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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE JUNHO DE 2012 

022/12 
 
 
 
 
Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e doze, dezoito e quarenta e cinco 
minutos, ocorreu à vigésima segunda reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O 
Vereador Rudinei Brombilla fez a leitura de um trecho da bíblia. Coloco em apreciação 
a ata 020/12 da reunião ordinária do dia vinte e um de maio de dois mil e doze. Não 
havendo Vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. 
Coloco em apreciação a ata 021/12 da reunião ordinária do dia vinte e oito 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. 1179/12 Vereador Paulino de Moura PTB - ofício 
ao Senhor RUBILAR LOPES, PARABENIZANDO-O pela eleição e posse como novo 
Presidente da Fundação de Desporto e Cultura de Carazinho - FUNDESCAR, 
transcorrida na última semana. Em nome do Poder Legislativo de Carazinho recebam 
nossas felicitações e desejos para que realizem bom trabalho em prol do esporte de 
nossa cidade. 1180/12 Vereador Paulino de Moura PTB - oficio ao Diretor Presidente 
das Centrais Elétricas de Carazinho S.A. - ELETROCAR, Senhor ALBANO IRINEU 
KEYSER FILHO solicitando seja efetuado reparos na luminária (globo), localizada no 
passeio público na AVENIDA FLORES DA CUNHA, Centro da Cidade, em frente ao 
número 1636. 1184/12 Vereador Rudinei Brombilla PP - solicita na forma regimental, 
que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
cumprimentos Ao CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS – CTG ALFREDO 
D”AMORE, em nome do Patrão João Carlos Pedroso de Lima  extensivo a toda 
patronagem pela  comemoração dos 33 anos de atividades tradicionalistas, cultivando 
os costumes  do Rio Grande do Sul, buscando sempre a preservação  das tradições 
do povo gaucho, que coloca a tradição como critério e regra de decisão, entendendo a 
tradição como o conjunto de hábitos e tendências que procuram manter uma 
sociedade no equilíbrio das forças que lhe deram origem.Receba o reconhecimento do 
Legislativo Municipal por  tudo que esta entidade representa por Carazinho. 1185/12 
Vereador Rudinei Brombilla PP - solicita na forma regimental, que depois de 
aprovado em plenário, e registrado em Ata seja enviado oficio de   parabenização a 
nova diretoria  do SINDICAR – Sindicato das Empresas de Transporte  de Cargas de 
Carazinho e Região, em nome de seu Presidente Reeleito Milton Schimitz e extensivo 
a toda diretoria, que  tomou posse dia  sexta feira dia 01 de junho,  com nova gestão  
com vigência de 12 junho de 2012 a 11 de junho de 2015.Com desafios interessantes 
“é isso que move  para continuar a luta por esse setor nesta região, que possui uma 
posição geográfica privilegiada, tendo neste novo mandato inúmeras ações, uma delas 
é a instalação efetivamente do SEST SENAT aqui em Carazinho, esperamos que em 
menos de um ano esteja com esta obra pronta” O novo espaço tem um investimento 
superior a 10 milhões de reais, e estará cuidando da saúde, educação, 
desenvolvimento do trabalhador de todos os modais de transporte, “e isso é uma 
conquista bastante significativa e só esta acontecendo porque o SINDICAR existe aqui 
em Carazinho” Entre outros desafios esta a questão do estatuto do motorista, com 
regramento da carga horária do motorista para o sindicato é “um desafio bastante  
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interessante porque nós observamos maus empresários e maus profissionais do 
volante que ficam viajando 18/20 horas por dia, e nós não concordamos com esta 
situação” explicou Schmitz. Além disso, existem outros planos que estão nas metas do 
Sindicato, um deles é a renovação dos pedágios, para o presidente do sindicato um 
tema bastante polemico que repercute em toda a sociedade. “Talvez o transporte seja 
o mais prejudicado neste modelo aqui instalado, modelo arrecada tório, um modelo 
que nós não concordamos. Entendemos que precisamos da estrada pedagiada, mas 
num modelos que tenha melhor investimento, melhor retorno para a sociedade, uma 
estrada que se possa rodar a 100km/h como limite de velocidade, com segurança, 
terceira pista e duplicações, e não no modelo que está com limite de 80km/h e sem 
segurança” A missão do SINDICAR é “fortalecer, representar e defender os interesses 
do setor de transporte com a efetiva participação dos associados”Receba o  
reconhecimento do legislativo Municipal. 1191/12 Vereador Paulino de Moura PTB - 
oficio ao Diretor Presidente da Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN 
de Carazinho, Senhor SANDRO JACOB LOUREIRO, solicitando que estude a 
possibilidade de realizar a substituição do ramal por rede de água junto a RUA A. J. 
