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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2012 ...... 
ATA 005/12 

 
 
 
 
 
Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, ocorreu à  quinta reunião da Câmara 
Municipal de Carazinho.  O Vereador Gilnei Jarré  fez aà leitura de um trecho da Bíblia e que 
todos se posicionem em pé; (leitura da Bíblia); Coloco em apreciação a ata 001/12 da 
reunião extraordinária do dia dez de janeiro de 2012. Está em discussão a ata da reunião 
extraordinária do dia dez de janeiro de 2012. Não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se 
manifestem. Aprovado por todos. Coloco em apreciação a ata 002/12 da reunião 
extraordinária do dia dez de janeiro de 2012. Está em discussão a ata da reunião 
extraordinária do dia dez de janeiro de 2012Não havendo vereador que queira 
discutir,coloco em votação.Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se 
manifestem. Aprovado por todos.Coloco em apreciação a ata 003/12 da reunião Solene do 
dia vinte de janeiro de 2012.Está em discussão ata da reunião Solene do dia vinte de janeiro 
de 2012. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestam.Aprovado por todos.Coloco 
em apreciação a ata 004/12 da reunião extraordinária do dia vinte e sete de janeiro de 
2012.Está em discussão a ata 004/12 da reunião extraordinária do dia vinte e sete de 2012.  
Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por todos. Convido o Senhor 
Secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião.Expediente da reunião 
ordinária do dia 06 de fevereiro de 2012: Oficio nº 354/11 Executivo Municipal solicitando 
a prorrogação do prazo da OP 286/11; Oficio nº 278/11 Executivo Municipal que responde a 
OP 278/11; Oficio nº 001/12 das Centrais Elétricas de Carazinho Eletrocar que responde a 
OD 1826/11; Oficio nº 1015/11 Gabinete da Presidência da República em resposta a DO 
1836/11;Oficio do Partido Trabalhista Brasileiro de Carazinho- PTB informando o líder da 
bancada em 2012; Projeto de Lei Autor Vereador Eugenio Grandó – Ementa: Dispõe sobre a 
substituição e recolhimento de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais de 
Carazinho; Fax do Gabinete da Presidência informando o recebimento da OD 1889/11; 
Diversos ofícios da Caixa Econômica Federal informando  a liberação de recursos para o 
município; Oficio nº 005/12 do Executivo Municipal informando que o Projeto de Lei 
Orçamentária para exercício 2012, foi assinado em seu texto original, devendo não ser 
consideradas as emendas aprovadas; Oficio nº 006/12 do Executivo  Municipal  que 
responde a OP 286/11; Oficio nº 005/12 do Gabinete do Deputado Gilmar Sossella que 
responde a OD 1714/11; Oficio nº 001/12 do Executivo Municipal que encaminha o Projeto 
de Lei nº 001/12; Oficio nº 008/12 do Executivo Municipal solicitando a realização de Sessão 
Extraordinária dia 27.01.12; Oficio nº 007/12 do Executivo Municipal que encaminha Projeto 
de Lei nº 004/12; Oficio nº 009/12 do Executivo Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 
005/12; Oficio nº 010/12 do Executivo Municipal solicitando a inclusão do Projeto de Lei nº 
005/12 da Reunião Extraordinária dia 27.01.12; Projeto de Lei Autoria Mesa Diretora – 
Ementa – Concede revisão geral anual e aumento real para os vencimentos dos servidores 
da Câmara Municipal de Carazinho; Diversos Telegramas do Ministério da Saúde 
informando a liberação de recursos financeiros; Telegrama do Ministério da Educação 
informando a liberação de recurso financeiro; Telegrama da Câmara dos Deputados 
informando a liberação de recursos no valor de R$ 287.500,00Oficio nº 012/12 do Executivo 
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Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 006/12; Telegrama da Câmara dos Deputados 
informando a liberação de recursos da União ao Município no valor de R$ 9.754.701,58; 
Telegrama da Câmara dos Deputados informando a liberação de recursos do Município no 
valor de R$ 47.817,47; Oficio nº 013/12 Executivo Municipal solicitando cópia dos pareceres 
da Comissão de Justiça e Finanças dos Projetos nº 160 e 161; Oficio do Presidente da 
Comissão de Justiça e Finanças informando a composição para o ano de 2012; Oficio nº 
015/12  do Executivo Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 008/12; Oficio nº 014/12  
do Executivo Municipal que encaminha o Veto às emendas do Projeto de Lei nº 160/11; 
Projeto de Lei Autor Vereador Eugenio Grandó- Ementa: Institui no Município de Carazinho 
o Programa Melhor Idade em Movimento; Projeto de Lei Autor Vereador Felipe Sálvia- 
