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Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e onze, às dezenove horas e quinze
minutos, ocorreu à décima sexta reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador José Jairo Scherer dos Santos - PTB fez a leitura de um trecho da bíblia.
A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB colocou em apreciação a ata do dia 25
de abril de 2011 a qual foi aprovada 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 1060/11 Vereador Elbio Esteve - PSDR
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado
oficio ao Sport Club Internacional de Porto Alegre, parabenizando pela conquista do
campeonato gaúcho de futebol. É com grande alegria, que unido a nação colorada,
parabenizamos este grande clube, por mais este feito, que vem consolidar ainda mais o
time, como sendo o campeão de tudo. "Écom esses desejos, que seguimos com a nossa
batalha guerreado dia a dia. Guerra saudável, guerra da alegria, guerra da rivalidade
grenal. Por mais que eu tente, eu não consigo explicar por que eu sou colorado, eu
sempre digo, a gente não explica, a gente sabe, a gente sente." Recebam desta forma o
reconhecimento e o incentivo do Poder Legislativo Municipal. 1062/11 Vereador Elbio
Esteve - PSDR solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
encaminhado oficio a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da
Câmara Federal, ao Deputado Federal Sarney Filho (PV-MA) e Deputado Federal
Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB-SP), ao Ministério de Minas e Energia na pessoa
do Ministro Edison Lobão, ao Diretor Geral da Agencia Nacional do Petróleo (ANP) na
pessoa do Sr. Haroldo Borges Rodrigues Lima, ao Presidente do Sindicato da Industria
do Açúcar e Álcool (Sindacúcar), e a Presidência da República. Manifestando por meio
desta maneira nosso descontentamento com a questão da diminuição da quantidade de
etanol que é adicionada a gasolina, tentando desta maneira reduzir os custos do produto.
Sabemos que a questão da falta de etanol, é fruto de má administração do governo, que
não tomou a iniciativa de ter criado estoques reguladores de etanol, e a falta de
estimulas e credito para o aumento da produção de etanol em nosso país. Sabemos que a
redução dos níveis de etanol na gasolina, causam impactos ambientais irreversíveis,
com o lançamento de gases de efeito estufa na atmosfera. e perdendo as inúmeras
vantagens que o álcool traz para o ambiente. Vimos por muitos meses, os estímulos
dados pelo governo ao setor automobilístico, a fim de aumentar as vendas deste setor
em nosso país, mas a questão dos combustíveis ficou esquecida, pois sabemos que com
o aumento do número de veículos circulando em nosso país, também fazem-se
necessárias a criação de políticas publicas no que tange a questão dos combustiveis,
como a expansão da produção de etanol, e a criação de estoques reguladores deste
produto por parte do governo. Por uma questão de susientabilidade e defesa do meio
ambiente, é que nos posicionamos contra a diminuição de etanol na gasolina, e
defendemos a redução de impostos sobre o produto, com o fim de reduzir os custos .
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1077/11 Vereador Felipe Sálvia - PDT, solicita que depois de ouvido o Plenário e
com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio ao comandante da Brigada
Militar de nossa cidade e ao Delegado Danilo Flores, solicitando que sejam tomadas
providências urgentes no sentido de ser criada uma "'barreira" para impedir a
propagação do OXL a nova droga que já chegou ao Rio Grande do Sul e está aos
poucos se expandido pelas cidades do interior, e que segundo informações é mais forte e
mais destrutiva que o crack. O trabalho que vem sendo desenvolvido no combate ao
consumo e ao tráfico de drogas em nossa cidade pela Brigada Militar e pela Policia
Civil merece nosso reconhecimento e nossos cumprimentos. Sabemos dos riscos que
correm quando realizam as operações no combate ao tráfico de entorpecentes por isso
manifestamos incansavelmente nosso reconhecimento. Este tipo de atitude e conduta
demonstra o quão valorizam a missão de guardar e zelar por nossa segurança. O
surgimento desta nova ameaça que é o OXI, uma mistura de pasta-base de cocaína,
querosene, cal virgem, cimento, acetona, ácido sulfúrico, amõnia e soda cáustica, mais
devastadora do que o temível crack e com características que ajudam a disseminá-la
ainda com mais facilidade, afinal além de ser mais barata que o próprio crack possui
também um alto potencial alucinógeno, aproximadamente o dobro da euforia provocada
pela cocaína, causa-nos medo, apreensão e receio de que em breve teremos que
enfrentá-la. Não basta só procurarmos meios eficazes de tratamento de dependente se
não buscarmos formas de bloquear o acesso dos traficantes, formas de evitar que mais
jovens sejam seduzidos pelo consumo destes entorpecentes que destroem não só sua
própria vida como a de toda sua família e de outros que se envolvem nesta luta.
