alcoólicas nos 
estádios que irão sediar jogos da Copa do Mundo.  A questão é uma das mais 
polêmicas da Lei Geral da Copa (PLC 10/2012). A lei tem como objetivo diminuir a 
violência nos jogos de futebol. Recebam o incentivo deste Poder Legislativo Municipal, 
pois bebida não combina com futebol, a Copa é uma grande festa, todos desejamos 
ver grandes espetáculos relacionados ao futebol e, não tragédias geradas por efeitos 
do álcool. 997/12 Vereador Leandro Adams – PT, solicitam a Vossa Excelência 
ainstalação da Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as 
Mulheres No Brasil, segundo revela a pesquisa da Fundação Perseu Abramo, a cada 
15 segundos uma mulher é agredida e estima-se que mais de 2milhões de mulheres 
são espancadas a cada ano por maridos ou namorados, atuais e antigos. A mesma 
pesquisa aponta que 91% dos entrevistados e entrevistadas consideram muito grave o 
fato de mulheres serem agredidas por companheiros e maridos. Portanto, é 
necessário garantir maior visibilidade e um amplo debate sobre a violência doméstica, 
bem como fortalecer políticas públicas, especialmente na aplicação da Lei Maria da 
Penha.Afirmamos com isso, que a iniciativa que apresentamos precisa envolver o 
conjunto da sociedade, pois o fim da violência contra a mulher não é uma causa 
exclusivamente feminina.Nossa proposição tem o objetivo de ampliar o debate sobre o 
tema, promovendo avanços, tendo como consequência a mudança desse 
comportamento, além de contribuir para a estruturação da rede de atendimento às 
mulheres em situação de violência.1000/12 Vereador Erlei Vieira – PSDB, requer, na 
forma regimental que seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte 
PEDIDO DE INFORMAÇÕES:Relativo ao Ginásio da ACAPESU:Existe algum serviço 
de Copa atuante no imóvel?Caso positivo. Como se deu o estabelecimento dessa 
relação de prestação de serviço junto ao ente público. Ouve certame que respaldou 
essa ação? 1001/12 Vereador Erlei Vieira – PSDB, requer na forma regimental que 
seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE 
INFORMAÇÕES: Acerca do orçamento da FUNDESCAR do ano de 2011 e 2012 
enviar as seguintes documentações. •Empenho, Liquidação e pagamentos. 
•Suplementações realizadas enviar copia da Lei caso haja aprovação legislativa ou 
decreto Executivo. 1002/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, solicita na forma 
regimental, que logo após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício,  
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a Presidente da Republica, Excelentíssima Senhora Dilma Vana Rousseff, 
parabenizando Pelo lançamento do  Programa Brasil Carinhoso. Este programa é uma 
rede de apoio para crianças de 0 a 6 anos que ainda estão em situação de miséria, 
uma ação nacional que visa especialmente o Norte e o Nordeste do Brasil, em 
parceria com os governos estaduais e municipais, garantindo  renda mínima de R$ 70 
para cada família que tiver uma criança de 0 a 6 anos. O Brasil Carinhoso faz parte do 
grande programa Brasil Sem Miséria, que será desenvolvido em todo o território 
nacional, e está sendo considerada a mais importante ação de combate à pobreza 
absoluta na primeira infância já lançada no país. O segundo eixo do Brasil Carinhoso 
será aumentar o acesso das crianças muito pobres às creches, e o terceiro, ampliar a 
cobertura dos programas de saúde para elas. Neste caso, além do reforço dos atuais 
programas de saúde, o governo federal vai lançar um amplo programa de controle da 
anemia e deficiência de vitamina A, e introduzir remédio gratuito contra asma nas 
unidades do Aqui Tem Farmácia Popular. Certamente são programas como estes, que 
visam diminuir os índices de desigualdades sociais em nosso país que devemos 
parabenizar, pois todos estes esforços em beneficio das nossas crianças significa 
mais dignidade, saúde, educação, contribuindo assim para o resgate da cidadania. 
1003/12 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 Sr. Aires Gilmar Hase.Para quem tem fé, a vida e a 
morte são dois mistérios que não cabe a nós seres humanos desvendar. E para todos 
nós resta um pedido, que o senhor Aires seja mais um de nosso intercessor junto a 
Cristo. Que Deus possa confortar cada membro da família e cada coração triste neste 
momento tão difícil. À família enlutada do Sr. Aires Gilmar Hase nossos mais sentidos 
pêsames pelo infausto ocorrido. “Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para 
todo propósito debaixo do céu: Há tempo de nascer e tempo de morrer”.(Eclesiastes 3, 
1-2).1004/12 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 Advogado Carazinhense  Omar Nodari.Fato, que 
além de enlutar a família e amigos, entristeceu toda a sociedade carazinhense.Amigo, 
pai de família dedicado, esposo exemplar e um profissional extremamente talentoso. 
Com certeza, sua partida deixa saudades e uma grande tristeza no coração daqueles 
que tiveram o privilégio de conhecê-lo e com ele conviver. À família enlutada do Sr. 
Omar Nodari nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 1005/12 Vereador 
