ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2011 .....
ATA 049/11
Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e onze, às dezenove horas e onze minutos,
ocorreu à quadragésima nova reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador Edir Chitolina - PP 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 3397/11
Vereador Erlei Vieira – PSDB, solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário
seja encaminhado ofício, ao Gerente da Corsan de Carazinho, solicitando que seja arrumado um
Hidrante que está causando o vazamento de água a mais de 36 dias na Rua Leonel Rocha nº 578
– Bairro Ouro Preto. Esse vazamento é constante e temos que economizar água, principalmente
esta época do ano que vivemos num período de estiagem. Sendo que tinha para o momento
reforço votos de estima e apresso. 3415/11 Gilnei Jarré – PSDB, solicita na forma regimental,
que a seguir da aquiescência do plenário encaminhe-se ofício externando condolências aos
familiares do Sr. NELVI DREHMER FOLTZ, pelo seu passamento ocorrido na última quartafeira, em nossa cidade. Sensibilizados, unimo-nos, neste momento e expressamos nosso pesar,
externando nossos sentimentos e auguramos à família a superação deste lastimável episódio, na
certeza de que a fé traz esperança e conforto espiritual. 3420/11 Vereador Erlei Vieira –
PSDB, solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado ofício ao
Comandante Major Sérgio Portela da Silva e subcomandante Jarbas Borher da 38º BPM de
Carazinho e Direção e colaboradores do PROERD e toda a equipe responsável deste programa.
Cumprimentamos a todos responsáveis pela formatura de 272 alunos que se realizou no dia
15/12 no Ginásio da Escola CAIC , por este belo programa que visa principalmente
conscientizar as crianças sobre o risco de Drogas e violência entre crianças e adolescentes,
sendo que os policiais da Brigada Militar que atuam neste programa executam essa missão
preventiva dentro das escolas para que esses alunos sejam referências na sociedade. Recebam
aqui o reconhecimento do poder legislativo por este trabalho que só vem beneficiar e
engrandecer nossa sociedade e deste vereador que luta para esses alunos sejam homens de bem e
nunca se envolvam com drogas, e que sempre vai estar apoiando este programa. 3429/11
Vereador Elbio Esteve – PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental, seja encaminhado aos familiares da sempre lembrada Lorena Lúcia dos Santos
Zanetti, que veio a falecer neste mês de dezembro, 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. 3437/11 Vereador Elbio Esteve – PSDB,
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado ofício ao
Executivo Municipal, para que este informe: 1) Número de câmeras de monitoramento
instaladas em nossa cidade; 2) Do total de câmeras de monitoramento instaladas quantas estão
funcionando; 3) Valores gastos com a manutenção dos equipamentos entre os anos de 2009,
2010, até o mês de novembro de 2011. 4) Enviar recibos, notas fiscais e comprovantes
financeiros referentes ao item anterior; 5) Informar a qual o setor responsável pelas câmeras de
monitoramento; 6) Informar o motivo pelo qual as câmeras de monitoramento não estão
funcionando (caso hajam câmeras não funcionando); Aguardamos o recebimento das
informações acima mencionadas, conforme previsto na legislação municipal. 3442/11 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 Senhor
Adair Maciel, Gerente Executivo do INSS, em Passo Fundo, solicitando que seja agilizado a
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realização do projeto de melhorias na manutenção do prédio do INSS em Carazinho. A agencia
do INSS em Carazinho necessita de melhorias urgentes em sua estrutura, que vai desde a sua
pintura, acessibilidade, até pequenos reparos nas mais diversas áreas. O local tem um espaço
bastante amplo, mas transmite a população um aspecto de abandono, desleixo, precariedade.
