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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 DE MAIO DE 20'12
021/12

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e doze, dezoito e quarenta e cinco
minutos, ocorreu à vigésima primeira reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O
Vereador Leandro Adams fez a leitura de um trecho da bíblia. 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
1106/12 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 a MARIA IZABEL DE PAULA "MOÇA"
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 inesquecivel Senhora MARIA IZABEL DE PAULA "MOÇA", os nossos mais
sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 1109/12 Vereador Eugenio Grandó PTB -
requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos
senhores Edis, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho ao Deputado
Estadual Cassiá carpes (PTB), o qual protocolou nesta semana o projeto de lei (PL
125/2012) que dispõe sobre o atendimento em caixas de hipermercados,
supermercados e afins. A proposta regra a obrigatoriedade de manter, no setor de
caixas, funcionários em número compatível com o fluxo dos estabelecimentos, de
modo a permitir que a população seja atendida em tempo razoável. A proposta, a
exemplo de outros estados, considera como tempo razoável para o atendimento nos
caixas até 10 minutos em dias normais e até 20 minutos nos dias de incremento das
vendas, como períodos de recebimento de salários dos consumidores. O objetivo da
matéria é exclusivamente criar mecanismos voltados a aumentar a qualidade do
atendimento. A iniciativa é louvável uma vez em dia de grande fluxo de compras, os
clientes permanecem por muito tempo nas filas aguardando o pagamento de suas
compras. A exemplo dos bancos esta é uma proposta que vai qualificar o setor
supermercadista. 1111/12 Vereador Gilnei Jarré PSDB - Vereador Élbio Esteve
PSDB - Vereador Eugênio Grandó PTB - Vereador Felipe Sálvia PDT - Vereador
Leandro Adams PT - requerem, na forma regimental, que, após aprovado em
Plenário, seja criada COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, nos termos do art.
58 e ss do Regimento Interno e art. 46, S 2°, da Lei Orgânica Municipal, para apurar
supostas irregularidades envolvendo os gastos com a motoniveladora Fiat Allis, FG 85,
nOoficial 29.Justificativa: Há informações de que o valor gasto com peças e mão de
obra de oficina ultrapassem o valor de duas patrolas novas. Pelo que se sabe, menos
de uma semana depois de ter sido reformado o motor, a patrola em questão já estava
novamente parada, com o motor fundido, e a garantia do serviço? As oficinas onde
são feitos os reparos não dão garantia do serviço realizado? Esta situação é
inadmissível. 1116/12 Vereador Paulino de Moura PTB - oficio ao Diretor Presidente
das Centrais Elétricas de Carazinho S.A. - ELETROCAR, Senhor ALBANO ERINEU
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KEYSER FILHO solicitando seja realizada vistoria na luminária da RUA JOSÉ
CANTAL GOMES em frente a residência sob o numero 08, no Residencial Planalto,
pois a mesma apresenta defeito.1124/12 Vereadora Sandra Citolin PMDB - solicita
na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado
oficio manifestando apoio e parabenizando o Senador Eunicio Oliveira ~PMDB - CE
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e o Senador
Pedro Taques (PDT - MT), pela aprovação nesta quarta dia 23 de maio da Proposta
de Emenda á Constituição (PEC) que estende os efeitos da Lei de Ficha Limpa a
todos os funcionários públicos em cargos comissionados do Pais. "Acrescenta o inciso
V-A do art. 37 da Constituição da Republica, para vedar o provimento, a investidura e
o exercicio em Cargo em comissão ou em Função de Confiança aos brasileiros que
estejam em situação de inelegibilidade, ressalvadas as incompatibilidades especificas
de cargos políticos eletivos, a condição de inavistável e a de militar. A proposta, do
Senador Pedro Taques (PDT-MT), vai agora para o plenário do Senado, onde terá que
passar por duas votações, e depois ainda será remetida para a Câmara; a proposta
vale para os três poderes e para União, Estados e Municípios.Certamente a aprovação
desta PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO ( N° 06,12), pela CCJ do Senado,
mostra que o país está a "um importante passo para garantir a ética, a probidade e
moralidade no âmbito da Administração Pública nos niveis federal, estadual e
municipal", e também reconhecendo a importância da proposta para o
aperfeiçoamento institucional e a melhoria dos padrões éticos no serviço
público.1126/12 Vereador Eugênio Grandó PTB - requer, na forma regimental, que
depois de lido em Plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal com o seguinte