Erlei Vieira – PSDB, solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja 
encaminhado ofício externando pêsames aos familiares de Aires Gilmar Hase, pela 
passagem do dia 11/05/2012. Tive a oportunidade de conviver muitos anos com uma 
profunda amizade. É com muita tristeza que nos despedimos deste jovem.   Que  seus 
familiares 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¨1006/12 Vereador Erlei Vieira – PSDB, solicita na forma regimental, que após 
aprovado em plenário seja encaminhado ofício externando pêsames aos familiares de 
Juarez Almeida da Cruz, pela passagem  ocorrida dia 10/05/2012. Tive a oportunidade 
de conviver um bom tempo e ser amigo de Juarez e toda sua família, pois era casado 
com uma prima. É com muita tristeza que nos despedimos deste grande amigo.   Que  
seus familiares 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¨1015/12 Vereador Gilnei Jarré – PSDB, solicita na forma regimental,  
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que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos 
ao Sr. Osmar Cordella,  pela recondução ao cargo de presidente da FUCCAR – 
Fundação Cultural de Carazinho e a todos os membros da diretoria. Com 
manifestação de apreço e admiração a toda a diretoria que ora assume, que pela 
demonstração do trabalho sério e competente, desejamos que a Fundação galgue 
degraus cada vez mais sólidos nesse contexto. Plenamente consciente e sabedor do 
belíssimo trabalho desenvolvido por tão coeso grupo de cidadãos carazinhenses, 
desejamos que novamente essa gestão seja coroada de êxito e que o voluntariado 
carazinhense cresça cada vez mais em prol da cultura.1016/12 Vereador Leandro 
Adams – PT, requer, na forma regimental, que depois de lido em plenário, o 
Sr.Presidente desta casa,  encaminhe ofício ao Presidente da FUNDETEC, solicitando 
que sejam fornecidas informações ao Legislativo Municipal ao que segue, 
relativamente a FUNDETEC: 3 – Encaminhar cópias das Portarias de nomeação e 
exoneração de todos os Servidores da entidade referente aos anos de 2011 e 2012.4 
– Encaminhar cópia das Atas de reuniões do Conselho Deliberativo do período entre 
janeiro de 2011 até abril de 2012.5 – Encaminhar cópia das Atas de reuniões do 
Conselho Fiscal do período entre janeiro de 2011 até abril de 2012.6 – Encaminhar 
cópia dos documentos da movimentação financeira da entidade de janeiro de 2011 à 
abril de 2012.JUSTIFICATIVA:  Oportunizar à comunidade carazinhense, para que 
tenha acesso de forma transparente, aos atos desta importante Fundação do 
município de Carazinho e tirar dúvidas que pairam com relação às movimentação 
financeira da FUNDETEC.1019/12 Vereador Estevão de Loreno – PP, requer que 
depois de lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado ofício 
com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. Adão Meira pelo 
falecimento, ocorrido no dia 10 de Maio de 2012.Disse-lhe Jesus: Eu sou a 
ressurreição e a vida.Aquele que crê em mim ainda que morto viverá.E todo aquele 
que vive e crê em mim, jamais morrerá....João 11:25-26 À família enlutada do Sr. Adão 
Meira, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. Conforme acordo da 
bancada, não haverá intervalo regimental. Passamos agora para o grande expediente. 
Fizeram o uso da palavra os Vereadores Felipe Sálvia, Vereador Gilnei Jarré, 
Vereador Eugenio Grandó, Vereador Paulino de Moura.O Presidente colocou em 
discussão e apreciação os requerimentos,questão de ordem ,o Vereador Paulino de 
Moura pediu para que os requerimentos fossem votados em bloco,Questão de Ordem 
Vereador Leandro Adams,registrou o seu voto contrário dos requerimentos 989/12 e 
990/12 de Autoria do Vereador Felipe Sálvia.O vereador colocou em discussão os 
requerimentos verbais,não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em 
votação, aprovado por todos.Com exceção dos requerimentos 989/12 e 990/12, com 
voto contrário.Presidente colocou em discussão os requerimentos, não havendo 
vereadores que quisessem discutir, coloco em votação,aprovado por todos.O 
secretário fez a leitura do Oficio 009/12 da Comissão de Justiça e Finanças, 
solicitando que o PL 039/12 seja apreciado pelo Plenário.Está em discussão o oficio 
009/12 da Comissão de Justiça de Finanças,não havendo vereadores que quisessem 
discutir, coloco em votação,aprovado por todos.O Secretário fez a leitura do Relatório  
de Execução Orçamentária e a conciliação bancária do mês de Março 004/12 de 
Autoria do Legislativo Municipal, o Secretário fez a leitura do parecer da Comissão 
de Justiça e Finanças,o presidente colocou em discussão,não havendo vereadores 
que quisessem discutir coloco em votação, o qual foi 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  
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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 21 de maio do 
corrente ano, às 18:45 min. 

 
 
 
 
 
 

               Vereador Erlei Vieira                                 Vereador Elbio Esteve 
                       Presidente                                                         Secretário 

 
 