ARNOLD, no bairro Floresta, uma vez que a mesma irá nos próximos dias receber 
pavimentação e se faz necessário que seja trocada a forma de distribuição de água, 
ainda sejam realizadas as entradas para as residências, antes desta importante via 
pública receber melhorias. 1198/12 Vereadora Sandra Citolin PMDB - solicita na 
forma regimental, que após submetido ao  plenário para aprovação, seja enviado ofício 
ao Presidente da Câmara Federal, Excelentíssimo Deputado Marco Maia, 
manifestando apoio e solicitando empenho do Presidente para a aprovação do PL 
3887/97, do Senado, que prevê o fornecimento de analgésicos, entorpecentes ou 
substâncias correlatas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), para os 
pacientes com câncer acometidos por dor intensa e constante. Esse projeto integra a 
lista de propostas prioritárias entregue pelo presidente da Câmara, Marco Maia, aos 
líderes partidários.A proposta cita seis medicamentos, mas prevê a possibilidade de 
inclusão de outros pelo Ministério da Saúde. Os medicamentos citados são morfina, 
petidina, codeína, tramadol, buprenorfina e naloxone. Todos são opioides (substâncias 
sintéticas ou não com ação semelhante à do ópio, mas que não derivam dele). O 
projeto prevê a criação, pelo Poder Executivo, de um Programa Especial de Dor 
Oncológica, por meio do qual os medicamentos seriam distribuídos gratuitamente aos 
pacientes cadastrados, mediante a apresentação de laudo médico, com validade de 
cinco anos. O laudo deverá ser assinado por um médico e pelo diretor clínico da 
instituição ou hospital onde se processa o tratamento. Certamente são projetos como 
este que visam a promoção da saúde,  levantam bandeiras  que podem garantir o 
fortalecimento do SUS,  viabilizando  a humanização real da saúde para as pessoas 
mais fragilizadas e acometidas por doenças graves é que devemos apoiar e 
parabenizar. 1200/12 Vereador Eugenio Grandó PTB - requer, na forma regimental, 
que depois de lido em Plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o 
seguinte Pedido de Informação: Enviar cópia integral dos empenhos referentes aos 12 
(doze) últimos meses dos valores repassados ao PREVI CARAZINHO; Informar a data 
da intimação da Prefeitura Municipal de Carazinho referente à liminar concedida pela 
Dra. Juíza Ana Paula Cai mi, nos autos do Mandato de Segurança impetrado pela 
Câmara Municipal de Carazinho, referente ao decreto executivo 036/12. Justificativa: 
Averiguar supostos descumprimentos de ordem judicial. 1202/12 Vereador Élbio 
Esteve PSDB - solicita na forma regimental que após ser submetido à apreciação do 
plenário seja encaminhado oficio do Poder Legislativo Municipal a Senadora Ana 
Amélia Lemos, manifestando apoio ao pedido de mais investimentos do governo  
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federal em campanhas de conscientização e prevenção de acidentes de trânsito 
envolvendo motocicletas.  O governo promove intensas campanhas de combate à 
dengue, porém deveria aplicar-se também no que diz respeito às campanhas 
preventivas de trânsito, dando ênfase à prevenção de acidentes envolvendo 
motociclistas. Enquanto a dengue matou 592 pessoas no ano de 2011, acidentes de 
trânsito mataram 40 mil, sendo um terço destes motociclistas. Os acidentes de trânsito 
envolvendo motociclistas estão virando epidemia, deixando hospitais públicos lotados 
e muitos motociclistas com seqüelas não podendo retornar ao trabalho e necessitando 
do auxilio do governo para sustentar suas famílias. É com prevenção e 
conscientização que se podem diminuir estes números. Recebam o reconhecimento e 
o incentivo deste Poder Legislativo Municipal. 1211/12 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 Presidente 
Dilma Rousseff, aos Lideres de Bancada na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal, manifestando nosso total apoio ao Projeto de Lei nº 486/2011, do Senador 
Eunício Oliveira, determinando que o montante arrecadado por multas aplicadas pelos 
órgãos de trânsito seja aplicado exclusivamente em campanhas de conscientização de 
condutores e pedestres e em atividades educativas, além de melhoria da sinalização 
nas rodovias, pois atualmente, o produto dessas multas vai para o caixa único dos 