Buscando informações através da imprensa, tomamos conhecimento de que uma
pesquisa realizada em parceria do Ministério da Saúde com a Associação Brasileira de
Redução de Danos que acompanhou cem pacientes que fumavam OXI chegou à terrível
constatação de que a droga matou um terço dos usuários no prazo de um ano, uma
realidade que nos deixa perplexos e em alerta, por isso encaminhamos este pedido. Não
podemos deixar, não podemos permitir que esta droga chegue até nós, nossos filhos,
nossas famílias, seu potencial de destruição é bem maior, por isso é necessário que se
intensifiquem ainda mais as operações promovidas até então pela Policia Civil e
Brigada Militar. Contamos mais uma vez com o trabalho destas valorosas, corajosas e
tão significantes equipes de trabalho dos órgãos de segurança pública de nossa cidade,
nesta missão de impedir a chegada e propagação desta nova ameaça que é o OXI.
1078/11 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 Editor chefe do Programa Jornal
Nacional da Rede Globo, aos apresentadores Willian Bonner e Fátima Bemardes, ao
repórter Alan Severiano, bem como a toda equipe de jornalismo responsável pela edição
da reportagem sobre a situação do ensino público no país. Infelizmente o que foi
mostrado na reportagem é algo que não gostaríamos de estar vendo, uma constatação
deprimente da situação de algo que deveria ser tratado como primordial. A
EDUCAÇÃO deveria ser a principal preocupação de qualquer governante que tem o
desejo de ver seu país progredir, ser reconhecido internacionalmente como um país de
primeiro mundo. Na reportagem entre tantas outras coisas apresentadas, marcou-nos o
fato de que menos de 25% dos alunos que terminam o ensino fundamental aprendem o
que deviam da língua portuguesa, por exemplo, e que o ensino médio no Brasil tem os
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maiores Índices de abandono na comparação com oulras etapas da educação, é o que
menos evoluiu. Há muita coisa que precisa ser modificada, adaptada e é muito
importante que reportagens como estas sejam colocadas no ar, para que as autoridades
possam ter noção disso, dessa realidade que assusta e que nos deixa cheios de pontos de
interrogação. Problemas reais, visíveis a olhos nus, mas que muitas vezes são
mascarados. A reportagem nos mostrou que há crianças do ensino fundamental que no
50 ano ainda não sabem ler, adolescentes do ensino médio que acham que o conteúdo do
ensino médio deveria ser outro, coisas mais concretas que se pudessem aprender para
utilizar na vida diária e não simplesmente matéria de vestibular e há ainda o problema
da falta de professores entre tanto outros relatados. É preciso realmente, como pais,
fazermos uma reflexão muito bem colocada na reportagem por um professor: "Em um
fi/luro bem próximo que alunos estamos formando? Sem vontade e sem gosto pela
leitura. A culpa talvez seja nossa, a culpa é da escola, a culpa é da sociedade. quem
culpar?" Mais uma vez lhes parabenizamos pela série especial de reportagens sobre a
educação no BrasiL O objetivo de apresentar informações que ajudem a entender os
problemas e a necessidade urgente de encontrar solução para eles certamente foi
alcançado, só nos resta saber o que as autoridades vão fazer a partir de agora para
encontrar esta solução, pois esta solução precisa ser urgente para o bem das nossas
crianças e do nosso país. Não nos resta dúvida alguma de que a " Educação é o que dá a
base para um crescimento sólido. A construção de um país com oportunidades para
todo mundo depende do alicerce firme do conhecimento. " e de que "Só com um salto
de qualidade, o Brasil pode corrigir antigos erros e se expressar como uma nação
desenvolvida." Nossa esperança é de que nossos governantes um dia tenham a
consciência do quanto a EDUCAÇÃO é importante para um país e que tomem como
base disso uma frase de um dos maiores lideres políticos do mundo, Nelson Mandela:
"A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo."
