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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE MARÇO DE 2012 
012/12 

 
 
Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e doze, dezoito e quarenta e cinco 
minutos, ocorreu à décima segunda reunião da Câmara Municipal de Carazinho. A 
vereadora Sandra Citolin fez a leitura de um trecho da bíblia. Coloco em apreciação a 
ata 010/12 da reunião ordinária do dia doze de março de dois mil e doze. Não 
havendo Vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. 
Coloco em apreciação a ata 011/12 da reunião ordinária do dia dezenove de março de 
dois mil e doze. Não havendo Vereadores que quisessem discutir coloco em votação, 
aprovado por todos.  Foi realizada a leitura do expediente da presente reunião, bem 
como das indicações apresentadas. Na sequência foi realizada a leitura dos 
requerimentos que seguem: Requerimento 544/12 Vereador Paulino de Moura –
PTB, ofício ao Senhor VAGNER NEUHAUS, Gerente da Empresa Augustin & Cia, 
PARABENIZANDO pela recente inauguração da MASSEY TRATORES, realizada em 
nosso Município no último dia 22. Recebam do Poder Legislativo de Carazinho os 
nossos agradecimentos por investirem em Carazinho, gerando emprego e renda a 
nossa Cidade. 558/12 Vereador Élbio Esteve – PSDB, seja enviado ofício ao Sr.  
Parabenizando o Sr. Azelar Kissmann pela recondução ao cargo de presidente do 
HCC (Hospital de Caridade de Carazinho), para o próximo biênio.Todos sabem da 
notória competência do Sr Azelar, a frente desta instituição, que mesmo passando 
muitas vezes por problemas, tem conseguido manter-se de forma ilibada, na prestação 
de serviços a comunidade carazinhense e regional.   Pelas conquistas desta diretoria, 
e pelas que ainda hão de chegar, receba o reconhecimento e o incentivo do Poder 
Legislativo Municipal. 562/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, solicita na forma 
regimental, que logo após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício  
ao 38° Batalhão da Polícia Militar (BPM) – Carazinho, na pessoa do Sr. Sérgio Portela 
da Silva  – Comandante, solicitando policiamento nas proximidades do Terminal Iron 
Albuquerque (Gare), principalmente entre 06 e 07 da manhã, onde diversos  
trabalhadores aguardam o transportes coletivo e seguidamente se deparam com 
elementos estranhos e usuários de drogas, que ficam a intimidar quem está no 
terminal,  e no horário das   22h  as 23 horas, elementos suspeitos estão circulando na 
Gare, provocando medo e insegurança  a população. O policiamento ostensivo e 
preventivo, servirá também 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 denúncias 
estes desordeiros aguardam a saída das escolas para provocar e intimidar estudantes, 
que estão deslocando-se para suas residências, tentando de todas as formas criarem 
confusões generalizadas. 563/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, solicita na 
forma regimental, que logo após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício  ao 38° Batalhão da Polícia Militar (BPM) – Carazinho, na pessoa do Major  –  
Sérgio Portela da Silva - Comandante, solicitando policiamento, nas proximidades do 
Parque do Sabiá (antigo Matinho da Aviação Férrea), onde segundo relatos de várias 
moradores das proximidades e de crianças e adolescentes que estudam em escolas 
próximas ao Parque, o local tornou-se um refúgio de assaltantes, encontro de usuários 
de drogas e prostituição, e ainda temos denúncias de pessoas sendo agredidas e  
assaltadas em plena luz do dia, fato este que  está gerando muita 
insegurança.Certamente  este policiamento ostensivo e preventivo servirá para  
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reprimir crimes e proporcionar mais segurança aos pedestres que transitam pelo local,  
e também desestimulará a permanência de elementos estranhos que ali permanecem 
no intuito de cometer assaltos.565/12 Vereador Leandro Adams – PT, solicita que 
após lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado ofício ao 
Comandante do 38 BPM  – Major Sérgio Portela da Silva, solicitando à competente 
Autoridade  a colocação de policiamento ostensivo  na Travessa Vitória no Bairro 
Floresta.Faz-se necessária a execução da presente medida, devido às queixas 
constantes dos moradores locais, que relatam a muitas  ocorrências de situações de 
violência e fatos que causam medo e apreensão aos moradores das da referida Rua e 
em suas imediações.Neste sentido rogamos providências urgentes.566/12 Vereador 
Marcos Soares – PTB, requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário 
