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Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e onze, às dezenove horas e dezessete minutos,
ocorreu à vigésima sexta reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador José Jairo Scherer dos Santos - PP fez a leitura de um trecho da bíblia Foi
realizada a leitura do expediente da presente reunião. Na sequência foi realizada a leitura das
indicações e dos requerimentos que seguem: Requerimento 1762/11 Vereador Elbio Esteve
- PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na fonna regimental, seja encaminhado
oficio a senhora Iolanda Tatsch Banunas, parabenizando pelo evento realizado nesta Casa
Legislativa, bem como por sua trajetória, muitas vezes árdua de resgate e perpetuação do
tradicionalismo. poder-se-ia dizer, que a tarefa de resgatar e manter viva, a chama da tradição,
da alegria da dança, da emoção de uma poesia, do sabor de uma comida, feita ao estilo mais
singelo, da nossa tradição, é um dos gestos mais valiosos que pode existir. Pessoas como a
senhora Iolanda, são poucas, mas são suficientes para levar adiante, a tradição do povo
gaúcho. Tradição esta que só se mantém, viva a tanto tempo, graças a pessoas que como ela,
sabem melhor do que ninguém a importância de se manter viva na alma, a tradição de um
povo, que como o próprio hino do estado diz: "heróico e bravo". Somente um povo que
conhece o seu passado, suas origens, e mais do que isto, que respeita seu passado e suas
origens, é capaz de olha para frente, e saber como ninguém, aonde quer chegar. "...sirvam
nossas façanhas, de modelo a toda terra ..." receba desta forma o reconhecimento e o incentivo
do Poder Legislativo Monicipal. 1766/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após
lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio a Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, a Senadora Ana Amélia Lemos, ao
Senador Pedro Simon, ao Senador Paulo Paim, ao Senador Acir Gurgacz, manifestando apoio
deste Poder Legislativo Municipal, ao ciclo de palestras e debates, promovidos pela Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, que debateu o tema cooperativismo.
Conforme fora muito bem salientado, o cooperativismo cresceu muito no Brasil nos últimos
anos, mas ainda está longe de atingir os indicadores dos países mais desenvolvidos, onde 40%
da população estão ligados a cooperativas a cooperação nos mais diversos setores, é a forma
mais eficaz de fortalecimento da economia, em um país como o Brasil, a final todos sabemos,
e neste momento vale o chavão, de que "a união faz a força". Desta forma, manifestamos o
apoio a estas ações do senado federal, bem como solicitamos a criação de mais políticas
públicas de fomento a formação de novas cooperativas em nosso estado, bem como na cidade
de Carazinho. 1767/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e
deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio a Empresa Glória de Coletivos
Urbanos, solicitando para que a mesma disponibilize linha de ônibus em finais de semana e
feriados, ligando o bairro Sassi até a Avenida Pátria. Este pedido se justifica, pois temos
recebido diversas pessoas da comunidade, principalmente as que trabalham no hospital e
necessitam efetuar o deslocamento nos finais de semana e feriados, ficando assim
desamparadas de coletivo urbano para o deslocamento. Certo da compreensão da estimada
empresa, é que fazemos esta solicitação. 1783/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio a
Excelentíssima Senhora Presidente da República Dilma Vana Rousseff, a Senadora Ana
Amélia Lemos, ao Senador Pedro Simon, ao Senador Paulo Paim, ao Deputado Federal
Nelson Marchezan Júnior, ao Senador Aécio Neves manifestando repudio desta Casa
Legislativa aos atos de desmando do Senhor Presidente da CBF (Confederação Brasileira de +
Futebol) Ricardo Teixeira. É inadmissível que este homem, continue a envergonhar o nome 'fi?