Ementa- Altera a Lei Municipal nº 3298, de 29 de Dezembro de 1982- Lei de Zoneamento; 
Projeto de Lei – Autor Vereadora Sandra Citolin- Ementa- Institui em âmbito Municipal o 
prêmio Mulheres Empreendedoras; Oficio da Comissão de Ordem Econômica e Social 
informando a sua composição para o ano de 2012; Oficio da Sociedade Recreativa Cultural 
Flor da Serrra solicitando informações sobre as entidades aptas a receber auxilio através de 
Emendas Parlamentares. Na seqüência foi realizada a leitura das indicações e dos 
requerimentos que seguem: Requerimento 84/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, 
requer que após lido em plenário, e deferida na forma regimental,que seja enviado ofício 
com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Padre Adelino De Carli 
.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 Padre Adelino seja mais um de 
nosso intercessor junto a Cristo. Que Deus possa confortar cada membro da família e cada 
coração triste neste momento tão difícil. À família enlutada do Padre Adelino De Carli, 
nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 86/12 Vereadora Sandra Citolin- 
PMDB, requer que após lido em plenário, e deferida na forma regimental,que seja enviado 
ofício parabenizando a senhora Rosane Mari Pinheiro Gonçalves extensivo a toda Diretoria, 
eleitos para comandar a Sercesa /Ulbra no ano de 2012.Certamente será um ano de muitos 
desafios, mas com competência e determinação que é peculiar a esta Professo Orientadora 
Educacional que ao longo de sua vida acadêmica enfrenta diversas batalhas em prol da 
educação de crianças e adolescentes, esta gestão será permeada de sucessos e muitas 
realizações. "Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. 
Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça 
prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar 
por omitir!" (Augusto Cury).Receba o reconhecimento e o incentivo do Legislativo Municipal. 
88/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, requer que após lido em plenário, e deferida na 
forma regimental que seja enviado ofício parabenizando a Associação Comercial e Industria 
de Carazinho – ACIC,na pessoa de seu Presidente Jocélio Cunha, extensivo a toda a 
Diretoria e Quadro de Associados,pelos 94 anos de atuação da Entidade em nosso 
município.Ao longo destes 94 anos, a ACIC consagrou-se como uma das mais atuante e 
importante entidade do nosso município, caminhando em parceria com lideranças locais e 
regionais, focando o crescimento e desenvolvimento de Carazinho e Região.“ A construção 
de uma Sociedade mais justa e humana se faz com pessoas, homens e mulheres que 
acreditam na força do trabalho, na coragem de seu filhos, na seriedade, otimismo e 
perseverança de seu povo. Que este aniversário simbolize mais ano de dedicação, 
determinação e a busca da satisfação dos anseios de seus cidadãos”."Grandes realizações 
não são feitas por impulso, mas por uma soma de pequenas realizações."(Vincent Van 
Gogh) Por toda esta caminhada de muitas lutas e um intenso trabalho em prol de nossa 
cidade, é que enviamos os mais sinceros votos de sucesso do Poder Legislativo Municipal. 
93/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, requer que após lido em plenário, e deferida na 
forma regimental,que seja enviado ofício parabenizando o Deputado Estadual Alexandre 
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Postal – PMDB RS, pela posse como novo Presidente da Assembléia Legislativa do RS, 
extensivo a Nova Mesa Diretora –2012/2013. Certamente este é o reconhecimento pelo 
brilhante trabalho deste parlamentar que ao longo de sua trajetória política, vem se 
destacando a cada legislatura, apresentando ao povo gaúcho um trabalho dinâmico, 
responsável ético e comprometido com os interesses da coletividade.“ A vida é um longo 
caminho que começamos a trilhar desde o primeiro dia, no começo engatinhamos, depois 
caminhando passo a passo até conquistarmos a confiança necessária para correr, sim 
correr, pois o caminho é longo e o sucesso não espera”.Por toda esta caminhada de muitas 
lutas e um intenso trabalho em prol do nosso estado, é que enviamos os mais sinceros 
votos de sucesso do Poder Legislativo Municipal. 94/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, 
requer que após lido em plenário, e deferida na forma regimental,que seja enviado ofício 
parabenizando o Deputado Estadual Márcio Biolchi - PMDB RS, por assumir como novo 
líder da Bancada Peemedebista da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul. 