e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho a Empresa Glória Transportes Urbanos, na pessoa do Sr. Deolino 
Capitânio, REITERANDO a solicitação de dezembro passado para que viabilize a linha 
de ônibus via centro que termina no bairro Fey, seja estendido para o Bairro São 
Sebastião, beneficiando os moradores dos bairros Cantares, Vila Alegre, São 
Sebastião e Planalto. Esta preposição tem por objetivo viabilizar que esta linha atenda 
uma fatia maior da população, beneficiando desta forma cinco bairros com 
atendimento mais freqüente, e não somente de horários que muitas vezes prejudicam 
a população.567/12 Vereador Marcos Soares – PTB, requer, na forma regimental, 
que depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado 
ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Deputado Paulo Borges (DEM), a fim de 
que o mesmo possa interceder junto a Brigada Militar viabilizando dessa forma um 
veículo/viatura para “Patrulha Escolar” a ser utilizada em nosso município.Com a 
utilização da ‘Patrulha Escolar’ nas proximidades das escolas de nosso município iria 
reduzir o índice de violência e a criminalidade nas escolas e nas suas proximidades. O 
grande objetivo desta viatura seria sua utilização exclusivamente para a patrulha 
escolar que teria como grande marco a PREVENÇÃO e, supletivamente, a repressão 
aos crimes e atos infracionais. O policiamento nas imediações das escolas passariam 
a contar com policiais militares especialmente capacitados que, conhecendo a 
realidade da comunidade escolar, buscam medidas que minimizem a ação de 
criminosos nas escolas e proximidades. 568/12 Vereador Marcos Soares – PTB, com 
aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho 
ao Deputado Paulo Borges (DEM), a fim de que o mesmo possa interceder junto ao 
Parlamento gaúcho para que não sejam renovados os contratos das concessionárias 
de Pedágio de nossa região. As Praças de pedágios estão prejudicando o crescimento 
de nosso município, pois muitas empresas deixam de se instalarem aqui devido a 
região estar cercada de postos de pedágio. Os carazinhenses não têm rotas 
alternativas tendo que pagar pedágio a qualquer lugar que se desloquem. Por isso 
conto com seu trabalho e empenho nesta luta. Sabemos que em 2013 terminam os 
contratos das concessionárias que administram sete pólos de pedágios no Rio Grande 
do Sul, cedidos à iniciativa privada desde 1998. São 1,8 mil km de rodovias 
pedagiadas no estado, o que em grande parte afasta as empresas de das regiões 
abrangidas pelas Praças de pedágio. Conforme salientou o secretário Estadual de 
Infraestrutura e Logística, Beto Albuquerque “a grande questão que está posta e clara 
é que não há possibilidade de se prorrogar os atuais contratos. Se alguém sonhou 
com isso, perdeu tempo. Esse modelo não deu certo, é caro, não fez obras e não 
ampliou as estradas. Não é possível que agora, faltando um ano e meio para acabar 
os contratos, surja o milagre de as concessionárias poderem reduzir tarifa e fazer 
obras”, desta forma acreditamos que se esta idéia se mantiver as regiões afetadas 
pelos pedágios poderão finalmente voltar a crescer e se desenvolver.Certo de seu  
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apoio e compreensão nesta luta.575/12 Vereador Felipe Sálvia –PDT, requer, na 
forma regimental, que depois de lido em plenário, o Sr. Presidente encaminhe ofício ao 
Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta casa o que segue:1 – A 
atual administração irá abrir sindicância para apurar os fatos com relação à realização 
de obras feitas na última semana na propriedade particular do Sr. Cornélis Souilljee no 
interior do município, com equipamento, mão de obra e material da Secretaria de 
Obras do município, conforme fotos em anexo?2 – Quantas cargas de pedra (britão) 
foram depositadas no interior desta propriedade?3 – Quem foi o responsável pela 
autorização para realização deste serviço?4 – Quantos caminhões e quais demais 
maquinários e equipamentos da Secretaria de Obras foram disponibilizadas para 
realização de serviço particular na propriedade localizada no Distrito de São Bento;5 – 
Quantos e quais os nomes dos servidores que realizaram este 
serviço?JUSTIFICATIVA: Antes de tudo quero deixar bem claro que não tenho nada 
contra este cidadão, agricultor do município, Sr. Cornélis Souilljee, minha indignação 
com relação a este fato é em razão de que sabemos das condições precárias das ruas 
de nossa cidade, e enquanto nada é feito para melhorar a situação das mesmas o 
