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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2011 .....
ATA 037/11

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e onze, às dezenove horas e vinte e quatro
minutos, ocorreu à trigésima sétima reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador Leandro Adams - PT fez a leitura de um trecho da bíblia. O Secretário Vereador
Leandro Adams - PT procedeu a leitura do expediente da presente reunião. Na sequência foi
realizada a leitura das indicações e dos requerimentos que seguem: Requerimento 2573/11
Vereadora Sandra CitoIin - 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. Luiz Borgbeti pelo seu falecimento ocorrido no dia 22 de setembro de 20 II em nosso
município. O tempo é remédio e nele conquistamos o consolo, com ele pensamos nos bons
momentos. E com um pouco mais de tempo, transformamos nossos entes queridos em eternos
companheiros, e no final apenas a saudade e uma certeza: não importa onde estejam, estarão
sempre conosco. 2588/11 Vereador Paulino De Moura - PTB, solicita que após lido e
deliberado em Plenário seja encaminhado oficio ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas de
Carazinho S.A. - ELETROCAR, Senhor ALBANO ERINEU KEYSER FILHO solicitando
seja realizada substituição da lâmpada (globo) próximo ao monumento de concreto de frente
para a Avenida São Bento na PRAÇA DE LASER Santo Muneroli, no bairro Glória, eis que a
mesma apresenta defeito. 2594/11 Vereador Erlei Vieira - PSDB, solicita na forma
regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado oficio externando pêsames aos
familiares de Marisa Arlete da Silva Gomes, pela passagem do dia 21/09/20 I I. Tive a
oportunidade de conviver muitos anos com Marisa e seus irmãos quando fomos visinhos na
juventude, passou o tempo e nunca nos perdemos de vista. É com muita tristeza que nos
despedimos desta amiga Marisa. Que suas filhas Bruna e Tatiane e todos seus familiares
recebam aqui o reconhecimento do poder Legislativo e os mais sinceros sentimento deste
vereador. 2599/11 Vereador Felipe Sálvia - PDT, requer, na forma regimental, que depois de
lido em plenário, o Sr. Presidente encaminhe oficio ao Executivo Municipal, solicitando que
seja informado a esta casa o que segue: I - Qual o percentual de comprometimento do
Orçamento do Município com o pagamento da folha? (todas as despesas, inclusive vale
transporte, auxilio alimentação) JUSTIFICATIVA: em plenário. 2614/11 Vereadora Sandra
Citolin - PMDB, requer na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação,
seja enviado oficio de mesmo teor do Poder Legislativo de Carazinho, a Câmara dos
Deputados na pessoa do Exmo Sr. Marco Maia - Presidente, ao Senado Federal na pessoa
do Exmo. Sr. José Sarney - Presidente, a Exma Sra. Dilma Vana Rousseff - Presidente da
Republica, e ao Deputado Federal Osmar Terra, PMDB RS, manifestando apoio e
reiterando pedido pela aprovação do Projeto de Lei do Deputado Federal Osmar Terra PL
7.663/2010, que propõe a internação involuntária, para antecipar a desintoxicação, tratando
em vez de prender o dependente, e que torna obrigatório a classificação das drogas, introduz
circunstancias qualificadoras dos crimes relacionados ao tráfico de drogas e define as condições
de atenção aos usuários ou dependentes de drogas. Esta proposta altera a Lei Antidrogas
(11.346/06), e entre outras mudanças, ela estabelece que a classificação das drogas deve levar
em conta seus mecanismos de ação, de administração e sua capacidade de causar dependência.