Certamente este é o reconhecimento a este jovem Deputado Estadual pela dedicação, 
seriedade e o trabalho em prol da democracia, pois conforme falou o escritor Fernando 
Sabino, “ A Democracia dá a todos o mesmo ponto de partida; quanto ao ponto de chegada 
depende de cada um.”Receba o reconhecimento e o incentivo do Poder Legislativo 
Municipal. 96/12 Vereador Felipe Sálvia – PDT, solicita que, depois de ouvido o Plenário, 
seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, ao Sr. Joeci Bedin 
Silva, por ocasião de sua posse como novo Gerente da Agência do BANRISUL de nossa 
cidade. Com certeza merece destaque o belo trabalho desenvolvido pelo até então gerente 
Sr. Luiz Zanotto, que deixa a agencia por motivo de aposentadoria, pois ao longo do tempo 
em que foi Gerente da agência em Carazinho sempre buscou oferecer aos seus clientes e 
amigos um serviço de qualidade, comandando com brilhantismo toda sua equipe 
funcionários, que sempre procuram atender da melhor forma possível a população de nosso 
município, oferecendo-lhes excelentes vantagens através de oferta produtos e negócios. 
Merece destaque o trabalho realizado pelo Banrisul em todo estado do Rio Grande do Sul, 
pois proporciona aos gaúchos ótimas oportunidades.Desejamos ao Sr. Joeci Bedin Silva, 
que no decorrer de sua gestão como gerente da agência local do Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul, possas continuar desenvolvendo o belo trabalho que vem sendo realizado, 
proporcionando a todos a já tradicional confiança, competência e credibilidade. 98/12 
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 aos Lideres de Bancada na Câmara dos Deputados, manifestando nosso total 
apoio ao Projeto de Lei nº 2481/11, do deputado Mauricio Trindade, que tramita em caráter 
conclusivo e limita os juros do cheque especial a 3% ao mês e prevê que a instituição 
financeira que descumprir a determinação ficará sujeita a pagamento de multa no valor de 
R$ 500 por ocorrência. Esta é uma excelente notícia, há muito venho encaminhando 
proposições pedindo ao governo federal providências nos sentido de acabar com esta 
exorbitância na cobrança de juros no cheque especial e no cartão de crédito, pois entendo 
que se não houver uma taxa limite em pouco tempo as pessoas vão estar pagando somente 
os juros, deixando a divida rolar como já acontece com a grande maioria da população que 
vive endividada. Todos nós sabemos que quando uma pessoa utiliza o cheque especial é 
porque precisa temporariamente do dinheiro, e infelizmente, os bancos se aproveitam das 
dificuldades das pessoas para cobrar o que acham melhor, o que lhes convém, e ao cliente, 
só cabe pagar o que lhe foi debitado em sua conta, não há muito o que fazer para não 
perder o crédito, quem precisa acaba se submetendo a esta circunstancia. Quando este 
Projeto se tornar Lei, vai colocar um ponto final nesta situação em que os bancos se 
aproveitam da fragilidade dos clientes para engrossar seus lucros astronômicos, por isso 
nobres deputados não meçam esforços no sentido de aprová-lo o quanto antes, pois grande 
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parte da população será beneficiada. 111/12 Vereador Paulino de Moura – PTB , solicita na 
forma regimental, que após lido em plenário seja AUTORIZADA viagem á , MARINGÁ /PR e 
CONCÓRDIA/SC entre os dias 06 á 08 de fevereiro corrente ano, para participar de 
audiência na EMPRESA Ziober, para agilizar a liberação de mais 2 (duas ) Academias ao Ar 
Livre que serão adquiridas pelo município e para conhecer o funcionamento da Clínica de 
Reabilitação de Jovens localizada em Concórdia/SC. 95/12 Vereador Elbio Esteve – PSDB 
, solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja enviado ofício ao Sr. Nei 
César Mânica,Ilustríssimo Presidente da Cotrijal, pelo lançamento da 13ª edição da 
Expodireto Cotrijal 2011, realizada na capital Porto Alegre.Reconhecimento mínimo este, 
diante de um evento tão expressivo para a comunidade regional,já que a Expodireto vem se 
consolidando a cada ano, como um dos principais eventos da agricultura de precisão a nível 
nacional e internacional,apresentando sempre a seus visitantes novas tecnologias, 
fomentando assim o crescimento do agronegócio.Receba desta forma, os cumprimentos e o 
reconhecimento do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, pelo trabalho realizado, e a 
certeza deque a 13ª edição de feira, será um sucesso incomensurável. 112/12 Vereador 
Elbio Esteve – PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, 