governos e acaba sendo utilizado para pagamento de obras não necessariamente 
vinculadas ao assunto e também para o pagamento de salários, o que constitui 
verdadeira anomalia. Como há um grande número de automóveis nas ruas, é 
constante o crescimento do número de acidentes e de infrações de trânsito que geram 
inúmeras multas, mas ao invés dos valores arrecadados servirem para embasar 
estudos e projetos para melhorar o trânsito caótico, acabam tapando furos nos 
orçamentos dos governos, principalmente estaduais e municipais, que se queixam da 
falta de recursos para custear suas atribuições e serviços. Infelizmente esse desvio de 
finalidade leva a “indústria da multa”, e isso precisa acabar para que se retome a 
credibilidade do sistema. Recentemente a Câmara dos Deputados dobrou o valor das 
multas, mas sabemos que isso de nada adiantará se os valores não retornarem para 
serem usados naquilo que realmente interessa, a prevenção e a educação para um 
trânsito realmente seguro. 1213/12 Vereadora Sandra Citolin PMDB - solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando o Serviço Social do Comércio - SESC Carazinho, na pessoa da  Sra.  
Giana Groth – Gerente, pela excelência da  organização, participação e  mobilização 
da comunidade, onde vinte e sete mil, duzentos e cinco carazinhenses, saíram de 
suas rotinas, para movimentar-se por cerca de quinze minutos, enfrentando as 
intempéries do tempo,  conquistando mais uma vez o Dia do  Desafio, desta vez  
contra a cidade de cubana de Banes.   Nossos parabéns a toda direção e demais 
colaboradores pela  organização e sucesso deste evento em nossa cidade. Recebam 
o reconhecimento e o incentivo desta Casa Legislativa. 1217/12 Vereador Élbio 
Esteve PSDB, Vereador Erlei Vieira PSDB, Vereador Estevão de Loreno PP, 
Vereador Rudinei Brombilla PP, Vereador Eugenio Grandó PTB, Vereador Felipe 
Sálvia PDT, Vereador Gilnei Jarré PSDB, Vereador Leandro Adams PT,  Vereador 
Paulino de Moura PTB, Vereadora Sandra Citolin PMDB - solicitam na forma 
regimental, que depois de aprovado em plenário, e registrado em Ata, seja enfiado 
ofício a todos os Lideres de Bancada da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul 
em apoio a PL 87 / 2012 alteração e modificação da lei nº 8.109, de 19 de dezembro 
de 1985.Proposição esta do Deputado Estadual  de nossa terra de Carazinho  
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MARCIO BIOLCHI, na PL 87/2012  que  dispõe alteração sobre a Taxa de Serviços 
Diversos em defesa da Pessoa com Deficiência – tabela de incidência no valor de 
R$:276,19, para perícias com junta médica e psicologia, que traz este acréscimo 
significativo a pessoa com deficiência para fazer Carteira Nacional de Habilitação – 
CNH e ou sua renovação. Mais uma vez percebemos que alguns setores públicos em 
especial o DETRAN/RS vem atuando de forma discriminatória para com as Pessoas 
com Deficiência, não dando oportunidade dos direitos de igualdade. Hoje contamos 
com um número significativo em nosso município de pessoas com deficiência que não 
conseguem fazer a sua CNH, devido o pouco atendimento sobre as deficiências por 
este órgão, como por exemplo: o acesso a interprete de sinais nas aulas teóricas, 
aplicação das provas e nas aulas práticas, coibindo os direitos constitucionais aos 
mesmos. A proposta encaminhada pelo Executivo visa implementar a cobrança de 
R$276.19 para perícias em junta médica e psicológica, onde na própria justificativa do 
projeto prevê-se uma arrecadação de R$ 1 milhão. Essa taxa deverá ser cobrada, por 
exemplo, de pessoas com deficiência física que necessitam da perícia para a 
obtenção da CNH. Entendemos que essa taxação é injusta e se constitui em mais uma 
barreira às pessoas que já enfrentam dificuldades, portanto, propomos a supressão da 
referida taxa, até porque  o DETRAN é superavitário  considerando que gasta R$ 300 
milhões anuais para uma arrecadação de R$ 600 milhões.A presente proposição se 
destina inicialmente a realizar alguns ajustes na Lei nº8.109/85 em função da 
observância ao Princípio da Igualdade. Desta forma, passam a constar da Lei de 
Taxas nos itens 5,6 e 12 do Título IV da Tabela de Incidência, as taxas referentes à 