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do nosso país, chafurdando nossa bandeira na lama da podridão do seu comportamento. é
preciso que o poder público tome providencias a fim de extirpar este homem de tudo o que
tange a copa do mundo. Copa esta que será feita com dinheiro público, que sai dos bolsos do
contribuinte, e que não pode de maneira alguma, ser moeda de troca e ameaças por pessoas da
estirpe deste sujeito, ao qual é denominado presidente da CBF. O futebol brasileiro é
admirado no mundo todo, e não pode ser lançado na lama por este homem, que usando de seu
poder, pondo em ameaça a liberdade da imprensa em nosso país. O jornal Correio do Povo
teve como manchete: "posso fazer a maldade que eu quiser na copa de 2014" frase esta, dita
pelo presidente da CBF, ao ameaçar a imprensa, e todos aqueles que o criticassem. ora pois,
estamos vivendo em um feudo? Onde safados usam o nome de nosso país a seu bel prazer, e
nada lhes acontece? que possam ser tomadas medidas enérgicas, por parte do Poder Público, a
fim de extirpar este homem do poder, a fim de que a bandeira de nosso Brasil, seja respeitada
1788/11 Vereadores Paulino De Moura - PTB e Felipe Sálvia - PDT, solicitam na forma
regimental que a MESA DIRETORA desta Casa, providencie a retirada dos computadores
que se encontram no plenário, uma vez que os mesmos são muito pouco utilizados. Além de
haver apenas uma reunião ordinária no decorrer da semana, a grande maioria dos Vereadores
sequer utiliza os equipamentos, ficando os mesmos completamente ociosos, quando poderiam
ser bem mais aproveitados se fossem disponibilizados, por exemplo, para o atendimento ao
público nas dependências da Câmara Cidadã eis que os equipamentos lá utilizados atualmente
são antigos. Se nossa sugestão for consentida, além de estannos disponibilizando um melhor
atendimento junto a Câmara Cidadã, com equipamentos mais modernos e ágeis, poderemos
encaminhar os que lá estão para o setor de patrimônio do Município, sugerindo que os
mesmos sejam destinados as Escolas Municipais. Desta forma, queremos salientar que a
destinação que estamos propondo para estes 10 computadores certamente trará maiores
beneficios à população do que servindo de enfeite em nossas mesas. Além de não haver
necessidade alguma de tais equipamentos, quando os mesmos são utilizados para acessar
outros sites, acabam por tirar a atenção dos vereadores durante a leitura das proposições.
1789/11 Vereador Paulino De Moura - PTB, solicita na forma regimental, que após lido em
Plenário seja AUTORIZADA viagem à MARlNGÁ e CURlTIBNPR, entre os dias 18 à 21
de julho do corrente ano, participar de audiência com o engenheiro ALAN MAGALHÃES
MACHADO na EMPRESA AMÉRICA LOGlSTICA - ALL, para entregar o projeto do
passeio público (ciclovia) e embelezamento nas imediações dos trilhos na Avenida Mauá. E
na empresa Zioberati adquirir a segunda academia ao ar livre, conforme autorização da
UNIMED de nossa cidade, que será instalada na praça Alfredo D' Amore. 1790/11 Vereador
Erlei Vieira - PSDB, solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja
autorizada a viagem à MARlNGÁ E CURlTIBA-PR, entre os dias 18 a 21 de julho do
corrente ano, participar de audiência com engenheiro ALAN MAGALHÃES MACHADO na
EMPRESA AMÉRICA LOGlSTICA ALL, para entregar projeto do passeio público
(ciclovia) e embelezamento nas imediações dos trilhos na Av. Mauá. E visita na Empresa
Zioberati adquirir a segunda academia ao ar livre, conforme autorização da UNIMED de
nossa cidade, que será instalada na praça Alfredo D Amore. 1807/11 Vereadora Sandra
Citolin - PMDB, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para
aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo parabenizando o Patronato Santo
Antônio, na pessoa da Sra. Rosane Panke - Diretora da escola pela excelência da r Semana
de Valorização da Vida, realizado em suas dependências envolvendo pais, alunos,
professores e funcionários. O evento também contou com a participação das escolas Alfredo
Scherer, Rufino Leal e Pedro Pasqualotto, abordando diversos temas como a importância ~
da presença dos pais na escola e na vida de seus filhos, bullying, combate as drogas, educação ~
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e o resgate do amor da família. São iniciativas como estas que valorizam e dignificam o papel
da Educação e do Educador sendo muito importante promover ações que ressaltam a
importância da parceria Família e Escola, parceria esta onde cada um deve fazer a sua parte
para que se atinja o caminho do sucesso, visando conduzir crianças e jovens a um futuro
melhor. A parceria da Família, Escola e Comunidade são fundamentais para a educação, onde
todos necessitam ser grandes e fieis companheiros nessa caminhada de formação educacional.
1808/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita na forma regimental, que após
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo
parabenizando a FUCCAR, na pessoa do Presidente Sr. Osmar Cordela, a Direção da
Escola Notre Dame Aparecida, na pessoa da Irmã Íris MarcoliD, e as aluna Milene
Schneider, Graziele dos Santos, Natalia Castoldi e Daniela Adames, que se destacaram no
IH Concurso de Recitação de Poemas, organizados pela FUCCAR, e que contou com a
participação de Escolas Estaduais, Municipais e Particulares de Carazinho. O concurso,
objetiva resgatar nos participantes o gosto e o prazer pela poesia, que tem seu modo próprio
de ensinar e educar; e não ensina e educa apenas pelo que consta e informa, mas pelo que
revela do ser humano, do que ele tem de mais precioso, que é a sua necessidade de
transcender o contingente, o imediato e transformar com alegria a pobreza do banal. A poesia
nasce de um olhar especial que o poeta divide com seus leitores através do poema.
