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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE AGOSTO DE 2012 
033/12 

 
 
 
Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e doze,  ás dezoito e quarenta e cinco 
minutos, ocorreu à  trigésima terceira reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O 
Vereador Felipe Sálvia fez a leitura de um trecho da bíblia.O presidente colocou a ata 
032/12 do dia seis de agosto de dois mil e doze. Está em discusão a ata 032/12,não 
havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. 
Requerimento 1649/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB assinado solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
manifestando apoio e cumprimentando a LAVORO  - Concessionária John Deere de 
Carazinho, na pessoa do Sr. Márcio Fabrício – Gerente e Vanessa Esteris – Assistente 
Comercial, pela excelência da  organização, participação e  mobilização da Lavoro,  
através da Campanha social denominada “DOAÇÃO EM DOBRO”. A campanha 
promovida pela Fundação John Deere  juntamente com sua rede de  concessionárias,  
em nossa cidade construiu  parceria com o Recanto São Vicente de Paulo, que realiza 
campanha de doação de alimento,  e  para cada Kg de alimento arrecadado pelo 
Recanto  a Fundação John Deere doa  mais 1 Kg, ou seja, dobra a quantidade de 
alimentos e tudo será doado para o Recanto. São empresas como estas que realizam 
campanhas de  cunho social  que devemos aplaudir, que  mobilizam organizações e  
pessoas que trabalham nelas em prol de ações que melhorem a qualidade de vida dos 
mais necessitados,   permitindo a construção de um mundo melhor, exercendo o seu 
papel solidário e propiciando a cidadania em toda sua acepção.1658/12 Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Élbio Esteve – PSDB  solicita na forma regimental, 
que a seguir da aquiescência do plenário encaminhe-se ofício externando 
condolências aos familiares do Sr. MIGUEL CASTANHO DA ROCHA pelo seu 
passamento ocorrido no último domingo, em nossa cidade.Sensibilizados, unimo-nos 
neste momento na certeza de que a fé traz esperança e conforto espiritual. 
Externamos nossos sentimentos e auguramos à família a superação deste lastimável 
episódio, Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressureição 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).1659/12 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 a todos os deputados da Bancada do PTB na 
Assembléia Legislativa, ao Deputado Marcio Biolchi do PMDB/RS, ao Governador do 
Estado Excelentíssimo Sr. Tarso Genro, ao Diretor Presidente do DETRAN/RS na 
pessoa do Sr. Alessandro Barcelos e ao Diretor Técnico do DETRAN/RS na pessoa do 
Sr. Ildo Mário Szinvelski, a fim de que se possa urgentemente viabilizar um número 
maior de examinadores para a região de Carazinho. Após o encaminhamento de um 
comunicado feito pelo DETRAN/RS, onde os candidatos a primeira habilitação teriam 
que se deslocar a Passo Fundo para realização das provas teóricas, esta noticia 
causou impacto negativo nos alunos e na comunidade, onde aumentaria ainda mais o 
custo para a emissão da primeira CNH, visto que terá que ser feito o deslocamento ao 
município vizinho. Além de que, o transtorno seria ainda maior para aqueles alunos 
que terão que se ausentar de seus trabalhos ou estudos no município para realização 
deste teste.Apesar do esforço feito pelo DETRAN/RS para reverter essa situação, 
Carazinho ainda encontra dificuldades para essa problemática, uma vez que, apenas 
uma vez ao mês as provas são realizadas no município, e nos demais dias os  
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candidatos devem se deslocar ao município vizinho de Passo Fundo.Acreditamos que 
com o auxílio dos nobres deputados e do Governo do Estado conseguiremos reverter 
esta situação fazendo com que os alunos consigam realizar os testes novamente em 
seus municípios de origem com a freqüência anterior a esta problemática. O 
SINDICFC (Sindicato dos Centro de Habilitação de Condutores e Auto e Moto Escolas 
do Estado do Rio Grande do Sul) encaminhou há alguns meses Memorando aos CFCs 
falando da preocupação com a falta de examinadores e os problemas que poderiam 