A proposta também faz alterações no que se refere à repressão e a diferenciação entre os crimes
relacionados às drogas de maior poder de causar dependência. E foi incluída na mesma categoria
de qualificadora a prática da mistura de drogas com a finalidade de aumentar o poder de causar \
dependência, como a introdução do pó de crack em cigarros de maconha. Consideramos de
grande importância esta proposta de alteração da Lei Antidrogas, pois a partir desta nova ~
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redação, o traficante de crack, por exemplo, terá a sua pena aumentada de um sexto a dois
terços, dispensando mais rigor aos delitos que envolvem drogas mais pesadas. 2617/11
Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental, seja encaminhado oficio ao Deputado Federal Nelson Marchezan Júnior, a Senadora
Ana Amélia Lemos, ao Senador Pedro Simon, ao Senador Paulo Paim, a Presidente da
República Dilma Vana Rousseff, ao Ministro da Educação Fernando Haddad, manifestando
apoio desta Casa Legislativa a reestruturação da Universidade Luterana do Brasil - ULBRA
desde a primeira escola, fundada em 1911, até hoje, a ULBRA caracteriza-se por ser uma
instituição voltada para o futuro, buscando sempre a modernização da sua infra-estrutura e dos
recursos pedagógicos. Assim, a instituição se movimenta para disponibilizar serviços de
qualidade para acadêmicos, professores, profissionais e toda a comunidade. Sendo assim pela
história que construiu ao longo dos anos, merece sim, todo apoio, reconhecimento e deferência
desta nação, a qual presta seus elevados serviços na área da educação. 2618/11 Vereador Elbio
Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimentaL seja
encaminhado oficio ao Deputado Federal Nelson Marchezan Júnior, a Senadora Ana Amélia
Lemos, ao Deputado Federal Ivan Valente, ao Senador Pedro Simon, ao Senador Paulo Paim,
manifestando apoio desta Casa Legislativa a Frente Parlamentar pelo fim do voto secreto. É
inadmissível, que a PEC pelo fim do voto secreto, esteja a maís de 10 anos engavetada na casa
de leis desta nação. a aprovação da PEC pede urgêncía, para que a lama da corrupção não ganhe
ainda mais espaço em nosso país. Sendo assim, manifestamos apoio a esta medida, a fim de
lavar a corrupção que infesta nossa nação. 2620/11 Vereador Gilnei Jarré - PSDB, solicita na
forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de
cumprimentos parabenizando os atletas João Pedro e Leonardo Daloglio Gausman, que
representaram Carazinho na 3" Etapa do Brasileiro de Taekwondo, realizado nos dia 23 e 24 do
corrente no Município de Balneário Camboriú. Manifestamos nosso reconhecimento aos atletas
destaques da competição, João Pedro Daloglio Gausmann de 08 anos que conquistou o 10 lugar
em 03 categorias; armas, fórmula e sparring, classificando-se para disputar o Top Four entre os
quatro melhores do Brasil, vindo a consagrar-se Campeão Brasileiro na Categoria de Armas e
Vice Campeão Brasileiro Categoria Sparring. Ressaltamos a conquista do 10 lugar na Categoria
Tiny Tyggrs de Leonardo Daloglio Gausman. Cabe salientar a importância da divulgação deste
esporte pela região e estado, através da técnica, atitude, superação, ética e espírito de equipe.
2621/11 Vereador Gilnci Jarré - PSDB, solicita na forma regimental, que após submetido em
plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos as proprietárias Francine
Marchiori e Juliana Lara, parabenizando pela inauguração da Loja Sensual Moda Íntima em
nosso município. Manifestamos nossas congratulações e nosso reconhecimento ao ato arrojado
de empreendedorismo e a visão de investimento em nosso município, acreditando na capacidade
de desenvolvimento e sustentabilidade do comércio carazinhense e regional, contribuindo com a
geração de emprego e renda. Desejamos também sucesso à equipe de funcionários da empresa
que proporcionam aos clientes, satisfação e bom atendimento. A Presidente passou ao Intervalo
Regimental. No retorno do intervalo a Presidente passou de imediato ao espaço da Tribuna Livre.
o qual fàrá uso A Liga Feminina de Combate ao Câncer, fizeram o uso da palavra a Presidente
do Conselho Fiscal, Jussara Biazus e a Presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Beti
Adams. A Presidente abriu espaço para manifestações dos Vereadores, fizeram o uso da palavra
os Vereadores: Gilnei Jarré - PSDB, Elbio Esteve - PSDB, Paulino De Moura - PTB, Sandra
Citolin - PMDB, Erlei Vieira - PSDB e Felipe Sálvia - PDT. A Presidente passou para a \
apreciação e votação dos Requerimentos. O Vereador Paulino De Moura - PTB pediu Questão
de Ordem para fàzer um Requerimento Verbal para que fossem votados em bloco os
Requerimentos. A Presidente colocou em diSCU;SãOo Requerimento do Vereador, não havendo ~
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vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, o qual foi aprovado por todos. O
Secretário procedeu a leitura do autor e número 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. Dando fim aos traba .dente encerrou a
reunião e convocou os vereadores para a próxima reunião or . aria a ser realiza no dia 03 de
outubro às dezoito horas e quarenta e cinco minutos do c ente ano.
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