município disponibiliza toda uma estrutura e material para melhorar as condições de 
trafegabilidade de uma propriedade particular, desculpem-me mas isso é inadmissível, 
só iria admitir esta situação se as vias públicas do município estivessem em perfeitas 
condições, mesmo assim com restrições, pois é uma propriedade particular e se 
abrimos exceção para um, todos os munícipes passam a ter direito as mesmas 
regalias. Não sou o único a ficar indignado com o ocorrido, mas boa parte dos 
funcionários da Secretária de Obras, tanto é que me procuraram para contar o que 
estava ocorrendo por julgarem ser uma situação absolutamente irregular. 579/12 
Vereador Marcos Soares – PTB, requer, na forma regimental, que depois de ouvido o 
Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo 
de Carazinho ao Instituto Geral de Pericias Deputado Federal Ônix Lorenzoni 
(DEM/RS), a fim de que o mesmo possa dentro das suas possibilidades fazer uma 
emenda para Carazinho para que se possa adquirir um rolo compactador para a 
Secretaria de Obras. Acreditamos que com mais este maquinário grandes demandas 
de nosso município poderiam ser atingidas com uma maior brevidade não deixando 
muitas vezes os munícipes aguardando durante um grande período para a execução 
desses trabalhos.582/12 Vereador Marcos Soares – PTB, requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja 
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Deputado Federal Ônix Lorenzoni 
(DEM/RS), a fim de que o mesmo possa agilizar a liberação da emenda feita em 2011 
para realização de calçamentos nas ruas de nosso município.Nosso pedido se justifica 
pelo número de ruas que ainda não possuem pavimentação e que com este trabalho 
beneficiarão diversas ruas e famílias de nosso município.586/12 Vereador Marcos 
Soares – PTB, requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com 
aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho 
ao IGP - Instituto Geral de Perícias, na pessoa do Senhor Diretor Geral José Cláudio 
Teixeira Garcia, a fim de que o mesmo possa viabilizar a construção da nova unidade 
do IML - Instituto Médico Legal de Carazinho, uma vez que se sabe que existe projeto 
para tal. Salientamos a grande necessidade de tal empreendimento uma vez que o 
IML de Carazinho atende diversas cidades que não possuem sede do instituto, ficando 
a cargo dos profissionais de Carazinho realizar as demandas da região. Os problemas 
enfrentados pelos profissionais que desempenham suas funções no IML de Carazinho 
são muitas, não só no que tange a infra-estrutura mas na utilização de equipamentos e 
materiais que constantemente estão faltando no Posto Médico Legal de Carazinho, 
bem como na falta de profissionais que possam auxiliar nas atividades do Posto.  
Desta forma solicitamos agilidade na construção da nova unidade para que se possa  
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utilizá-lo com a maior brevidade possível. 588/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, 
solicita na forma regimental, que  após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício  ao Ministério Público de Carazinho na pessoa do Excelentíssimo Dr. 
Cristiano Ledur e ao INSS – Carazinho na pessoa de Sr. Josué Antônio de Souza – 
Gerente, solicitando informações em relação a  acessibilidade no prédio do INSS 
Carazinho, situado na Avenida Pátria 525. Conforme diversas reuniões e discussões 
no ano de 2010/ 2011, onde na oportunidade foi repassado que o primeiro passo para 
que as reformas acontecessem seria a saída   do Centro de Especialidades Médicas 
do prédio pertencente ao INSS. Visto que o CEM está atendendo em outro endereço, 
solicitamos informações sobre a data de inicio das referidas adequações  de 
acessibilidade no prédio do INSS.589/12 Vereador Gilnei Jarré – PSDB, solicita na 
forma regimental que após submetido em plenário para aprovação seja enviado oficio 
de cumprimentos a equipe da Viamel, bem como ao Goleiro Menos Vazado, Emerson 
Chaves, parabenizando-os pelo título de Campeão Bola 7 Livre, conquistado no último 
final de semana no Grêmio Aquático.Manifestamos nosso reconhecimento pela 
excelente campanha realizada no campeonato e desejamos sucesso a todos os 
atletas e colaboradores nas disputas vindouras pelo município.590/12 Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB, solicita na forma regimental, que após submetido em plenário para 
aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos, em nome de toda a família Augustin, 
ao Sr. Vagner Neuhaus, gerente geral da filial Augustin Concessionária Massey 
