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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011 ..... 
ATA 048/11 

 
Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e onze, às dezenove horas e oito minutos, 
ocorreu à quadragésima oitava reunião da Câmara Municipal de Carazinho.  
O Vereador Felipe Sálvia - PDT fez a leitura de um trecho da bíblia. O Secretário Vereador 
Leandro Adams - PT procedeu a leitura do expediente da presente reunião. A Presidente colocou 
em discussão as atas das reuniões ordinárias dos dias 21 e 28 de novembro de 2011, não 
havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, as quais foram aprovadas 
por todos. Na sequência foi realizada a leitura das indicações e dos requerimentos que seguem: 
Requerimento 3321/11 Vereador Elbio Esteve – PSDB, solicita que após lida em plenário, e 
deferida na forma regimental, seja encaminhado aos familiares da sempre lembrada Débora 
Gisele Cerutti Urnau, 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!”. 3360/11 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 rótula da Avenida Flores da Cunha acesso a Rua Eurico Araújo, eis que a mesma 
apresenta defeito estando as escuras. 3361/11 Vereador Gilnei Jarré – PSDB, solicita na forma 
regimental, que a seguir da aquiescência do plenário encaminhe-se ofício externando 
condolências aos familiares da Sra. DÉBORA GISELI URNAU CERUTTI pelo seu 
passamento ocorrido na última sexta-feira. Expressamos nosso pesar e auguramos à família a 
superação deste lastimável episódio, na certeza de que a fé traz esperança e conforto espiritual. 
3362/11 Gilnei Jarré – PSDB, solicita na forma regimental, que a seguir da aquiescência do 
plenário encaminhe-se ofício externando condolências aos familiares do Sr. CLAUDIO 
WALLAUER, pelo seu passamento ocorrido na semana passada. 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. 3364/11 Vereador Gilnei Jarré – PSDB, solicita na forma regimental que após 
submetido em plenário para aprovação seja enviado oficio de cumprimentos à diretoria e 
integrantes da Escola de Samba Acadêmicos do Furacão, parabenizando pelos títulos 
conquistados em 2011 em Carazinho e na região, levando e promovendo o nome do município. 
Manifestamos nosso reconhecimento e externamos o nosso desejo de sucesso nas competições 
vindouras. 3366/11 Vereador Felipe Sálvia – PDT, requer, na forma regimental, que depois de 
ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela 
perda irreparável da jovem DÉBORA GISELI URNAU CERUTTI, ocorrida prematuramente na 
última sexta feira, dia 09 de dezembro. A repentina interrupção da vida é chocante, ainda mais 
quando se trata de pessoas jovens, cheias de vida e com um futuro promissor pela frente como 
era esta jovem senhora, irmã do Dr. Gerson Urnau, a quem todos nós admiramos como pessoa e 
como profissional. Infelizmente não partiu apenas a mulher Débora, mas também a mãe Débora, 
que com certeza apesar do pouco tempo de convivência foi o suficiente para tornar-se 
inesquecível e insubstituível na vida de sua pequena filha. 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 ela estará sempre próxima aos seus, guiando e 
ajudando com sua presença espiritual. A todos os familiares e amigos da jovem Débora Giseli 
Urnau Cerutti, nossos sinceros sentimentos pelo infausto ocorrido. 3368/11 Vereador Elbio 
Esteve – PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja  
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encaminhado ofício a Senadora Ana Amélia Lemos, ao Senador Pedro Simon, a Senadora Kátia 
Abreu, a Senadora Marinor Brito, ao Senador Álvaro Dias, manifestando apoio desta Casa 
Legislativa ao PLS 577/2007 que concede benefício (um salário mínimo mensal por até cinco 
meses) será concedido mediante o reconhecimento, pelo Ministério da Integração Nacional, da 
emergência causada pela falta de chuvas. O projeto ainda define o regime de economia familiar 
como aquele em que o trabalho dos membros de uma família é indispensável à sua subsistência 
e exercido em condições de mútua dependência, sem a utilização de empregados. Levar 
melhorias ao trabalhador da agricultura familiar, que é o responsável por colocar em nossa mesa 
o alimento de cada dia, é fundamental. Fortalecer e amparar estes trabalhadores em tempos de 
estiagem é medida sábia, e que vai de encontro aos anseios não apenas deles, mas de toda a 
população, vez que, são eles os responsáveis pela nossa subsistência na cidade. Certo do mesmo 
empenho deste Senado Federal, é que rogamos pela aprovação deste PLS, que tanto beneficiará 
nossa comunidade. 3369/11 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 
Capitaneo, 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 hora em hora. 3370/11 Vereador Marcos Soares – PTB, 
requer na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja enviado oficio de 
aplausos e reconhecimento ao escritor e poeta, Senhor Ari Gonçalves da Rocha, pela sua recente 
publicação do livro “MINHA HISTÓRIA EM VERSOS” Sr. Ari, homem simples e muito 
afetuoso, Carazinhense, percorreu o Rio Grande onde morou e trabalhou em muitas cidades e 
nos traz com este livro de “Minha História em Versos” um pouco do que homens e mulheres 
sentem no seu dia a dia e que gostariam muito de dizer em versos para todos o que o povo 
brasileiro mais necessita, que é de atenção, segurança e calor humano. Por meio deste, receba 
nosso reconhecimento e desejo de muito sucesso neste valoroso trabalho em prol da cultura 
Gaúcha. 3371/11 Vereador Leandro Adams – PT, requer, na forma regimental, que depois de 
ouvido o plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal com o seguinte pedido de 
informação: 1. Enviar documentos que comprove o tipo de iluminação publica que prevê no 
projeto do residencial Nova Planalto. (Minha Casa- Minha vida) 2. Enviar documentos que 
comprove o tipo de iluminação publica que foi efetivamente instalado no Residencial Nova 
Planalto. Justificativa: Proteger o interesse das 68 famílias beneficiadas pelo residencial, pois 
existe denuncia de possível irregularidade, segundo informações a iluminação publica prevista é 
de ultima geração tecnologia, que deverá ser aplicada. 3380/11 Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB, solicita na forma regimental, que logo após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício a Excelentíssima Sra. Dilma Rouseff, Presidente do Brasil, manifestando apoio 
pela decisão de investimentos do Governo Federal de Investir cerca de R$ 4 bilhões de Reais 
para cuidar dos dependentes químicos, repreender o tráfico e o crime organizado e intensificar o 
trabalho preventivo com crianças e jovens, além de outras ações que o governo federal pretende 
implantar para combater o crack e outras drogas. Serão investidos R$ 4 bilhões até 2014, 
também será criada uma rede integrada de serviços e ações em três frentes: cuidado e tratamento 
para os dependentes químicos, repressão ao tráfico de drogas e ao crime organizado, e trabalho 
preventivo com crianças e jovens. Será feito parcerias, por meio de Estados e Municípios, com 
instituições privadas e comunidades terapêuticas envolvidas com o combate às drogas. Também 
será intensificado o controle nas fronteiras e reforçará o atendimento nas emergências dos 
hospitais. Serão criados 2.462 novos leitos em enfermarias especializadas, no atendimento aos 
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dependentes de álcool, Crack e outras drogas. Mais 1.142 leitos serão reformados e reequipados. 
