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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE MAIO DE 2011 .....
ATA 016/11

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e onze, às dezenove horas e quinze minutos.
ocorreu à décima quinta reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador Elbio Este'\'e - PDT fez a leitura de um trecho da bíblia. A Presidente
Vereadora Sandra Citolin - PMDB colocou em apreciação as atas dos dias 11 e 18 de
abril de 2011 as quais toram aprovadas por todos. Foi realizada a leitura do expediente
da presente reunião. Na sequência foi realizada a leitura das indicações e dos
requerimentos que seguem: Requerimento 0971/11 Vereadora Sandra Citolin -
PMDB, requer que após lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja
enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Ex
Vereador de carazinho, Sr. Salvador de Souza Leal, pelo seu falecimento ocorrido no
dia 03 de maio de 2011. Para quem tem fé, a vida e a morte são dois mistérios que não
cabe a nós seres humanos desvendarem. E para todos nós resta um pedido, que o Sr.
salvador seja um intercessor nosso junto a Cristo. Que Deus possa confortar cada
membro da família e cada coração triste neste momento tào difícil. "DISSE-LHE
JESUS: EU SOU A RESSUREIÇÃO E A VIDA; QUEM CRÊ EM MIM, AINDA
QUE ESTEJA MORTO, VIVERÃ; E TODO AQUELE QUE VIVE E CRÊ EM MIM
NUNCA MORRERA". À família enlutada do Sr. Salvador de Souza Leal, nossos mais
sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 0994/2011 Vereadora Sandra Citolin -
PMDB, solicita na forma regimental, autorização para viagem a Brasília - DF, entre os
dia lO à 11 de maio do corrente ano. Esta viagem tem como justificativa a solicitação de
demandas da nossa comunidade, como recursos para equipamentos de Ressonância
Magnética para o HCC, audiências com os Deputados: Osmar Terra e Darcísio Perondi
- PMDB RS, Deputado Federal Ronaldo Nogueira - PTB RS e Dionilso Marcon - PT.
1004/2011, Vereador Elbio Esteve ~ PSDB, solicita que após lida em plenário, e
deferida na forma regimentaL seja encaminhado aos familiares do sempre lembrado Ex-
Vereador Salvador de Souza Leal, que veio a falecer neste mês 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. 1005/2011 Vereador Elbio Esteve - PSDB solicita que após lida em
plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado ofício ao Ministério das
Comunicações, ANATEL, Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Federal,
solicitando que seja implemetado, com máxima urgência, a disponibilização de um
serviço de internet com valores reduzidos, para as camadas mais pobres da população,
sendo que os preços praticados hoje pelo serviço de internet são demasiadamente
elevados para esta gama da população. De nada adianta, dar condições para a compra de
equipamentos de informática, e não dar condições de acesso a internet a estas pessoas.
A questão da banda larga no Brasil, ainda esta atrás de muitos países no mundo, onde a
mesma já é uma realidade em quase todos os lares, e c-om uma velocidade muito
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superior a realidade de nosso Brasil. Desta maneira. solicitamos que sejam feitos
estudos para a viabilização de valores reduzidos para o acesso a internet de alta
velocidade as classes mais baixas da sociedade, trazendo assim beneficios aos mesmos,
e integrando-os ao mundo digital, proporcionando-lhes, cultura e informação.
1014/2011 Vereador Felipe Sálvia - PDT, requer, na forma regimentaL que depois de
ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio de
Cumprimentos do Poder legislativo de Carazinho ao Sr. Antonio Azir, que foi reeleito
Presidente da Executiva Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro - prB em
convenção realizada no último dia 07 do corrente. Estendemos nossos cumprimentos
também a todos os demais integrantes da Executiva, na pessoa do Deputado Ronaldo
Nogueira de Oliveira eleito Vice Presidente, Sra. Simone Morigi eleita Secretária e na
pessoa do nosso amigo e ex Vereador desta Casa Paulo Arsego, eleito Tesoureiro.
Queremos desejar que possam continuar desenvolvendo o belo trabalho que vem sendo
feito em prol da comunidade carazinhense, pois Independente de pertencermos a siglas
diferentes certamente o bem de nossa população está sempre em primeiro lugar.
