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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE ABRIL DE 2012 
016/12 

 
 
 
Aos  vinte e três dias do mês de abril de dois mil e doze, dezoito e quarenta e cinco 
minutos, ocorreu à décima sexta reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O 
vereador Élbio Esteve fez a leitura de um trecho da bíblia.O Secretário fez a leitura da 
convocação de um suplente para o vereador Leandro Adams para a reunião ordinária 
do dia vinte e três de abril de dois mil e doze. Coloco em apreciação a ata 015/12 da 
reunião ordinária do dia dezesseis de abril 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 seqüência foi realizada a leitura dos requerimentos que seguem: 
Requerimento 831/12 Vereador Paulino de Moura – PTB oficio ao Diretor Presidente 
das Centrais Elétricas de Carazinho S.A. - ELETROCAR, Senhor ALBANO ERINEU 
KEYSER FILHO solicitando seja realizada substituição da lâmpada localizada (passeio 
público) na AVENIDA FLORES DA CUNHA em frente a LOJA LADY MODAS, nº 564, 
no centro da cidade, pois a mesma encontra-se as escuras. 832/12 Vereador Paulino 
de Moura – PTB ofício à IGREJA BATISTA INDEPENDENTE BETEL, na pessoa do 
PASTOR EVERTON DA SILVA, PARABENIZANDO-O pela passagem do 5° 
aniversário desta Igreja, comemorados no último dia 21 de abril. Em nome do Poder 
Legislativo de Carazinho recebam nossas felicitações por significativa data e nosso 
reconhecimento pelo trabalho social prestado junto à comunidade 
carazinhense.833/12 Vereador Paulino de Moura – PTB oficio ao Diretor Presidente 
das Centrais Elétricas de Carazinho S.A. - ELETROCAR, Senhor ALBANO ERINEU 
KEYSER FILHO solicitando seja efetuado reparos junto a luminária (passeio público) 
localizada na AVENIDA FLORES DA CUNHA, em frente a Farmácia Glória, nº 465, no 
Centro da Cidade, haja vista que a mesma está as escuras. 834/12 Vereador Paulino 
de Moura – PTB oficiado aos familiares votos de condolências em nome do PODER 
LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento do Senhor ROMILDO CAPITANIO 
que faleceu no último dia 18 de abril, aos 79 anos de idade, foi sócio fundador da 
Empresa Glória de nossa cidade. Aos familiares nossa solidariedade neste momento 
difícil de suas vidas.836/12 Vereador Rudinei Brombilla – PP  solicita na forma 
regimental, que depois de lido em plenário e deferido pela Presidência, seja 
consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do 
PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento do Senhor ROMILDO 
CAPITANIO. Neste momento de tristeza para os familiares e os amigos enlutados, 
pedimos a Deus que nos dê a força de que necessitamos para superar a dor da 
ausência e solidificar nossa esperança de um dia reencontrarmos aqueles a quem 
tanto amamos e que agora ocupam um lugar muito especial em nossas lembranças.A 
todos os familiares do inesquecível Senhor ROMILDO CAPITANIO, os nossos mais 
sentidos pêsames pelo infausto ocorrido.838/12 Vereador Eugenio Grandó – 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 Excelentíssima 
Senhora Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha a qual tomou posse no cargo de 
presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em sessão solene realizada na noite 
desta quarta-feira (18) no Plenário da Corte, em Brasília. A ministra é a primeira 
mulher a presidir o TSE em 80 anos de história da Justiça Eleitoral. A ministra Cármen  
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Lúcia foi eleita para o cargo pelo Plenário do TSE em sessão administrativa ocorrida 
em 6 de março e sucede ao ministro Ricardo Lewandowski.Parabenizamos e 
desejamos muito sucesso nesta caminhada, logrando êxito na presidência do TSE, 
fazendo de sua visão da justiça o grande marco de sua gestão, conforme seu 
pronunciamento na sessão de posse onde ressalta que “nenhuma lei do mundo 
substitui a honestidade, a responsabilidade e o comprometimento do cidadão. O 
caminho mais curto para a justiça é a conduta reta de cada um de nós, cidadãos. O 
homem probo ainda é a maior garantia da justiça em uma sociedade e só a 
consciência de justiça faz um indivíduo ser um cidadão”. 839/12 Vereador Eugenio 
Grandó – 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 Professor Alejandro Jélvez, Assessor técnico e Coordenador Estadual dos 
COPREVES – Comitês Comunitários de Prevenção à Violência nas Escolas 
parabenizando-o pelo recebimento da medalha Mérito de Ensino, Grau de 
Reconhecimento Mérito de Ensino. A condecoração, da Brigada Militar, é um 
reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo professor em prol da segurança 
pública. A solenidade de entrega da medalha ocorreu no último dia 18 de abril no 
ginásio da Academia de Policia Militar, em Porto Alegre. Sabemos da grande 
importância de realizar trabalhos de cunho social, ainda mais quando se fala em 
prevenção a violência nas escolas.841/12 Vereador Élbio Esteve – PSDB Seja 