acontecer com esta medida. Assim, já observamos a preocupação de diversos setores 
da comunidade, e principalmente dos alunos que terão que se deslocar para fazer os 
testes. Desta forma, solicitamos urgentemente auxilio para a reversão deste problema, 
uma vez que a lei já foi aprovada (Lei 13815 de 24/10/2011) e sua vigência já está 
ocorrendo.1668/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, Vereador Rudinei Brombilla 
– PP solicitam que após lido ao plenário, seja enviado oficio, com os mais sinceros  
votos  de profundo pesar aos familiares da senhora ILSE LISKA PIVA  pelo seu  
falecimento ocorrido dia 05.08.2012.Pessoa de caráter ilibado, mãe de família e 
esposa dedicada, durante toda sua trajetória de vida procurou fazer o bem a todas as 
pessoas que a cercavam; uma mulher que apesar das dificuldades sempre mostrou 
ser aquela pessoa humilde e prestativa. Certamente sua partida deixa saudades e 
uma grande tristeza no coração daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la e com 
ela conviver. Fique, por fim, neste  Requerimento  de Pesar  a certeza de que a 
senhora  Ilse Liska Piva , há de encontrar, pelas sacratíssimas sendas do Senhor, a 
merecida PAZ  e a definitiva FELICIDADE, tão somente por seu puro 
merecimento.1669/12 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 aos Líderes da Câmara e do Senado Federal, manifestando 
nosso total apoio a aprovação do Projeto de Lei nº 5.444/09 de autoria do Deputado 
Paulo Pimenta, que aumenta as penas em 2/3 até o dobro para o tráfico do crack e ao 
Projeto de Lei nº  4.478/04, do deputado Enio Bacci, que dobra a pena de quem 
fornecer ou vender a crianças e adolescentes drogas ou outros produtos que possam 
causar dependência física ou psíquica, caso fique comprovado o uso do produto pela 
vítima.Ambos os projetos tem significativa importância no combate às drogas e ao 
tráfico de drogas em nosso país, e a aprovação deles é imprescindível para que 
possamos avançar no combate a este mal que tem destruído vidas, famílias.Não 
restam dúvidas de que o crack apresenta um elevado potencial de dependência e de 
danos ao organismo, dia após dia milhares de pessoas perdem a vida em razão da 
agressividade de usuários e traficantes desse tipo de droga. O projeto de autoria do 
deputado Paulo Pimenta irá abranger um grande número de pessoas responsáveis 
pela disseminação desta droga, tais como quem importa, exporta, remete, produz, 
fabrica, adquire, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz 
consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico 
destinado à preparação de crack, bem como para quem utilizar local ou bem de 
qualquer natureza para o tráfico de crack.O crack precisa ter um tratamento mais 
rigoroso em toda a legislação, é como usar a lógica que é usada para combater ou 
conter a proliferação de um vírus, enquanto ele estiver circulando mais pessoas estão 
sujeitas a contaminação, ou seja, quanto maior o numero de traficantes em liberdade, 
maior será o numero de dependentes. Além de aumentar a pena para o trafico de 
drogas, aumentar também a pena maior para venda a criança de produto que cause 
dependência é essencial, pois temos que aumentar a redoma de proteção em torno de 
nossas crianças, o futuro de nosso país.1671/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB 
solicita na forma regimental, que após submetido ao  plenário para aprovação, seja 
enviado ofício  cumprimentando o Maestro Nicetio Endler,  o Coral Comunitário de  
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Cultura Cristã da Paróquia Nossa Senhora da Glória,  o Padre Arnildo Fritzen,  e a  
Sra. Maria Eliza Saldanha pela excelência da apresentação da Missa da Paz, Missa 
Solene cantada em ação de graças pelos 50 anos de dedicação do  Maestro Nicetio 
Endler  à musica e a regência coral. Foi uma missa   que encantou  o público presente,  
com o coral propiciando  uma noite de pura magia e encantamento, cujo  objetivo foi 
levar uma mensagem de paz e amor através da música, a todos  que anseiam por um 
mundo mais humano e mais  fraterno. Por onde se apresenta, o Coral consegue 
arrancar aplausos da platéia, que fica encantada com a beleza do seu canto e a 
harmonia entre os coralistas, e  este encanto todo é  resultado da dedicação do 