Recebam o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal de Carazinho por tão
importante colaboração em prol da melhoria da educação de nosso país. 1079/11
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 Magistrado Frederico Valdez Pereira, que assumiu a
direção do Foro da Justiça Federal de Carazinho. Esperamos que possas continuar
desenvolvendo o belo trabalho iniciado pelo Juiz Nórton Benites, que foi o primeiro juiz
federal de Carazinho, e que trouxe muitas conquistas para o município, ente elas a
criação da 2a Vara. Queremos além de cumprimentá-lo, garantir nosso apoio para
efetivar a instalação da 2a Vara que foi conquistada com grande esforço e dedicação do
Juiz Norton e de órgãos e lideranças da comunidade, pois somos sabedores do quanto
esta conquista representa para Carazinho e região. 1080/11 Vereador Felipe Sálvia -
PDT, requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja registrado em
Ata e oficiado aos fàmiliares votos de profundo pesar, pela perda irreparável do Senhor
ALAÍDES CAMPOS, ocorrida na última semana. 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 Alaídes Campos, nossos sinceros sentimentos pelo infausto ocorrido.
1081/11 Vereador Felipe Sálvia - PDT, requer, na forma regimental, que depois de
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. .ouvidO o Plenário. seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo
pesar, pela perda irreparável do Senhor LUIZ CARLOS LARA, ocorrida na última
semana. Lara era um cidadão conhecido de todos nós que sempre trabalhou, um homem
honrado e honesto e que deixa certamente muitos amigos chocados com sua morte
prematura. Aos familiares nossa sincera manifestação de pêsames. Todos sabem o
quanto é di fiei I 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 iodos os familiares e amigos do inesquecível Luiz Carlos Lara, nossos
sinceros sentimentos pelo infausto ocorrido. 1082/11 Vereador Felipe Sálvia - PDT,
requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos
senhores Edis, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho ao Presidente da
Eletrocar, solicitando que a empresa realize um Projeto para confecção de placas para
identificação das ruas do município. Na administração passada, a direção da empresa
teve a bela iniciativa de confeccionar placas com o nome das ruas para serem fixadas
junto aos postes de iluminação pública nos bairros do município identificando as ruas,
um trabalho bastante interessante, visto que a grande maioria apresentava-se sem
identificação alguma. Passado algum tempo, constatamos que muitas destas placas
caíram do local onde foram fixadas, e algumas ruas sequer chegaram a receber a placa
indicativa. ou por terem sido criadas mais recentemente ou por outros motivos que
desconhecemos, por isso sugerimos que a atual direção da Eletrocar, possa providenciar
novamente a confecção de novas placas e que estas sejam fixadas com um material mais
resistente de forma que possam permanecer no local por um grande período de tempo.
Sendo a Eletrocar uma empresa tão preocupada em atender bem a população, entendo
que certamente tomará providencias no sentido de atender nossa solicitação, pois é uma
medida que facilita de forma evidente o dia a dia do cidadão que vai a outros bairros
fazer sua visita. dos trabalhadores que fazem entregas domiciliares e de outros visitantes
de fora da cidade que precisam recorrer às pessoas que transitam pelas ruas para
localizarem-se adequadamente. Com certeza, esta será mais uma bela contribuição da
empresa que é do povo de Carazinho, e que muito orgulha-se deste fato, pois ao longo
dos anos contribuiu significativamente para o desenvolvimento de nosso município.
1099/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida
na forma regimental, seja encaminhado oficio ao Ministério da Justiça pelo lançamento
da campanha "Cartel é Crime - Seja o Primeiro a Sair!" que da imunidade
administrativa e criminal a pessoa que denunciar e cooperar com as autoridades na
investigação deste tipo de crime. Iniciativa esta, poder-se-ia dizer louváveL pois vem ao
encontro do consumidor, garantindo a este, a opção de escolher pelo valor mais baixo de
um mesmo bem de consumo, e a garantia de competitividade entre empresas do mesmo
setor, favorecendo assim o consumidor. Sem dúvida alguma, a Lei de Defesa da
Concorrência (Lei nO 8.884/94) e as novas politicas criadas junto desta, só vêm
beneficiar o consumidor, que terá uma gama maior de opção no momento de adquirir
seus bens de consumo, colaborando para a diminuição dos esquemas de cartel, que
apenas prejudicam o consumidor. Recebam desta forma, o reconhecimento e o incentivo
do Poder Legislativo MunicipaL 1100/11 Vereador Erlei Vieira - PSDB, requer na
forma regimental, para que depois de submetido ao plenário, seja enviado oficio ao Sr.