Pedido de Informação:- Enviar cópia integral do processo de Pregão Presencial
013/2012, bem como de todos os seus atos, ou seja, portarias, atas, contratos que
tratam da aquisição de caminhões com equipamentos coletores acoplados, caminhão
com equipamento lava contentor acoplado e contêineres metálicos para o Municipio
de Carazinho/RS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras e
Viaçâo.1128/12 Vereadora Sandra Cítolin PMDB - solicita na forma regimental, que
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio parabenizando o
Grupo de Canto Maturidade Ativa SESC Carazinho e o Coral SESC/RS pela
excelência da apresentação no dia 27 de maio no Auditório do Colégio Notre Dame
Aparecida, onde no repertório vários Clássicos da MPB como Para lamas do Sucesso,
Toquinho, Vinicius de Moraes, Dorival Caymmi, entre outros, encantaram o público
presente, promovendo uma noite de pura magia e encantamento, movimentando
nosso cenário cultural, contribuindo assim para o lazer e a qualidade de vida da
comunidade que prestigiou este evento.Recebam o Reconhecimento e o Incentivo do
Legislativo Municipa1.1134/12 Vereador Élbio Esteve PSDB - solicita na forma
regimental que após ser submetido á apreciação do plenário seja encaminhado oficio
do Poder Legisiativo Municipal, á Caixa Econômica Federal e á Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL) parabenizando pelo lançamento do 2° Feirão de Imóveis de Carazinho,
o mesmo acontecerá nos dias 1° e 2 de junho no Colégio Notre Dame Aparecida.O
Feirão significa muito mais do que apenas uma feira, será uma excelente oportunidade
de comprar, construir ou reformar a casa própria. Não bastassem os beneficios que o
Feirão trará para a população interessada, irá também fortalecer e desenvolver a
economia do municipio, assim como do comércio, prestação de serviços, ramo
imobiliário e da construção civil. Recebam desta forma, o reconhecimento e o incentivo
do Poder Legislativo Municipal. 1135/12 Vereador Élbio Esteve PSDB - solicita que
após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio aos
familiares de Roselaine Delazzari, que veio a falecer dia 24 do corrente mês, deixando
consigo uma família enlutada, e as lembranças de seus belos feitos, em prol da família
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e da sociedade. "A Saudade não significa que estamos longe, mas sim que um dia já
estivemos juntos!" Prestamos assim nossos mais profundos sentimentos, e a certeza
de que mesmo com a saudade batendo forte no peito, as boas lembranças, farão
desta saudade algo ainda mais especial. Recebam desta forma, os mais sinceros
votos de pesar do Vereador Elbio Esteve. 1137/12 Vereador Élbio Esteve PSDB -
solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado ofício
a equipe de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), parabenizando pela passagem
de seu primeiro ano de atuação em Carazinho. Sem dúvida o SAMU além de ser uma
conquista da comunidade é também motivo de orgulho para os carazinhenses, pois
realizando o atendimento médico pré-hospitalar de urgência e transportando com
segurança, vem salvando e continuará amparando vidas. Pelo primeiro ano de
história, e pelos próximos anos, recebam o reconhecimento e o incentivo do Poder
Legislativo Municipal. 1142/12 Vereador Gilnei Jarré PSDB - solicita na forma
regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de
cumprimentos aos proprietários, ao Vinicius Ranzolin gerente da empresa "Artesano
Móveis Planejados" parabenizando pelas novas instalações, bem como pela
inauguração realizada no dia 23 de maio do corrente, junto a Av. Pátria 389, em nosso
Municipio.Manifestamos nossas congratulações e nosso reconhecimento ao ato de
empreendedorismo e a visão de investimento em nosso município, acreditando na
capacidade de desenvolvimento do comércio carazinhense e regional. Desejamos
também sucesso e à equipe de funcionárias neste novo empreendimento. 1143/12
Vereador Paulino de Moura PTB • à MESA DIRETORA desta Casa, estude a
possibilidade de homenagear em Reunião Ordinária desta Casa, o Senhor
AMARANTE NOVAES SALDANHA, que por muitos anos exerceu suas atividades
profissionais como cabeleireiro em Carazinho, a exemplo de outras personalidades
que foram homenageadas por este Poder. 1148/12 Vereador Gilnei Jarré PSDB -
solicita na forma regimental que após submetido em plenário para aprovação seja
enviado oficio de cumprimentos a Srta. Edimara Andresa da Silva, parabenizando pela
conquista do título de Rainha do Trabalhador, realizado pela Rádio Comunitária, no dia
11 do corrente. Enaltecemos e reconhecemos a grandeza deste titulo que tão bem
está representado pela beleza, simpatia, alegria e carisma, junto ao grupo.