Mesmo sendo um local publico, acredito que além de proporcionar a população um atendimento
qualificado e digno, dever-se-ia investir também na conservação do espaço físico para que este
não venha a ficar em condições tão precárias. 3443/11 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 Excelentíssimo Presidente da República,
ao Ministro da Fazenda, ao Presidente do Banco Central e aos Líderes de Bancada na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal, REITERANDO mais uma vez nosso pedido para que
sejam tomadas providências no sentido de agilizar medidas visando baixar a taxa de juros dos
cartões de crédito, pois a população que não compra a vista, e utiliza o cartão de crédito para
efetuar suas compras a prazo, paga juros exorbitantes, além das diversas taxas e tarifas cobradas
pelas empresas de cartões de crédito. Infelizmente o pobre não tem opção, se utiliza do
parcelamento e do crédito disponível no cheque especial e no cartão para adquirir bens e
produtos, ficando assim a mercê da cobrança de juros e taxas que são cobradas sem o menor
constrangimento e que fazem um divida se arrastar por anos a fio, quando ao seu final o
consumidor percebe que pagou 2 a 3 vezes o valor do produto adquirido. Outro fator que castiga
a população brasileira é a alta carga tributária dos produtos, infelizmente hoje compramos
produtos que poderiam custar menos da metade do valor não fossem tantos impostos embutidos
no valor final que chega ao consumidor. Em matéria vinculada no Fantástico, programa exibido
pela Rede Globo ontem (18/12/2011), vimos que os produtos comercializados nos Estado
Unidos chegam a custar 60% menos do que no Brasil, tudo em função da nossa massacrante
carga tributária. Como homem público espero que o Governo Federal possa finalmente abraçar
esta causa que é motivo de grande preocupação de todos os brasileiros. 3448/11 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 efetuado reparos junto a luminária
localizada na Avenida Flores da Cunha em frente ao número 2303, no centro da cidade, eis que
a mesma apresenta defeito estando as escuras. 3451/11 Vereador Elbio Esteve – PSDB, solicita
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado ofício a Empresa
Glória de Coletivos Urbanos, solicitando para que a mesma realize estudos de viabilidade
operacional, no que tange aos horários da linha Avenida Pátria/ Floresta nos horários do meio
dia e final da tarde, pois conforme informação dos moradores o coletivo para no terminal central
ás 11:15 da manhã e no final da tarde ás 17:40h. A solicitação dos moradores é de que não há
tempo suficiente para os trabalhadores que seguem o horário do comercio pegarem o coletivo na
hora atual, sendo o pedido para que o coletivo da manhã seja remanejado para ás 11:45h e o
coletivo do final da tarde para ás 18:15h. Certos da compreensão da estimada empresa, é que
fazemos esta solicitação. 3453/11 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, solicita na forma
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder
Legislativo parabenizando jovens talentos da cultura gaúcha, os carazinhenses Matheus
Teixeira e Grupo Pachola, pelo nascer de uma trajetória brilhante a qual leva a cultura do povo
Riograndense aos quatro cantos desta querência. Iniciativas como esta que mantém viva a
chama do tradicionalismo na memória do povo gaúcho, de sua rica cultura, de seu povo
lembrado em cada verso e prosa; por sua bravura e espírito heróico, de um povo que realmente
sabe como ninguém, cultivar as raízes no seu coração da nossa linda tradição, é que devemos
homenagear; e como diz Edson Otto “ Povo sem Tradição morre de geração em geração”.
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3454/11 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, solicita na forma regimental, que após
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo parabenizando a
empresa carazinhense TERMOBRAS Industria Comércio Lençóis Eletrotérmicos, na pessoa
dos Administradores a Sra. Judite Brandelero, Sr. Cidio Brandelero e Sr. Daniel Endres, pela
indicação como finalistas no MPE Brasil – Prêmio de Competitividade para Micro e
Pequenas Empresas no Rio Grande do Sul, premiação esta entregue no dia 13 de dezembro,
em uma grade solenidade no Teatro São Pedro em Porto Alegre RS. Certamente este é o
reconhecimento pela dedicação e seriedade desta Empresa, e, uma justa homenagem a estes
grandes profissionais que ao longo dos anos vem trabalhando com ética, dignidade,
responsabilidade em prol do desenvolvimento de Carazinho. A Presidente passou ao Intervalo
Regimental.