3381/11 Vereador Leandro Adams – PT, 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, Parabenizando as quatro bandas ( Olivia Palito, Pila e Carbono 14 , Os 
Implicantes e The Old Schol) que animaram a festa de sábado a noite dia 10 de Dezembro de 
2011 no Clube Harmonia, Sendo assim só temos a agradecer a brilhante atuação da Diretoria do 
8° Evento Plugado que acontece duas vezes ao ano em nossa cidade . Incentivando os jovens de 
nossa cidade a construírem seu espaço no meio musical e levando a outros jovens uma diversão 
sadia. A Presidente passou ao Intervalo Regimental. A Presidente passou ao espaço do Grande 
Expediente, onde fizeram o uso da palavra os Vereadores: Erlei Vieira – PSDB, Marcos Soares 
– PTB, Paulino De Moura – PTB e Sandra Citolin – PMDB. A Presidente passou a apreciação e 
votação dos Requerimentos. O Secretário procedeu a leitura do número e autor 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 a leitura da ementa dos Projetos de Lei com os respectivos número e autor, 
que são: Projeto de Lei 163/11 Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 162/11 Poder 
Executivo Municipal, Projeto de Lei 164/11 Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 094/11 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB, Projeto de Lei 089/11 Vereador Gilnei Jarré – PSDB, 
Projeto de Lei 088/11 Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Relatório 012/11 Poder Legislativo 
Municipal. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Finanças. 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, 
os Vereadores Gilnei Jarré – PSDB, Leandro Adams – PT,  Sandra Citolin – PMDB,  Paulino 
De Moura – PTB e Felipe Sálvia – PDT fizeram o uso da palavra, não havendo mais vereadores 
que quisessem discutir foram colocados em votação, os quais foram aprovados por todos. O 
Secretário procedeu a leitura da ementa e autor do Projeto de Lei Complementar 021/11 do 
Poder Executivo Municipal. O Secretário procedeu à leitura do parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças referente ao Projeto de Lei Complementar. 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 Complementar. 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 Complementar 021/11 com os 
pareceres já aprovados, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em 
votação, o qual foi aprovado por todos. O Secretário procedeu a leitura da ementa e autor do 
Projeto de Lei  165/11 do Poder Executivo Municipal. O Secretário procedeu a leitura da 
emenda modificativa ao Projeto de Lei 165/11. O Secretário procedeu à leitura do parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças referente a emenda modificativa ao 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 modificativa ao Projeto de Lei 165/11. A Presidente colocou em discussão o parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo vereadores que quisessem discutir foi 
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colocado em votação, o qual foi aprovado por todos. A Presidente colocou em discussão a 
Emenda Modificativa com os pareceres já aprovados, não havendo vereadores que quisessem 
discutir foi colocado em votação, a qual foi aprovada por todas. O Secretário procedeu à leitura 
do parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente ao 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 ao Projeto de 
Lei 165/11. 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 o Projeto de Lei 165/11 com os 
pareceres e a Emenda Modificativa já aprovados, não havendo vereadores que quisessem 
discutir foi colocado em votação, a qual foi aprovada por todas. O Secretário procedeu a leitura 
da ementa e autor do Projeto de Lei  082/11 do Vereador Felipe Sálvia - PDT. O Secretário 
procedeu à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente ao Projeto de Lei 
082/11. A Presidente colocou em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, os 
Vereadores Felipe Sálvia – PDT  e Paulino De Moura – PTB fizeram o uso da palavra, não 
havendo mais vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, o qual foi rejeitado 
por todos. Sendo assim o Projeto de Lei 082/11 será repassado a Comissão da Ordem 
Econômica e Social para exarar parecer. O Vereador Felipe Sálvia – PDT pediu que fosse 
colocado em votação em plenário o pedido para que a Comissão da Ordem Econômica e Social 
fizesse o parecer neste momento para dar fim ao processo do Projeto de Lei 082/11. A 
Presidente colocou o pedido do Vereador em discussão 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 082/11. 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 o Projeto de Lei 082/11 com os 
pareceres já aprovados, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em 
votação, o qual foi aprovado por todas. A Presidente convidou todos os Vereadores e toda a 
comunidade para debater sobre a LOA 2012 na próxima quarta-feira. 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. 
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