Desejamos sucesso e novas conquistas, nos concursos vindouros. 1149/12 Vereador
Rudi Brombilla PP - Vereadora Sandra Citolin PMDB - solicitam na forma
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio
ao IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL, em nome do seu Diretor-Presidente VALTER MORIGI ao Canal de Ouvidoria do
mesmo para que seja a feita colocação de funcionários imediatamente na agência
para a normalização dos atendimento junto ao IPE - Carazinho, onde a funcionária
esta de licença e está sendo substituída por funcionários da praça de Passo Fundo
em datas e horários divulgados em cartazes frente ao prédio da mesma, assim sendo.
temos o conhecimento do fechamento desta unidade, passando os atendimentos para
a cidade de Passo Fundo, criando um mal estar entre os conveniados, pensionistas
"Idosos" que terão que se deslocar aproximadamente 40 km para assinatura de
papeis e demais demandas relativas ao Instituto, inclusive referente ao atendimento
online não sendo todos que possuem, equipamento disponivel para a realização do
mesmo. 1151/12 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 de Roselaine Delazzari pelo falecimento,
ocorrido no dia 24 de Maio de 2012. Deixa sua marca pelo importante trabalho que
executava e principalmente pela pessoa admirável que era. "Porque Deus amou ao
mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que o que nele crê não
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pereça, mas tenha vida eterna". À família enlutada de Roselaine Delazzari, nossos
mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 1152/12 Estevão de (arena 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 de
Leocádia Rockemback pelo falecimento, ocorrido no dia 26 de Maio de 2012. Venho
por meio dessa mensagem mostrar meu profundo sentimento pelo ocorrido.
Infelizmente nem tudo acontece como imaginamos, mas Deus sabe o que faz. À
família enlutada de Leocádia Rockemback, nossos mais sentidos pêsames pelo
infausto ocorrido. 1156/12 Vereador Gilnei Jarré PSDB - solicita na forma regimental,
que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de
cumprimentos, em nome de toda a familia do Recanto São Vicente de Paulo, ao casal
Presidente Douglas Eduardo Muller e Sandra Mara Zimmer, bem como a Irmã Diretora
Sirlei Maraia, parabenizando pelo trabalho competente que vem sendo desenvolvido
pela atual administração. Em verdade uma ação comunitária de amplitude social, cujos
desdobramentos são de alta relevância àqueles que necessitam de amparo e de
qualidade de vida na terceira idade. Embora todos os carazinhenses sejam co-
responsáveis por esta Instituição, que há anos desempenha um papel fundamental,
sobretudo de valorização do ser humano na velhice é preciso reconhecer a dedicação
de carazinhenses que anonimamente auxiliam a Instituição graciosamente. No último
sábado, pudemos participar e verificar que os esforços empreendidos pela
Comunidade e pela Direção do Asilo têm resultado na melhoria de suas instalações,
podendo assim aportar mais conforto, mais qualidade de vida àquelas pessoas que ali
se encontram. Inobstante, cumpre registrar como homem público que sou é possível
perceber a transparência na utilização dos recursos arrecadados, este tipo de atitude
só enaltece o trabalho de equipe realizado em prol do Recanto São Vicente de Paulo e
coloca-o numa posição de credibilidade junto à comunidade carazinhense, fato que
aumenta e amplifica a solidariedade de pessoas físicas e privadas, pois se evidencia
um controle social dos fundos ali investidos. Desejo que este trabalho prossiga, com a
mesma linha ética que há anos é percebida e que todos os intentos da equipe de
homens e mulheres carazinhenses que ofertam horas de suas vidas pelo bem do outro
seja cada vez mais destacado e que o Recanto São Vicente de Paulo se constitua
numa instituição modelo de fazer o bem, sem olhar a quem, com denodo, coragem de
enfrentar e superar as dificuldades, mas acima de tudo de olhar o outro sem distinção
de classe social, cor, religião ou coisa que o valha. Por fim, acolham todos os meus
cumprimentos e tenham em mim e em minha família parceiros nesta nada fácil
empreitada de ajudar aos que precisam, tornando-os pessoas com auto-estima
elevada, numa troca, absolutamente, humana: dar sem preconceito, sem a obrigação
de obter algo em troca, apenas com a certeza que somos mais gente quando
tornamos nossas vidas úteis e dignas em razão de uma boa causa. "Unir-se é um bom
começo, manter a união é um progresso, e trabalhar em conjunto é a vitória." Henry
Ford. O Secretário fez a leitura dos números dos requerimentos, o presidente colocou
em discussão os requerimentos, não havendo vereadores que quisessem discutir
coloco em votação, aprovado por todos. Conforme o acordo da Bancada, não haverá
intervalo regimental. Passamos agora para o grande expediente, os vereadores Élbio
Esteve, Paulino de Moura, Rudinei Brombilla, Leandro Adams, Sandra Citolin.