encaminhado aos familiares do sempre lembrado Jandir Dacroce, que veio a falecer, 
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.842/12 Vereador Eugenio Grandó – 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 Senhora Leila Serafim, funcionária 
da FDRH – Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, na Divisão de 
Concursos Públicos parabenizando-a pelo recebimento da medalha Mérito 
Administrativo, Grau Bronze.A distinção é concedida às personalidades que dedicaram 
suas vidas e idéias na luta por uma sociedade cada vez mais justa. Seu título foi 
recebido pela coordenação do concurso da BM realizado pela FDRH recentemente. A 
solenidade de entrega da medalha ocorreu no último dia 18 de abril no ginásio da 
Academia de Policia Militar, em Porto Alegre.848/12 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 a Presidente 
Dilma Rousseff, aos Lideres de Bancada na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal, manifestando nosso total apoio ao Projeto de Lei nº 4219/01, do Senado, que 
torna gratuita em todo o País a primeira emissão da carteira de identidade (Registro 
Geral - RG). Atualmente, cada estado da Federação decide se cobra ou não a primeira 
via do documento.Esta é uma bela atitude de nossos parlamentares, pena que uma 
matéria tão simples, quanto essa demore tanto tempo para ser aprovada, o projeto é 
de 2001 e só agora vai tornar-se lei possibilitando que todos tenham acesso a 1ª 
emissão da carteira de identidade gratuitamente. Infelizmente o Rio Grande do Sul é 
um dos estados do país em que as taxas para emissão da carteira de identidade é um 
das mais altas do país, e agora a partir da sanção desta lei todos terão a primeira 
emissão gratuita. Acredito ainda que no futuro isso possa ser feito também na emissão 
de segundas vias quando houver comprovação de que a via anterior foi extraviada, 
roubada ou perdida através de um boletim de ocorrência, pois muitas pessoas deixam 
de refazer o documento em razão do alto custo. A meu ver qualquer documento de 
identificação deveria ser fornecido ao cidadão de forma gratuita, independente de sua 
renda.851/12 Vereador Rudinei Brombilla – PP solicita na forma regimental, que 
depois de lido em plenário e deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e  
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oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO 
DE CARAZINHO, pelo falecimento do Senhor LUIS OLIVEIRA KLEIN Neste momento  
de tristeza para os familiares e os amigos enlutados, pedimos a Deus que nos dê a 
força de que necessitamos para superar a dor da ausência e solidificar nossa 
esperança de um dia reencontrarmos aqueles a quem tanto amamos e que agora 
ocupam um lugar muito especial em nossas lembranças.A todos os familiares do 
inesquecível Senhor LUIS OLIVEIRA KLEIN, os nossos mais sentidos pêsames pelo 
infausto ocorrido.853/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB  solicita na forma 
regimental, que 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, manifestando apoio e parabenizando a atuação da Brigada 
Militar, pela operação volta as aulas e pela eficiência das atuações nas proximidades 
das escolas de nosso município. Com o início do ano escolar, recrudesce a 
movimentação de pessoas e veículos em frente aos estabelecimentos de ensino, 
ocasionando  problemas de trânsito e ocorrências policias das mais diversas, 
principalmente na área de entorpecentes, contra a pessoa e contra o patrimônio, 
havendo muitas vezes a necessidade de intervenção policial sistemática. As ações 
desenvolvidas   de policiamento ostensivo e preventivo junto aos estabelecimentos de 
ensino, tem sido muito eficiente,  e está  refletindo positivamente  junto a  Comunidade 
Escolar, principalmente na entrada e saída das escolas, quando muitos elementos 
estranhos a comunidade estudantil ali estão no intuito de provocar brigas e oferecer 
álcool e  drogas aos nossos alunos.Desta forma pela excelência dos serviços 
prestados junto a Comunidade Escolar de nosso município é que manifestamos os 
mais sinceros votos de  Reconhecimento e  Incentivo do Legislativo Municipal.854/12 
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 Sr. Arno Pilger .  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 Sr. Arno  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 de Arno Pilger, nossos mais sentidos pêsames pelo 
infausto ocorrer “Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito 
debaixo do céu Há  tempo de nascer e tempo de morrer (Eclesiastes 3, 1-2).859/12 
Vereador Estevão de Loreno – PP requer que depois de lido em plenário, e deferida 
na forma regimental, que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo 
pesar aos familiares do Jandir Dacrossi pelo falecimento, ocorrido no dia 20 de Abril 
de 2012.Porque haverá um grito de comando, e a voz do arcanjo,e o som da trombeta 
de Deus, então o próprio Senhor descerá dos céus. Aqueles que morreram crendo em 
Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, que estivermos vivos,seremos levados nas 
nuvens, junto com eles, para ficarmos para sempre com o Senhor. “Portanto, consolai-
vos uns aos outros com estas palavras.” 1 Tessalonicenses 4: 16-18À família enlutada 
do Sr. Jandir Dacrossi, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido.860/12 
Vereador Estevão de Loreno – PP requer que depois de lido em plenário, e deferida 
na forma regimental, que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo 
pesar aos familiares do Sr. Romildo Capitânio pelo falecimento, ocorrido no dia 20 de 
Abril de 2012, que além dos familiares, colegas e amigos, entristeceu toda a 
sociedade carazinhense.Sr. Romildo Capitânio, foi um dos Sócios fundadores da 
Empresa Glória, também sempre trabalhou em movimentos sociais, principalmente 
junto à Paróquia Nossa Senhora de Fátima.À família enlutada do Sr. Romildo 
Capitânio, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido.O Vereador Paulino 
de Moura,Felipe Sálvia, Gilnei Jarré fizeram o uso da palavra na tribuna.Conforme o  
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acordo das bancadas,não haverá intervalo regimental.O Presidente colocou em 
discussão os requerimentos, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco 
em votação, aprovado por todos.O vereador Felipe Sálvia fez um requerimento 
verbal,para que fosse votado o Projeto 027/12.O Presidente colocou em discussão o 
requerimento verbal do vereador,não havendo vereadores que quisessem discutir 
coloco em votação,aprovado por todos. O Secretário fez a leitura do Projeto de Lei do  
Executivo 027/12, o Secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças Emenda Modificativa e Aditiva o qual foi aprovado por todos, o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças da Emenda Supressiva foi rejeitado por cinco a três a 
Emenda Supressiva ficou prejudicada. O secretário fez a leitura do parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social,não havendo vereadores que quisessem 
discutir coloco em votação,aprovado por todos.O secretário fez a leitura do Projeto 
com os pareceres já aprovados,não havendo vereadores que quisessem discutir 
coloco em votação. O projeto  foi rejeitado por sete a um.Projeto de Lei do Executivo 
028/12,O secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não 
havendo vereadores que quisessem discutir o vereador Paulino de Moura,Sandra 
Citolin fizeram o uso da palavra, coloco em votação. O Parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças foi rejeitado por sete a um. O secretário fez a leitura do Parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo vereadores que quisessem 
discutir, coloco em votação, aprovado por todos. O Presidente colocou em discussão o 
Projeto com os pareceres já aprovados, não havendo vereadores que quisessem 
discutir, coloco em votação, o presente Projeto de Lei foi aprovado por todos. Projeto 
de Lei do Executivo 031/12,O secretário fez a leitura do parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças, não havendo vereadores que quisessem discutir, coloco em 
votação. O Parecer da Comissão de Justiça e Finanças foi aprovado por todos. O 
secretário fez a leitura do Parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, não 
havendo vereadores que quisessem discutir, coloco em votação, aprovado por todos. 
O Presidente colocou em discussão o Projeto com os pareceres já aprovados, não 
havendo vereadores que quisessem discutir, coloco em votação, o presente Projeto de 
Lei foi aprovado por todos. Projeto de Lei do Executivo 033/12,O secretário fez a 
leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereadores que 
quisessem discutir, coloco em votação. O Parecer da Comissão de Justiça e Finanças 
foi aprovado por todos. O secretário fez a leitura do Parecer da Comissão de Ordem 
Econômica e Social, não havendo vereadores que quisessem discutir, coloco em 
votação, aprovado por todos. O Presidente colocou em discussão o Projeto com os 
pareceres já aprovados, não havendo vereadores que quisessem discutir, coloco em 
votação, o presente Projeto de Lei foi aprovado por todos. Projeto de Lei do 
Executivo 034/12,O secretário fez a leitura do parecer da 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 seis a dois. O secretário 
fez a leitura do Parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo 
vereadores que quisessem discutir, coloco em votação, aprovado por todos. O 
Presidente colocou em discussão o Projeto com os pareceres já aprovados, não 
havendo vereadores que quisessem discutir, coloco em votação, o presente Projeto de 
Lei 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 abril do 
corrente ano, às 10:00 min. 

 
 

Vereador Gilnei Jarré                                    Vereador Elbio Esteve 
         Vice-Presidente em Exercício                                         Secretário 
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