prestação dos Serviços de Estada. Remoção de veículos e reserva de placas, 
culminando com a regularização de sua cobrança no forma como constitucionalmente 
exigida.Para além disso, o projeto propõe a equalização das taxas de expedição do 
Certificado de Registro de Veículo – CRV – e Certificado de Registro e Licenciamento 
de Veículo – CRLV – utilizando como parâmetro as taxas praticadas nos Estados da 
Região Sul do País, considerando a equivalência dos dispêndios, do tratamento e da 
qualidade e dos serviços  prestados aos cidadãos deste bloco geográfico. 1218/12 
Vereador Gilnei Jarré PSDB, Vereador Eugenio Grandó PTB, Vereador Leandro 
Adams PT, Vereador Felipe Sálvia PDT, Vereador Rudinei Brombilla PP - solicitam 
na forma regimental, que seja encaminhado este requerimento à Mesa Diretora, 
solicitando atenção e consideração ao que infra elencamos. O erário público municipal 
ressente-se da falta de regularidade nos repasses, quer por parte do Estado, quer por 
parte da União. Em que pese tais dificuldades a Administração Municipal vem 
buscando contorná-las, sem prejuízo dos salários dos professores e servidores. Tendo 
em linha de conta estes elementos consideramos indispensável que haja um esforço 
de colaboração entre os Poderes Legislativo e Executivo, no sentido de produzir 
condições para gerir o Município de Carazinho de maneira que os grandes 
beneficiados sejam os carazinhenses.Destarte, considerando que nos anos passados 
a Câmara Municipal de Vereadores suportou suas necessidades e ainda promoveu 
diversas destinações de recursos em nosso Município. Entende-se que não há razão 
sustentável para aportar maiores recursos à Câmara, pois existem demandas mais 
urgentes que exigem, de nós vereadores, resposta ágil e diligente, como a destinação 
de R$ 230.000,00(duzentos e trinta mil reais) para a conclusão da Ala Psiquiátrica no 
Hospital de Caridade realizada neste ano.  Sugere-se então, que seja examinado pelo 
Plenário desta Casa e por Vossa Excelência o valor destinado a mais para Câmara 
Municipal de Vereadores em 2012, em relação ao ano anterior, seja repassado não 
apenas R$ 20.000,00(vinte mil reais) para conserto das câmeras de vídeo 
monitoramento, mas R$ 150.000,00(cento e cinqüenta mil reais) para aquisição de  
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novas câmeras de vídeo monitoramento. Entende-se que, se tal atitude for tomada, a 
comunidade confiará ao Legislativo maior credibilidade e esta ação trará maior 
segurança e tranqüilidade à comunidade carazinhense. Isto posto, deseja-se que este 
requerimento seja subscrito por Vossa Excelência e demais colegas Vereadores, pois 
antes de ser uma iniciativa nossa, é uma ação política coletiva, séria, ética e solidária 
que visa em última análise assegurar a segurança em nosso Município. O presidente 
colocou em discussão os requerimentos, vereador Gilnei Jarré,Paulino de Moura, 
Eugenio Grandó, Sandra Citolin, Felipe Sálvia, Élbio Esteve e Leandro Adams fizeram 
o uso da palavra não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, 
aprovado por todos. Passamos agora para o intervalo regimental, conforme o acordo 
das bancadas não haverá intervalo regimental.Passamos para o grande 
expediente,convido o senhor Amarante Novaes Saldanha para receber uma 
homenagem do Poder Legislativo,convido o Vereador Paulino de Moura para fazer a 
entrega. O Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 041/12 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, o qual foi rejeitado por cinco a quatro (5x4). 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 sete a dois (7x2). 
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 sete a dois (7x2). O Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 
049/12 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, o qual foi aprovado por sete a 
dois (7x2). 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. O Secretário fez a leitura do Relatório 
de Execução Orçamentária 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 Presidente colocou em discussão o  relatório com o parecer 
já aprovado, não havendo 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 11 de junho do 
corrente ano, às 18:45 min. 
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