Conforme o capítulo 8 do Regimento Interno,passamos para a tribuna livre, Convido a
Escola Estadual de Ensino Médio Conêgo João Batista Sorg, o Vereador Paulino de
Moura conduziu até a tribuna, convido a Universidade Luterana do Brasil - ULBRA
Carazinho, convido o vereador Leandro Adams para conduzir o r~presentante.O
vereador Élbio Esteve pediu questão de ordem,para que os requerimentos e os
projetos sem Emendas fossem votados em bloco, está em discussão o requerimento
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verbal do vereador Élbio Esteve, não havendo vereadores que quisessem discutir
coloco em votação, aprovado por todos.O Secretário fez a leitura do Projeto de Lei
040/12 de Autoria do Executivo Municipal, o Secretário fez a leitura do parecer da
Comissão de Ordem Econômica e Social, o presidente colocou em discussão, não
havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, o parecer da
Comissão de Ordem Econômica e Social foi aprovado por unanimidade. O Secretário
fez a leitura do Projeto de Lei 043/12 de Autoria do Executivo Municipal, o
Secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, o
presidente colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir
coloco em votação, o parecer da Comissão- de Ordem Econômica e Social foi
aprovado por unanimidade. O Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 044/12 de
Autoria do Executivo Municipal, o Secretário fez a leitura do parecer Inviável da
Comissão de Ordem Econômica e Social, o presidente colocou em discussão, não
havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, o parecer da
Comissão de Ordem Econômica e Social foi aprovado por unanimidade. O Secretário
fez a leitura do Projeto de Lei 045/12 com Emenda Supressiva de Autoria do
Executivo Municipal, o secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e
Finanças, o presidente colocou em discussão o parecer, não havendo vereadores que
quisessem discutir coloco em votação, aprovado por unanimidade. O secretário fez a
leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo
vereadores que quisessem discutir coloco em votação o parecer, aprovado por
unanimidade. O Presidente colocou em discussão o Projeto com os pareceres já
aprovados, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, o
Projeto de Lei 045/12 foi aprovado por unanimidade. O Secretário fez a leitura do
Projeto 046/12 de Autoria do Executivo Municipal com Emenda Modificativa, 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, aprovado por unanimidade. O secretário fez a leitura do parecer da Comissão
de Ordem Econômica e Social, o presidente colocou em discussão, não havendo
vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por unanimidade. O
presidente colocou em discussão o Projeto de Lei 046/12 com Emenda Modificativa
com os pareceres já aprovados, não havendo vereadores que quis~ssem discutir,
coloco em votação, aprovado por unanimidade. O Secretário fez a leitura do Projeto
047/12 de Autoria do Executivo 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, aprovado por oito a um (8x1).
O secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, o
presidente colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir
coloco em votação, aprovado por unanimidade. O presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei 047/12 com os pareceres já aprovados, não havendo vereadores que
quisessem discutir, coloco em votação, aprovado por unanimidade. O Secretário fez a
leitura do Projeto 050/12 de Autoria do Executivo Municipal com Emenda
Modificativa, o secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças,
o presidente colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir,
o vereador Paulino de Moura fez uso da palavra, coloco em votação, aprovado por
seis a três (6x3).Está em votação a Emenda,não havendo vereadores que quisessem
discutir coloco em votação aprovado por cinco a quatro( 5x4) O secretário fez a leitura
do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, o presidente colocou em
discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação,
aprovado por unanimidade. O presidente colocou em discussão o Projeto de Lei
050/12 com Emenda Modificativa com os pareceres já aprovados, não havendo
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vereadores que quisessem discutir, coloco em votação, aprovado por unanimidade.
Dando fim aos trabalhos o presidente encerrou a reunião e convocou os vereadores
para a próxima reunião a ser realizada no dia 04 de junho do corrente ano, às 18:45
mino

•

•

Vereador Erlei Vieira
Presidente

Vereador Elbio Esteve
Secretàrio
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