maestro Nicetio Endler, que está na regência do coral a  50 anos sempre acreditando  
que “a essência da música está no interior de cada um”.1672/12 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 
ao Senador Paulo Paim e a Senadora Ana Amélia Lemos e aos Lideres de Bancada 
na Câmara dos Deputados, bem como a toda bancada gaúcha manifestando nossa 
indignação que certamente traduz a indignação de milhares de brasileiros com relação 
à votação do projeto que prevê o fim do “Fator Previdenciário”, O povo brasileiro não 
aguenta mais tanta enrolação, prova disso é o comentário de um cidadão brasileiro no 
site do Senador Paulo Paim (www.senadorpaim.com.br) quando publicada no dia 
12/07/2012 a Notícia Fim do Fator Previdenciário - Assista!! - Noticia onde o Senador 
diz: “Enfim meus amigos me parece que a Câmara dos Deputados vai votar no mês de 
agosto o fim do fator previdenciário. Esse tal de fator é uma lei que deveria ser 
enquadrada no crime hediondo porque ela agride, esfola, machuca, tira os direitos dos 
trabalhadores...” a seguir transcrevo como exemplo parte do COMENTÁRIO da notícia 
em questão: “Eu e milhões de prestes a se aposentar lamentamos que essa notícia (já 
retificada posteriormente) mais uma vez seja outra engabelação de se criar uma 
expectativa favorável e novamente termos que encarar a realidade de que o Governo 
do PT é mais cruel e perverso que o FHC que criou o Calote da Quebra de Contrato e 
do Confisco dos Direitos Adquiridos promovidos pelo famigerado Fator Previdenciário. 
O maldito FHC criar o Fator, não causa tanta indignação, revolta e incredulidade como 
no PT que deveria ser o Partido dos Trabalhadores e no entanto, só tem se mostrado 
INIMIGO do trabalhador. Lula num ato covarde e contraditório, vetou o Fim do fator. 
Agora no governo Dilma, são protelações e mais protelações e o que seria "definido" 
em agosto, mais uma vez já foi empurrado pra novembro, que sabemos que também 
não será. Foi nesse partido dos TRABALHADORES que votamos? É essa a 
recompensa por termos acreditado em promessas de resgate da Justiça com os 
trabalhadores nas propagadas nos palanques?” No mesmo comentário o cidadão 
finaliza dizendo: “Desculpe o desabafo de um dos milhões de eleitores que foram 
traídos na confiança depositada. Saudações !...”Então, não há senadores e deputados 
suficientes ao lodo do povo brasileiro para fazer valer a vontade de toda esta 
população com relação a este assunto que já deu o que falar e está esgotando nossa 
paciência? Quanto tempo mais precisaremos esperar? Haverá um dia em que não 
haverá mais protelações? Infelizmente não sabemos até que ponto nossos deputados 
e senadores representam a vontade popular, sei que há alguns em que se pode 
confiar, mas se todos são eleitos pelo voto popular porquê não são todos os que se 
importam em legislar em favor do povo.1685/12 Vereador Rudinei 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 Senhora  
MARIA SOLANGE SANTOS MOCKFA. Neste momento de tristeza para os familiares 
e os amigos enlutados, pedimos a Deus que nos dê a força de que necessitamos para  
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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 SOLANGE 
SANTOS MOCKFA, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. Passos 
agora para o grande expediente, Vereador Gilnei Jarré. O vereador Élbio Esteve pediu 
para que os requerimentos, fossem votados em bloco, está em discussão o pedido 
verbal do vereador Élbio Esteve, aprovado por todos. O presidente colocou em 
discussão os requerimentos, não havendo vereadores que quisessem discutir, o 
vereador Leandro Adams, votou contra o requerimento 1672/12, o vereador Gilnei 
Jarré, Felipe Sálvia questionaram o voto contrário do vereador Leandro Adams pois 
ele justificou seu voto depois da votação dos requerimentos em bloco. O vereador 
Paulino de Moura também fez o uso da palavra, coloco em votação, aprovado por 
todos. Dando fim aos trabalhos o presidente encerrou a reunião e convocou os 
vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 16 de agosto do 
corrente ano, às 18:45 min. 
 
  
 

Vereador Erlei Vieira                                 Vereador Elbio Esteve 
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