seja encaminhado ofício ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, na pessoa 
do Excelentíssimo Senhor Ministro Mendes Ribeiro Filho, manifestando a vontade deste 
Poder Legislativo, na criação de um programa de combate aos efeitos da seca, e seus 
impactos na produção leiteira das regiões produtoras.Sabendo da necessidade do 
crescimento da bacia leiteira no município de Carazinho, com a ampliação de empresas do 
ramo de laticínios, torna-se necessário além de programas de fomento a criação de gado 
leiteiro na região, programas de combate aos efeitos da seca, e seus impactos na 
produção.Como em qualquer outra área da gestão pública, na questão do combate a seca, 
a melhor alternativa, é a implementação de programas de prevenção aos efeitos da seca, 
como abertura de bebedouros para o consumo dos animais, abertura de poços artesianos, e 
construção de cisternas nas áreas rurais.Na certeza do mesmo interesse do Nobre Ministro, 
em minimizar os efeitos das secas que constantemente tem castigado o estado do Rio 
Grande do Sul, aguardamos ansiosos a implementação deste programa que vem de 
encontro aos anseios dos produtores de nossa região. 40/12 Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB, Ao cumprimentá-la cordialmente, venho à presença de Vossa Excelência, requerer 
que seja prorrogado por 30 (trinta) dias o prazo para encerramento dos trabalhos da CPI – 
Comissão Parlamentar de Inquérito que tem como objetivo investigar irregularidades na 
contratação de empresas prestadoras de serviços de resíduos sólidos domiciliares, criada 
através da Resolução nº 318/2011, conforme autoriza o §1º do Art. 59 do Regimento Interno 
da Câmara.Tal pedido justifica-se pela inércia do Sr. Prefeito Municipal em responder os 
Ofícios CPI nº 02/2011, devidamente reiterado pelo Ofício CPI 011/2011, impedindo os 
membros da Comissão de concluir a investigação. Diante disso, requer também a 
impetração de mandado de segurança com pedido de liminar, obrigando o Sr. Prefeito 
Municipal responder as solicitações realizadas pelos membros da CPI, sem prejuízo de 
outras penalidades previstas na Lei Orgânica e Regimento Interno do Município de 
Carazinho. Sendo o que tínhamos para o momento, reitero protestos de elevada estima e 
apreço. 131/12 Vereador Gilnei Jarré – PSDB, solicita na forma regimental, que seja 
encaminhado este requerimento à Mesa Diretora, solicitando para que disponibilize no site 
oficial da Câmara de Vereadores a versão digital do livro da Câmara que narra os 75 anos 
da trajetória do legislativo carazinhense. Isto posto, partimos do princípio de que o cidadão 
tem direito à cultura, informação e conhecimento, e desta forma estamos permitindo o 
acesso facilmente a esses conteúdos pela população. Considerando ainda, que o processo 
de digitalização seja a melhor forma de assegurar a preservação da história do 
legislativo.130/12 Vereador Gilnei Jarré – PSDB , solicita na forma regimental, que após 
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submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Deputado 
Estadual Jorge Pozzobom (PSDB), parabenizando pela atuação na liderança da bancada do 
PSDB em 2011, atuando com equilíbrio na defesa do povo, mostrando como se faz uma 
oposição consciente e responsável. Outrossim, aproveitamos a oportunidade para desejar 
sucesso e pleno êxito ao novo líder da bancada do PSDB em 2012, Deputado Lucas 
Redecker, manifestando apoio as posições oposicionistas coerentes e responsáveis em 
relação ao governo do Estado. “A vitória pertence ao mais perseverante”.O Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB , fez um requerimento verbal para que os requerimentos fossem votados em 
bloco.O Presidente colocou em apreciação o Requerimento, não havendo vereadores que 
quisessem discutir foi colocado em votação, o qual foi aprovado por todos.O Presidente Erlei 
Vieira abriu espaço para os Vereadores Gilnei Jarré – PSDB, Elbio Esteve – PSDB e Felipe 
Sálvia – PDT, se manifestarem na tribuna.O presidente colocou em votação, os 
requerimentos foram aprovados por todos os presentes. Dando fim aos trabalhos o 
presidente encerrou a reunião e convocou os vereadores para a próxima reunião a ser 
realizada no dia 13 de fevereiro do corrente ano, às dezoito horas e quarenta e cinco 
minutos do corrente ano. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vereador Erlei Vieira     Vereador Elbio Esteve 
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