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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2012 
007/12 

 
 
 
Aos vinte e três dias do mês de  fevereiro de dois mil e doze, às dez horas e trinta 
minutos, ocorreu à sétima reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O vereador 
José Jairo dos Santos ( Solinha) fez a leitura de um trecho da bíblia.Coloco em 
apreciação a ata 006/12 da reunião ordinária do dia treze de fevereiro de dois mil e 
doze. 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 214/12 Vereador Felipe Sálvia PDT -solicita que, depois de 
ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de 
Carazinho, a Brigada Militar de Carazinho, cumprimentando os integrantes da Bike 
Patrulha pelo excelente serviço que está sendo prestado a comunidade 
carazinhense.Neste pouco tempo de atuação percebemos visivelmente o quanto o 
trabalho destes policiais, que fazem parte do projeto Policiamento Comunitário de 
Bicicleta-Bike Patrulha, está surtindo efeito,principalmente pela rapidez e eficiência 
com que as ocorrências são resolvidas. Não podemos deixar de destacar o importante 
papel que o CDL e o Sindicato dos Comerciários tiveram para que este Projeto se 
tornasse uma realidade, quando realizaram a doação das bicicletas e dos 
fardamentos.Sabemos que a nossa Brigada Militar vem intensificando seu 
patrulhamento em nossas ruas e avenidas, mas em muitos locais a viatura não tem 
como chegar com maior agilidade e rapidez,também não tem como andar na 
contramão e nem em cima de calçadas, e por isso, pela facilidade no deslocamento a 
Bike Patrulha tem feito muita diferença merecendo aqui nosso reconhecimento.Nada 
mais justo que elogiarmos esta iniciativa que tem contribuído tanto para com a 
segurança,especialmente do comércio local. 219/12 Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB, requer que após lido em plenário, e deferida na forma regimental,que seja 
enviado oficio parabenizando a ONG Avaaz, por toda a campanha em favor da Lei da 
Ficha Limpa e especialmente o Supremo Tribunal Federal - STF, na pessoas de seus 
Ministros que decidiram pelo placar de sete votos favoráveis a quatro, validar a 
constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa e a sua aplicação imediata, o que significa 
que produzirá efeitos concretos barrando candidaturas já nas eleições municipais de 
outubro de 2012, garantindo assim que os futuros candidatos tenham no mínimo 
probidade administrativa e moralidade.A legislação prevê que não pode receber 
registro para disputar cargo eletivo o candidato condenado em decisão colegiada por 
crimes contra a administração pública, o sistema financeiro,ilícitos eleitorais, de abuso 
de autoridade, prática de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, tortura,racismo, 
trabalho escravo ou formação de quadrilha.Concordamos com o Ministro Luiz Fux que 
diz que "A liberdade individual de candidatar-se a cargo público eletivo não supera os 
benefícios socialmente desejados em termos de moralidade e probidade para o 
exercício de cargos públicos", salientamos também que a Lei da Ficha Limpa,de 
iniciativa popular, nasceu do cansaço e saturação do povo com os maus tratos 
infligidos contra a coisa pública. A probidade administrativa foi tratada com especial 
carinho, especial apreço e especial valoração por nossa Carta Magna".Recebam desta 
forma o Reconhecimento e o Incentivo do Legislativo. 224/12 Vereador Eugênio 
Grandó- PTB, Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador Élbio Esteve – PSDB 
solicitam na forma regimental, que esta Casa, autorize viagem á Brasília, entre os dias 
06 a 09 de Março do corrente ano, tendo a finalidade de viabilizar recursos para a área  
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da saúde bem como diversos pleitos do município entre eles a temática da proteção 
aos animais, bem como audiências com a Senadora Ana Amélia, Senador Álvaro Dias, 
Senador Pedro Simon e os Deputados Nelson Marchezan e Ronaldo 
Nogueira.Convidamos a Garota Verão Municipal e Regional Andrieli Rizi para fazer o 
uso da palavra. Ordem do dia.Passamos agora para a apreciação dos 
requerimentos.O Vereador Leandro Adams– PT , fez um requerimento verbal para que 
os requerimentos e os Projetos sem Emendas 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.Grande Expediente, o 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Felipe Sálvia – PDT e Vereador Paulino de 
Moura – PTB, fizeram o uso da palavra. O Secretário procedeu a leitura e votação dos 
projetos bem como o número, ementa e autor do projeto e também o parecer das 
Comissões os quais são: Projeto de Lei 006/12 Executivo Municipal, Projeto de Lei 
008/12 Executivo Municipal. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres da 
Comissão de Justiça e Finanças. O 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 aprovado por todos. O Secretário procedeu a 
leitura dos pareceres da Comissão da ordem Econômica e Social, não havendo 
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação,os quais foram aprovado 
por todos.O 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 procedeu a leitura da 
Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 175/11 do Vereador Eugenio Grandó- PTB 
e Vereador Leandro Adam – PT. O Secretário procedeu a leitura do parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças referente a emenda Modificativa do Projeto de Lei 
175/11. O 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 Presidente colocou em discussão o parecer de 
Comissão de Ordem Econômica e Social referente a emenda Modificativa do Projeto 
de Lei 175/11. O Presidente colocou em discussão o parecer de Comissão de Ordem 
Econômica e Social, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em 
votação, o qual foi aprovado por todos. O Presidente colocou em discussão a emenda 
com os pareceres já aprovados, o Vereador Eugenio Grandó fez o uso da palavra, foi 
colocado em votação, o qual foi aprovado por todos. O Secretário procedeu a leitura 
do parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente ao Projeto de Lei 175/11 com 
as emendas já aprovadas.O Presidente colocou em discussão o parecer da Comissão 
de Justiça e Finanças, não havendo vereadores que que quisessem discutir foi 
colocado em votação, o qual foi aprovado por todos. O Secretário procedeu a leitura 
do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo vereadores que 
quisessem discutir foi colocado em votação, o qual foi aprovado por todos. O 
presidente colocou em discussão o Projeto de lei 175/11 com a Emenda e  os 
pareceres já aprovados, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado 
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 27 de fevereiro do corrente ano, às 18:45 minutos. 
 
 
 
           Vereador Erlei Vieira                                          Vereador Elbio Esteve 
                  Presidente                                                                Secretário 
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