Tenente Coronel da 38° BPM - Batalhão da Polícia Militar de Carazinho Antonio
Carlos da Cruz, solicitando que seja estudada a possibilidade do efetivo policiamento
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junto a Escola Estadual Ernesta Nunes, no Bairro Oriental, no período noturno,
principalmente no horário da entrada e saída nos dias de semana onde freqüentam aulas
alunos do curso fundamental e curso de ensino médio nesta respectiva escola, o qual
estão se sentindo muito inseguros por já ter ocorridos algumas infrações neste local.
Temos certeza que será possível atender este pleito para podermos dar mais segurança a
esses jovens que estão em busca de melhores condições futuras em suas vidas em
freqüentar essa escola. 1101111 Vereador Estevão De Loreno - PP, solicita na forma
regimental, que após 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 do inesquecível VANDERLEI
PIMENTEL, transcorrido no último dia 13 de maio. 1103/11 Vereadora Sandra
Citolin - PMDR solicita na forma regimental, que logo após submetido ao plenário
para aprovação, seja enviado oficio ao 38° Batalhão da Polícia Militar (BPM) -
Carazinho, na pessoa do Sr. Tenente Coronel Antônio Carlos da Cruz -
Comandante, solicitando policiamento nas proximidades do Terminal Jron
Albuquerque (Gafe), principalmente no horário das 22 as 23 horas. Segundo denúncias
feitas a este gabinete, o policiamento ostensivo e preventivo, servirá para coibir os atos
de vandalismo feitos por marginais que na calada da noite aproveitando-se da
inexistência do policiamento no local, não só causam prejuízos materiais ao. patrimônio
público, pagos pelo povo, como também promovem brigas e arruaças, atentando desta
forma contra a ordem e a segurança da população de bem que por ventura transitem
pelo local. Ainda segundo a denúncia estes desordeiros aguardam a saída das escolas
para provocar e intimidar estudantes, que neste horário estão deslocando-se para suas
residências, tentando de todas as formas criarem confusões generalizadas. 1104/11
Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita na forma regimental, que logo após
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio ao 380 Batalhão da Polícia
Militar (BPM ) - Carazinho, na pessoa do Sr. Tenente Coronel Antônio Carlos da
Cruz - Comandante, a Delegacia de Policia Civil na pessoa da Sra. Rita De Carli -
Delegada, a Sra. Heladia Ane Zancheti Cazarotto - Delegada e ao Sr. DaniJo
Flores - Delegado titular da DP Carazinho, parabenizando-os pelas excelentes
atuações no combate ao tráfico nos últimos dias em nossa Cidade. Em todo o nosso
estado, e mais precisamente em nossa cidade, a drogas tem proliferado de maneira
assustadora, levando muito de nossos jovens ao seu consumo e a morte, mas devido a
ação rápida e eficiente de nossas autoridades foi dado duros golpes no tráfico nas
últimas semanas. Certamente o grande efetivo disponibilizado nas operações, a
eficiência da nossa policia e as denúncias anônimas da população contribuíram para a
derrota do tráfico em Carazinho. Recebam o reconhecimento e o incentivo do
Legislativo Municipal. 1112/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita na
forma regimentaL que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio
do Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando a Loja Maçônica Honra e Trabalho,
na pessoa do Dr. Luciano Feldmann Venerável Mestre, pelas comemorações dos 113
anos de fundação da Loja em Carazinho, comemorada dia 0510512011. A Maçonaria
sempre desempenhou um papel fundamental na história brasileira, estando presente na
Proclamação da República, na Abolição da Escravatura, na Revolução Farroupilha,
entre outros. A Maçonaria é uma sociedade discreta que visa principalmente a
Construção de uma sociedade melhor, a Justiça Social (a Maçonaria admite que o
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homem e a sociedade são susceptíveis de melhoria e são passíveis de aperfeiçoamento).