Certamente a iniciativa da FUCCAR em promover este Concurso de Recitação de Poemas foi
importante, pois propiciou o conhecimento em relação a poesia, ampliando a vivencia cultural
dos alunos, estimulando a espontaneidade dos mesmos ao declamar poemas, ofertando cultura
para a comunidade em geral. 1809/11 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 Sr. Geovane Dallegrave ocorrido na cidade
de Porto Alegre RS. 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 Geovane seja mais um
de nosso intercessor junto a Cristo. Que Deus possa confortar cada membro da família e cada
coração triste neste momento tão dificil. À família enlutada do Sr. Geovane Dallegrave,
nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 1810/11 Vereadora Sandra Citolin -
PMDB e Vereador Paulino De Moura - PTB, solicitam na forma regimental, que após
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo
parabenizando a Sra. Iolanda Tatsch Banunas, Tradicionalista e Colunista da Revista Vip. a
Sra. Gilda Galiazi - Coordenadora da ? Região Tradicionalista, o Departamento Municipal
de Eventos Cultura e Turismo na pessoa do Sr. Sereno José de Azevedo - Diretor e Sr.
Rodrigo Xavier- Assessor de Turismo pela excelência do evento 17. Recepção As Prendas
Estaduais, ocorrido dia 17 de julho na Câmara Municipal de Vereadores. A trajetória da Sra.
Iolanda Tatsch Banunas é regada de ternura e dedicação a cultura Gaúcha, e ao longo destes
17 anos conquistou a admiração e o respeito de todo o Rio Grande do Sul por sua persistência
e abnegação para organizar de forma perfeita a Recepção as Prendas Estaduais. O simples
pedaço de metal, não é apenas uma placa, mas representa para as Prendas o esforço a
dedicação e o carinho com que a Sra. Iolanda cultiva as tradições gaúchas. Ser prenda é uma
oportunidade única, vivenciar o tradicionalismo com intensidade é uma conquista que precisa
ser compartilhada. Ser tradicionalista exige que o sejamos continuamente, sem intervalos ou
períodos determinados. Somos gaúchos em todos os instantes. Nossos parabéns e um fraterno
e afetuoso abraço pelo sucesso deste evento. 1812/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB,
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado
oficio do Poder Legislativo Municipal parabenizando a Sra. Diza Gonzaga- Presidente da 1
Fundação Thiago de Moraes Gonzaga ~IO recebimento da Medalha do Mérito 1)-~
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Farroupilha, que é a distinção máxima da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul. A
cerimônia de premiação ocorreu dia 05 de julho de 2011, no Palácio Farroupilha, em Porto
Alegre e contou com a presença de diversas autoridades, familiares, amigos, voluntários e
parceiros da Fundação Thiago Gonzaga. Carazinho é parceira da Fundação, através da TW
Transportes com o Programa Transportando a Vida e com o Colégio La Salle, com a
Capacitação de Voluntários do Vida Urgente. O grupo formado por 12 voluntários do Núcleo
Vida Urgente La Salle Carazinho participou de dinâmicas que os instigaram a lutar pelos
interesses coletivos e se tomarem verdadeiros empreendedores sociais e, também, estimulou a
criação de ações práticas de conscientização voltadas a públicos específicos, com foco nos
diferentes atores do trânsito. Preparados para desenvolver as ações propostas pela Fundação, o
grupo de voluntários voltou cheio de energia e com muitas idéias para espalhar a Borboleta da
VIDA! São por estas ações promovidas pela fundação Thiago Gonzaga, e por este magnífico
trabalho para o desenvolvimento de urna sociedade participativa em todos os aspectos. onde
iniciativa privada e Poder Público trabalham por um bem comum, para a defesa da vida e a
conscientização de todos nós é que a parabenizamos. 1818/11 Vereador Felipe Sálvia -
PDT, solicita na forma regimental que a Comissão de Obras desta Casa, providencie uma
averiguação com relação à qualidade do material utilizado para realizar o recapeamento
asfaltico e as operações tapa buracos no asfalto das ruas do município, pois ~ locais em que
as mesmas receberam melhorias há menos de 4 meses e já se encontram em estado precário
novamente. como é o caso das ruas, Anchieta, Bernardo Paz. Av. Flores da Cunha trecho da
Borghetti, onde surgiram novos pontos, Av. Flores da Cunha, trecho entre a Acapesú e
Rótula, Rua Padre Gusmão. Rua Silva Jardim, trecho entre as ruas Ceará e Osvaldo Cruz no
Bairro Oriental, Rua Diamantino C. Tombini que dá acesso a UPF, etc.• pois deve haver
alguma razão que faz com que a camada de asfalto se deteriore em tão pouco tempo. Sempre
que solicito melhorias nas ruas, seja com recapeamento ou com operações tapa buracos,
solicito também qualidade na execução da obra, assim como qualidade no material utilizado.