1029/2011 Vereador Leandro Adams - PT, solicita na forma regimental, que após
lido em Plenário seja AUTORIZADA viagem á Brasília e a Porto Alegre entre os dias
09 a 11 de Maio do corrente ano, Justificativa: Solicitações de demandas da nossa
comunidade, como recursos para a realização da 17° seara da Canção, Escola Técnica
Federal, Equipamento de ressonância magnética para o HCC, entre outras. Reunião com
o Depulado Federal, Presidente da Câmara de Deputados, Marco Maia, Deputado
Marcon, Deputado Ronaldo Nogueira, e Ministério da Educação. 1030/2011 Vereador
Erlei Vieira - PSDB, solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja
encaminhado oficio, a Promotora de Justiça Clarissa Amélia Simões Machado,
Presidente da ACIC Josélio Nissel Cunha, Presidente da CDL Leandro Walber,
Comandante do 38° BPM Antônio Carlos da Cruz, Delegado de Policia Danilo Flores e
a Presidente COMEN Iná Teresinha Brenner alertando sobre a nova epidemia que
poderá contaminar o município caso não sejam tomadas medidas enérgicas em conjunto
no sentido de impedir a entrada do OXI em Carazinho. A nova droga se espalha pelo
país de forma alarmante segundo informações o OXI e mais devastador que o CRACK
ele é mais barato e agressivo. E a ciência ainda tenta entender seus efeitos no
organismo. Desde a década de 1980, distante dos grandes centros brasileiros, o estado
do Acre convive com a destruição produzida pelo OXL uma mistura de pasta-base de
cocaína, querosene e cal virgem mais devastadora do que o temível CRACK. A droga,
vendida no formato de pedra, ao valor médio de 2 reais a unidade, vem se
popularizando na região Norte e, agora, espalha sua chaga pelas cidades do Centro-
Oeste e Sudeste. Elajá chegou ao Piauí, á Paraíba, ao Maranhão, a Brasília, São Paulo e
Rio de Janeiro. Uma amostra da penetração da droga em São Paulo pôde ser vista na
última quinta-feira, quando a Policia deteve, na capitaL um casal que carregava uma
pedra de meio quilo de OXI. Ao menos duas característic-as da droga ajudam a explicar
por que ela se espalha pelo país. A primeira é seu potencial alucinógeno. Assim como o
CRACK, o OXI pode estimular em um usuário o dobro da euforia provocada pela
cocaina. A segunda razão é seu preço. "O CRACK não é uma droga cara, mas o OXI é
ainda mais barato". O lado mais assustador do OXI talvez seja a carência de dados sobre
seu alcance no território brasileiro. Quem se debruça sobre o assunto, avalia que a droga
atinge todas as classes sociais. Não há um perfil estabelecido de usuário: ela é usada
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tanto pelas classes mais pobres quanto pelos mais ricos da população. Por fim uma
particularidade do OXI assusta os profissionais de saúde: a "fórmula" da droga varia de
acordo com "receitas caseiras" de usuários. É possível, por exemplo, encontrar a
presença de ingredientes como cimento, acetona, ácido sulfúrico, amônia e soda
cáustica - muitos dos itens podem ser facilmente encontrados em lojas de material de
construção. A variedade amplia os riscos à saúde e dificulta o tratamento. 0993!20J1
Vereador Paulino de Moura ~ PTR solicita na forma regimental, que após lido em
Plenário seja AUTORIZADA viagem à BRASÍLIA/DF, entre os dias 10 à 12 de maio
do corrente ano, participar de audiências com os Deputados Federais Ronaldo Nogueira
de Oliveira, Danrlei De Deus Hinterholz e com a Senadora Ana Amélia Lemos, buscar
apoio junto aos Ministérios da Educação e Saúde para a liberação de cursos de medicina
para as Universidades de Ijuí, Cruz Alta e Santa Maria, juntamente com os Prefeitos das
respectivas cidades, ainda acompanhar os demais Colegas nos pleitos quanto a saúde e
cursos profissionalizantes para Carazinho. 1002/2011 Vereador Erlei Vieira - PSDB,
solicita na forma regimental, que depois de lido em Plenário seja AUTORIZADA
viagem à Brasília entre os dias 10 a 11 de Maio do corre-nte ano. Durante a estada em
Brasília serão realizadas audiências com os Deputados Federais, Nelson Marchezan
Júnior, Ronaldo Nogueira, Osmar Terra e com a Senadora Ana Amélia Lemos. O
Vereador Paulino de Moura - PTB solicita através de Requerimento Verbal que sejam
votadas em bloco os Requerimentos e os Projetos. A Presidente Vereadora Sandra
Citolin - PMDB colocou em discussão o Requerimento Verbal do Vereador Paulino de
Moura - PTB, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação
o qual foi aprovado por todos. Conforme acordo das bancadas não haverá Intervalo
Regimental. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB passou ao Grande
Expediente, fizeram o uso da palavra os Vereadores; Erlei Vieira - PSDB e Felipe
Sálvia - PDT. A Presidente passou para a apreciação e votação dos Requerimentos. O
Secretário procedeu a leitura dos números e autores dos Requerimentos. A Presidente
Vereadora Sandra Citolin - PMDB colocou em discussão os Requerimentos, não
havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação os quais foram
aprovados por todos. O Secretário procedeu a leitura dos Projetos com os respectivos
números e autores que são: 02612011 Vereador Gilnei Jarré, 050/2011 Poder
Executivo Municipal. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres da Comissão de
Justiça e Finanças dos projetos. Foram colocados em discussão os pareceres da
Comissão, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação os
quais foram aprovados por todos. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres da
Comissão da Ordem Econômica e Social dos projetos. Foram colocados em discussão
os pareceres da Comissão, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado
em votação os quais foram aprovados por todos. A Presidente Vereadora Sandra Citolin
- PMDB colocou em discussão os Projetos já com os pareceres aprovados, fizeram uso
da palavra os Vereadores Gilnei Jarré ~ PSDB e Felipe Sálvia - PDT, não havendo mais
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação os Projetos os quais foram
aprovados por todos. A Presidente Vereadora Sandra Citai in - PMDB fez diversos
agradecimentos a Entidades presentes e pessoas. Não havendo mais vereadores que
quisessem discutir foi colocado o Projeto em votação o qual foi aprovado por todos.
Dando fim aos trabalhos a Presidente encerrou a reunião e convocou os vereadores para
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a próxima reunião a ser realizada no dia 16 de maio'
minutos do corrente ano.
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