o Aclassismo ( para ser maçoll. exige-se apenas que exerça uma profissão honesta que
assegure meios de subsistência), o Aperfeiçoamento Intelectual, a Fraternidade, a
Democracia, a Igualdade, e as Oficinas (lojas). A Loja Maçônica Honra e Trabalho
está completando 113 de idade, sendo uma das mais antigas e tradicionais do nosso
estado, sendo mais antiga que o próprio município, e sempre esteve presente nos
momentos mais importantes da história de Carazinho. 1113/11 Vereador GUnei Jarré
- PSDB. requer na forma regimental, para que depois de submetido ao plenário para
aprovação, seja enviado oficio ao Sr. Luís Claudiomiro de Quadros, Presidente do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Carazinho, convidando para usar da
Tribuna da Câmara Municipal no dia 30 de maio de 2011, buscando informar aos
parlamentares a real situação da prestação do serviço do Capsem aos funcionários
públicos municipais. A Presidente Vereadora Sandra Citai in ~ PMDB salientou que
através de acordo das Bancadas não haverá Intervalo Regimental passando de imediato
ao Grande Expediente, fizeram o uso da palavra no Grande Expediente os Vereadores:
Elbio Esteve - PSDB, Gilnei .Jarré - PSDB, Paulino De Moura - PTB e Felipe
Sálvia - PDT. A Presidente passou de imediato a apreciação e votação dos
Requerimentos. O Vereador Paulino de Moura fez um Requerimento Verbal para que
convidasse a Diretora do Capsem para se fazer presente na Reunião Ordinária no
mesmo dia em que o Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Carazinho foi
convidado através do Requerimento número 15 do Vereador Gilnei Jarré. A Presidente
Vereadora Sandra Citolin - PMDB colocou em apreciação o pedido do Requerimento
Verbal do Vereador Paulino de Moura - PIR aprovado por 8xl. O Vereador Paulino
de Moura - PIB fez um Requerimento Verbal para que todos os Requerime-ntos fossem
votados em bloco. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB colocou em
apreciação o Requerimento Verbal não havendo vereadores que quisessem discutir foi
colocado em votação o qual foi aprovado por todos. O Vereador Gilnei Jarré - PSDB
fez a justificativa de voto referente ao Requerimento Verbal do Vereador Paulino de
Moura ~ PIB o qual convida a Diretora da Capsem para se fazer presente na Reunião
Ordinária. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB solicitou ao Secretário para
fazer a leitura do número e autor 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: 004/20]] Poder Legislativo Municipal. O Secretário procedeu a leitura do parecer
da Comissão de Justiça e Finanças do projeto. 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 o relatório já com o parecer aprovado, não havendo
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação o qual foi aprovado por
todos. Projeto de Lei 060/2011 Poder Executivo Municipal. O Secretário procedeu a
leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças do projeto. Foi colocado em
discussão o parecer da Comissão, não havendo vereadores que quisessem discutir foi
colocado em votação o qual foi rejeitado por 5x4. O Vereador Paulino de Moura - PTB
fez o pedido de que se agregasse ao Projeto o parecer da Comissão da Ordem
Econômica e Social devido à rejeição do parecer da Comissão de Justiça e Finanças. A
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Veread Leandro Adams
ecretário

~ [--d:L,. ffl
Vereadora Sandra Citolin

Presidente

exarar o parecer interrompendo a Reunião por cinco minutos. Retomado aos trabalhos a
Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB solicitou a Secretário que fizesse a leitura
do parecer do Departamento Jurídico. O Secretário procedeu a leitura do parecer. A
Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB de acordo com o parecer Jurídico repassa
o Projeto de Lei 060/2011 para a Comissão da Ordem Econômica e Social e de acordo
com o Regimento Interno a Comissão tem o prazo de 48 horas para exarar o parecer. O
Vereador Paulino De Moura - PTS pede a Presidente que faça um intervalo de cinco
minutos para a Comissão exarar o parecer. A Presidente Vereadora Sandra Citolin -
PMDB acatou o pedido do Vereador Paulino De Moura - PTB e interrompe a Reunião
por cinco minutos. Retornando aos trabalhos a Presidente pediu ao Secretário que
fizesse a leitura do parecer da Comissão da Ordem Econômica e Social referente ao
Projeto de Lei 060/2011. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB colocou em
discussão o parecer da Comissão da Ordem Econômica e Social, não havendo
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação o qual foi aprovado por
todos. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB colocou em discussão o Projeto
já com o parecer aprovado, fizeram o uso da os Vereadores: Leandro Adams - PI,
Paulino De Moura - PTB, Gilnei Jarré - PSDB e Felipe Sálvia - PDT, não havendo
mais vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação o . aprovado
por 6x3. Dando fim aos trabalhos a Presidente encerrou a nião e conv ou os
vereadores para a próxima reunião a ser realizada no dia " e maio às dezoito h ras e
quarenta e cinco minutos do corrente ano.

•
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