Não se justifica disponibilizar uma equipe, maquinário e todo material necessário para a
realização de uma obra que não terá durabilidade sequer de seis meses, é uma falta de respeito
ao principio da economicidade. já que os custos acabam sendo bem maiores pois ao invés de
se fazer uma obra bem feita com material de qualidade e que tenha uma durabilidade maior•
se faz a mesma obra diversas vezes simplesmente por não se observar o critério da qualidade.
Se houver necessidade sugiro que a Comissão solicite a Mesa Diretora a contratação de um
engenheiro profissional, perito em asfalto. para fazer uma analise detalhada, antes da
apresentação do relatório final da comissão quanto a esta minha solicitação. Estou solicitando
a intervenção da Comissão de Obras, pelo fato de que venho constantemente cobrando urna
solução quanto as melhorias nas ruas. solução esta que infelizmente não vem sendo
apresentada pelo setor competente a contento, e a população nos cobra, e está no direito de
cobrar. afinal somos seus representantes. 1819/11 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 UNlMED - Região da
Produção, solicitando que a empresa estude a possibilidade de designar um médico para
atender junto ao plantão médico do HCC na emergência Recentemente fui testemunha de que
uma senhora conveniada da UNIMED que quebrou o braço precisou esperar mais de uma
hora pelo atendimento do médico da UNIMED, assim como outros conveniados que também
aguardavam e permaneceram no local com dor esperando a chegada do médico, que na grande
maioria dos casos, mesmo pelo convênio demora a chegar. O município vem passando por
dificuldades nesta área, o atendimento no plantão de emergência do HCC tem ficado
superlotado, já que alguns postos de saúde ainda encontram-se sem médico, por isso, minha
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sugestão é de que dentro das possibilidades, a UNIMED disponibilizasse um médico
plantonista para auxiliar no atendimento na emergência do hospital pelo menos no
atendimento aos seus conveniados, vindo a desafogar o plantão que poderia assim a~lizar o
atendimento das pessoas que não possuem convênio e são atendidas pelo Sistema Unico de
Saúde - SUS. A UNIMED é uma empresa conceituadíssima, possui milhares de conveniados,
os custos com a disponibilização deste serviço jmIto ao HCC certamente seriam irrelevantes
comparado a grandeza deste ato, afinal a UNIMED também recebe do município incentivos,
como foi o caso do serviço de terraplenagem efetuado na área onde está sendo roDStruídasua
nova sede, seria então uma troca de favores, alem é claro de aumentar o grau de satisfação de
seus próprios clientes. 1820/11 Vereador Felipe Sálvia - PDT, requer que a Mesa Diretora
desta Casa providencie a compra de impressoras coloridas para os gabinetes dos vereadores.
Senhora presidente, desde que as impressoras coloridas foram substituídas por estas que se
encontram nos gabinetes e imprimem somente numa cor, quando há a necessidade da
impressão em cores nossos assessores tem que ficar de um lado para outro buscando alguma
impressora disponível que possa imprimir colorido, sem falar que muitas vezes, na grande
maioria delas, a impressão é de péssima qualidade. Tenho certeza de que este não é um
pensamento apenas meu, mas da grande maioria dos colegas, por isso sugiro que todos os
gabinetes voltem a ter a impressora colorida, facilitando o trabalho que muitas.vezes tem que
ser interrompido para que se busque em outro local a impressão desejada. Infelizmente, os
vereadores, maiores interessados, não são consultados com relação a estas questões, como foi
o caso também da compra destes equipamentos que estão ociosos em nossas mesas aqui no
plenário. 1821/11 Vereador Eugenio Grandó - PTB, requer na forma regimental, que
depois de aprovado em plenário, seja enviado oficio de aplausos e reconhecimento a Escola
Municipal Francelino Domeles, na pessoa do Diretor Emilio de Moraes, sendo extensivo aos
demais professores e funcionários pelo excelente trabalho realizado nesta instituição, que
através de métodos avaliativos e de muita dedicação foi possível elevar a média e atingir 4,8
no Índice de Desenvolvimento da Escola Básic (Ideb), que fica bem acima do preconizado
pelo Ideb que é de 4,3. Por meio deste, nosso reconhecimento e desejo de muito sucesso.