Fergusson para Carazinho, parabenizando pelas novas instalações com estrutura 
moderna e adequada aos clientes, bem como pela inauguração realizada no último dia 
22 do corrente, junto a BR 386 KM 173. 592/12 Vereador Gilnei Jarré – PSDB, 
solicita na forma regimental, que seja encaminhado este requerimento à Mesa 
Diretora, solicitando para que seja convocado o Secretário de Desenvolvimento, 
acompanhado do Engenheiro responsável pelas alterações propostas no trânsito na 
Av. Flores da Cunha para a próxima sessão ordinária.JUSTIFICATIVA: Explicar as 
constantes mudanças ocorridas no trânsito do município. Passamos agora para o 
intervalo regimental.Passamos agora para o Grande expediente vereador Leandro 
Adams, Gilnei Jarré, Erlei Vieira, Paulino de Moura, Felipe Sálvia, Marcos Soares e 
Sandra Citolin, fizeram o uso da palavra na tribuna.O Vereador Élbio Esteve fez um 
pedido de requerimento verbal para que os requerimentos e os projetos fossem 
votados em bloco, está em discussão o requerimento verbal do Vereador Élbio  
Esteve,não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação,aprovado 
por todos.Está em discussão os requerimentos,não havendo vereadores que 
quisessem discutir coloco em votação os requerimentos, aprovado por todos.O 
Secretário procedeu a leitura  dos Projetos Viáveis,Projeto de Lei Executivo 
Municipal 020/12, Projeto de Lei Legislativo 018/12 e projeto de Lei Legislativo 
017/12. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e 
Finanças do Projeto de Lei 020/12 Executivo Municipal e os demais projetos todos 
viáveis, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, os 
quais foram aprovado por todos. O Secretário procedeu a leitura dos Pareceres da 
Comissão de ordem Econômica e Social do Projeto de Lei 020/12 Executivo 
Municipal e os demais Projetos todos viáveis, não havendo vereadores que 
quisessem discutir foi colocado em votação, os quais foram aprovado por todos.O 
Presidente colocou em discussão os Projetos com os pareceres já aprovados, não 
havendo vereadores que quisessem discutir foram colocados em votação, os quais 
foram aprovados por todos.O secretário fez a leitura do Projeto de Lei do Executivo 
Municipal 019/12. O secretário procedeu a leitura do parecer de Comissão de Justiça 
e Finanças, não havendo vereadores que quisessem discutir, o Vereador Gilnei Jarré 
fez o uso da palavra justificando o parecer inviável, não havendo vereadores que  
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quisessem discutir coloco em votação, o parecer de Comissão de Justiça e Finanças 
foi rejeitado por 6x3. O secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Ordem 
Econômica e Social, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em 
votação, o qual foi aprovado por todos. O Presidente colocou em discussão o Projeto 
com os pareceres já aprovados, não havendo vereadores que quisessem discutir, 
coloco em votação aprovado por 8x1. O secretário fez a leitura do Projeto de Lei do 
Executivo Municipal 021/12. O secretário procedeu a leitura do parecer de Comissão 
de Justiça e Finanças, não havendo vereadores que quisessem discutir, coloco em 
votação aprovado o parecer por 5x4, o presente projeto fica prejudicado. O secretário 
fez a leitura do Projeto de Lei do Executivo Municipal 023/12. O secretário procedeu 
a leitura do parecer de Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereadores que 
quisessem discutir, coloco em votação o parecer da Comissão de Justiça e Finanças 
foi rejeitado por 6x3. O secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Ordem 
Econômica e Social, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em 
votação, o qual foi aprovado por todos. O secretário fez a leitura do Projeto de Lei do 
Executivo Municipal 025/12, Emenda Modificativa do Legislativo. O secretário 
procedeu a leitura do parecer de Comissão de Justiça e Finanças, não havendo 
vereadores que quisessem discutir, coloco em votação, o parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças foi rejeitado por 6x3. O secretário fez a leitura do parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo vereadores que quisessem 
discutir coloco em votação, o qual foi aprovado por todos. O secretário fez a leitura da 
Emenda, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, o qual 
foi aprovado por todos.Dando fim aos trabalhos o presidente encerrou a reunião e 
convocou os vereadores para a próxima reunião a ser realizada no dia 02 de abril do 
corrente ano, às 18:45 min. 
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