No
retorno
a
Presidente
abriu
espaço
para
o
Senhor
Ibrahim Mohamed AlZeben, embaixador da Palestina no Brasil. O Vereador Felipe Sálvia –
PDT fez um Requerimento Verbal para que fosse homenageado também o jovem Antonio
Bagatini que sagrou-se campeão estadual de Futsal – Série Ouro. A Presidente colocou em
apreciação o Requerimento Verbal do Vereador, não havendo vereadores que quisessem discutir
foi colocado em votação, o qual foi aprovado por todos. Conforme Requerimento aprovado pelo
plenário foi convidado o Senhor Milton Schmitz a fazer o uso da palavra na tribuna. A
Presidente abriu espaço para os vereadores se manifestarem, fizeram o uso da palavra os
vereadores: Eugenio Grandó – PTB, Paulino De Moura – PTB, Sandra Citolin – PMDB,
Leandro Adams – PT, Gilnei Jarré – PSDB e Felipe Sálvia – PDT. A Presidente passou a
apreciação e votação dos Requerimentos. O Vereador Leandro Adams – PT fez um
Requerimento Verbal para que os Requerimentos e Projetos de Lei com exceção do Projeto de
Lei 166/11 fossem votados em bloco. A Presidente colocou em apreciação o Requerimento
Verbal, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, o qual foi
aprovado por todos. O Vereador Paulino De Moura – PTB questionou sobre o Projeto de
Resolução 08/11, pois o mesmo não têm pareceres do Departamento Jurídico e da empresa da
Sollo. A Presidente interrompeu a reunião para que a Assessoria Jurídica exarasse o parecer. O
Secretário procedeu a leitura do número e autor dos Requerimentos. A Presidente colocou em
discussão os Requerimentos, fizeram o uso da palavra os Vereadores: Felipe Sálvia – PDT,
Elbio Esteve – PSDB e Gilnei Jarré - PSDB, não havendo mais vereadores que quisessem
discutir foi colocado em votação, os quais foram aprovados por todos. O Secretário procedeu a
leitura da ementa dos Projetos de Lei com os respectivos número e autor, que são: Projeto de Lei
167/11 Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 168/11 Poder Executivo Municipal, Projeto
de Lei Complementar 022/11 Poder Executivo Municipal, Projeto de Resolução 008/11
Vereadores Gilnei Jarre – PSDB, Elbio Esteve – PSDB, Eugenio Grandó – PTB, Leandro
Adams – PT e Felipe Sálvia – PDT, Projeto de Lei 091/11 Vereadora Sandra Citolin – PMDB,
Projeto de Lei 095/11 Vereador Elbio Esteve – PSDB e Projeto de Lei 096/11 Vereador Felipe
Sálvia - PDT. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Finanças.
O Vereador Paulino De Moura - PTB pediu que ficasse registrado que no Projeto de Resolução
008/11 não consta a sua assinatura na Comissão de Justiça e Finança, sendo assim o seu voto é
contrário a este Projeto de Resolução. 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 da Ordem Econômica e Social. A Presidente colocou em discussão os pareceres da
Comissão da 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 pareceres já aprovados, não havendo vereadores que quisessem
discutir foram colocados em votação, os quais foram aprovados por todos. O Secretário
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procedeu a leitura da emenda aditiva e corretiva ao Projeto de Lei 166/11 do Poder Executivo
Municipal. O Secretário procedeu à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças
referente a emenda aditiva e corretiva do Projeto de Lei 165/11. A Presidente colocou em
discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereadores que quisessem
discutir foi colocado em votação, o qual foi aprovado por todos. O Secretário procedeu à leitura
do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social referente a emenda aditiva e corretiva do
Projeto de Lei 166/11. A Presidente colocou em discussão o parecer da Comissão de Ordem
Econômica e Social, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, o
qual foi aprovado por todos. A Presidente colocou em discussão as emendas com os pareceres já
aprovados, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, as quais
foram aprovadas por todos. O Secretário procedeu à leitura do parecer da Comissão de Justiça e
Finanças referente ao Projeto de Lei 166/11 com as emendas já aprovadas. A Presidente colocou
em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereadores que
quisessem discutir foi colocado em votação, o qual foi aprovado por todos. O Secretário
procedeu à leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social referente ao Projeto de
Lei 166/11 com as emendas já aprovadas. A Presidente colocou em discussão o parecer da
Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo vereadores que quisessem discutir foi
colocado em votação, o qual foi aprovado por todos. A Presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei 166/11 com as emendas e pareceres já aprovados, não havendo vereadores que
quisessem discutir foi colocado em votação, o qual foi rejeitado por 6x3. Vereador Gilnei Jarré
pediu questão de ordem para fazer um requerimento verbal para que fosse colocado aos colegas
que fizesse um convite ao Senhor Álvaro Sana se fazer presente na segunda-feira próxima para
participar de uma reunião com todos os vereadores para esclarecer o motivo de sua saída da
atual Administração. A Presidente colocou em discussão o pedido do Vereador Gilnei Jarré –
PSDB, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, o qual foi
aprovado por todos. Dando fim aos trabalhos a Presidente encerrou a reunião e convocou os
vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 19 de dezembro às dezoito
horas e quarenta e cinco minutos do corrente ano.

Vereadora Sandra Citolin
Presidente

Vereador Leandro Adams
Secretário
AIR
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