1822/11 Vereador Eugenio Grandó - PTB, requer na forma regimental, que depois de
aprovado em plenário, seja enviado oficio de aplausos e reconhecimento ao Titular da DP de
Carazinho Delegado Danilo Dalzoti Flores e ao Comandante do 38° BPM Major Pedro
Wilson Pacheco, pela condução dos trabalhos na Operação Recruta Zero, a qual foi realizada
na manhã da última quarta-feira dia 13 de julho, e que cumpriu 14 mandados de busca e
apreensão resultando na prisão de cinco pessoas por tráfico de drogas. A operação é o
resultado de 90 dias de investigações a qual foram detidas outras nove pessoas neste período.
Por meio deste, nosso reconhecimento e desejo de muito sucesso, e que outras operações a
exemplo desta sejam realizadas com êxito semelhante. 1823/11 Vereador Eugenio Grandó-
PTB, requer na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja enviado oficio de
aplausos e reconhecimento ao Senhor Gilson TrennepoW da Empresa Stara de Não Me
Toque, a qual recebeu o Prêmio na Categoria Destaque Setorial Máquinas/Implementos
Agrícolas na 39° Edição do Prêmio Exportação RS, ocorrido no último dia 20 de junho em
Porto Alegre. A Stara vem se mostrando uma das empresas líderes no mercado de máquinas
agrícolas nos últimos anos e vem conquistando não só o mercado interno, mas também o
mercado externo com um crescimento contínuo. Este é o resultado do esforço e determinação
de uma empresa que busca a evolução constantemente. Por meio deste, receba nosso
reconhecimento e desejo de muito sucesso. 1824/11 Vereador Eugenio Grandó - PTB,
requer na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja enviado oficio de f
aplausos e reconhecimento a Escola Municipal Dr.Piero Sassi, na pessoa do Diretor Renato ~ '
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Luca, sendo extensivo aos demais professores e funcionários pelo excelente trabalho realizado
nesta instituição, que através de métodos avaliativos e de muita dedicação foi possível elevar
a média e atingir 4,8 no Índice de Desenvolvimento da Escola Básic (ldeb), que fica bem
acima do preconizado pelo Ideb que é de 4,3. Por meio deste, nosso reconhecimento e desejo
de muito sucesso. A Presidente passou de imediato ao Grande Expediente onde fizeram o uso
da palavra os Vereadores: Felipe Sálvia - PDT, Eugenio Grandó - PTB, Sandra Citolin -
PMDB e Gilnei Jarré - PSDB. O Vereador Felipe Sálvia - PDT fez um Requerimento Verbal
para que fossem votados em bloco os Requerimentos e os Projetos Viáveis. A Presidente
colocou em votação o Requerimento Verbal o qual foi aprovado por todos. O Secretário
procedeu com a leitura dos autores e números dos Requerimentos. A Presidente colocou em
discussão os Requerimentos, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em
votação, os quais foram aprovados por todos. O Secretário procedeu com a leitura dos
Projetos de Lei com os seus respectivos número e autor, que são: Projeto de Lei 09112011 -
Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 090/2011 Poder Executivo Municipal, Projeto de
Lei 039/2011 Vereador Felipe Sálvia - PDT, Projeto de Lei 040/2011 Vereador Felipe Sálvia
- PDT, Projeto de Lei 043/2011 Vereador Felipe Sálvia - PDT, Projeto de Lei 044/2011
Vereador Felipe Sálvia - PDT, Projeto de Lei 007/2011 Poder Legislativo Municipal. O
Secretário procedeu a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Finanças referente aos
Projetos de Lei. A Presidente colocou em discussão os pareceres da Comissão de Justiça e
Finanças, 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 de
Ordem Econômica e Social referente aos Projetos de Lei. A Presidente colocou em discussão
os pareceres da Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo vereadores que
quisessem discutir foi colocado em votação, os quais foram aprovados por todos. A
Presidente colocou em discussão os Projetos de Lei com os parecere . ap os, não
havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em~ção, os quais ram
aprovados pro todos. Dando fim aos trabalhos a Presidente enéê'rrou a reunião e convoco os
vereadores para a próxima reunião a ser realizada no di( 25 de julho às dezoito 70 e
quarenta e cinco minutos do corrente ano. p

~ I-=Q,.' 0l)
Vereadora Sandra CitoJin

Presidente
AJR

(
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