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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 DE JUNHO DE 2012 

024/12 
 
 
 
 
Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e doze, dezoito e quarenta e cinco 
minutos, ocorreu à vigésima quarta reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O 
Vereador Paulino de Moura fez a leitura de um trecho da bíblia. Foi realizada a leitura 
do expediente da presente reunião, bem como das indicações apresentadas. 1291/12 
Vereador Paulino de Moura – PTB ofício as Igrejas Evangélicas: BATISTA 
INDEPENDENTE BETEL, ASSEMBLÉIA DE DEUS, CEARÁ DO SENHOR, 
ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO CUMPRINDO UMA MISSÃO, VIDA NOVA, 
FAMÍLIA CRISTÃ, MANANCIAL DAS ÁGUAS DO BRASIL, BATISTA BOAS NOVAS, 
BATISTA DA GLÓRIA, BATISTA INDEPENDENTE, A PALAVRA DE DEUS, IGREJA 
BATISTA NACIONAL, EVANGELHO QUADRANGULAR, BRASA, UNIDA, ÁGUA 
VIVA, INTERNACIONAL DA FÉ e PRESBITERIANA, aos Deputados Federais 
Ronaldo Nogueira de Oliveira e Marcos Feliciano, PARABENIZANDO-OS pela 
realização do evento MARCHA PARA JESUS, realizada em nossa cidade no último 
dia 09 de junho. Em nome do Poder Legislativo de Carazinho recebam nossos 
cumprimentos pelo sucesso do evento que em sua primeira edição contou com a 
participação de 200 carros na carreata e aproximadamente 6 mil fiéis na praça 
central.1295/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB solicita que após submetida ao 
plenário para aprovação, seja enviado oficio, com os mais sinceros  votos  de profundo 
pesar aos familiares da senhora Sebastiana Sálvia  pelo seu  falecimento ocorrido em 
nossa cidade. Pessoa de caráter ilibado, mãe de família e esposa dedicada, durante 
toda sua trajetória de vida  procurou fazer o bem a todas as pessoas que a cercavam; 
uma mulher que apesar das dificuldades sempre mostrou ser aquela pessoa humilde e 
prestativa. Com certeza, sua partida deixa saudades e uma grande tristeza no coração 
daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la e com ela conviver.   Fique, por fim, 
neste  Requerimento  de Pesar  a certeza de que a senhora  Sebastiana Sálvia, há de 
encontrar, pelas sacratíssimas sendas do Senhor, a merecida PAZ  e a definitiva 
FELICIDADE, tão somente por seu puro merecimento.1298/12 Vereador Paulino de 
Moura – PTB oficiado aos familiares votos de condolências em nome do PODER 
LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento do Senhor HERCILIO PRATES DE 
OLIVEIRA, que veio a falecer no último dia 17 de junho, aos 79 anos de vida. Aos 
familiares nossa solidariedade neste momento difícil de suas vidas.1299/12 Vereador 
Paulino de Moura – PTB oficiado aos familiares votos de condolências em nome do 
PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento do Senhor ROBERTO 
CARLOS DE OLIVEIRA RIBEIRO, Policial Rodoviário Estadual, que veio a falecer no 
último dia 14 de junho, em nossa cidade. Aos familiares nossa solidariedade neste 
momento difícil de suas vidas.1305/12 Vereador Élbio Esteve – PSDB solicita na 
forma regimental que após ser submetido à apreciação do plenário seja encaminhado 
oficio do Poder Legislativo Municipal à senadora Lúcia Vânia, manifestando apoio ao 
destaque feito ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.Deve ser dada mais 
importância à educação, as crianças são o futuro do país, tem o direito de estudar e 
brincar e não o dever de trabalhar, a educação é o principal quesito para um futuro 
mais digno. O trabalho infantil deve ser combatido.“Todas as crianças deveriam ter o  
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direito à escola, mas para aprender devem estar bem nutridas. Sem a preparação do 
ser humano, não há desenvolvimento. A violência é fruto da falta de educação”. 
Receba desta forma o reconhecimento e o incentivo deste Poder Legislativo 
Municipal.1308/12 Vereador Rudinei Brombilla – PP  solicita na forma regimental, 
que depois de aprovado em plenário, e registrado em Ata seja enviado oficio a 
empresa “Oi TELECOMUNICAÇÕES” com copia ao CONSELHO MUNICIPAL DE 
TRANSITO para que seja elabora de forma sistemática a transferência do telefone 
Publico “Orelhão” localizado na Rua Anchieta, esquina com a AV. Flores da Cunha  ao 
Lado Supermercado Coqueiros da Borghetti,  Motoristas reclamam do posicionamento 
do ORELHÃO,  o qual tira visibilidade dos condutores que pretendem  se deslocar 
para Avenida Flores da Cunha, colocando em risco também os pedestres, já que e 
grande o fluxo pessoas pelo grande concentração comercial da área.1312/12 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB solicita na forma regimental, que após submetido 
ao  plenário para aprovação, seja enviado ofício manifestando apoio e parabenizando 
a Presidente da Republica, Excelentíssima Senhora Dilma Rousseff, a Senadora Lucia 
Vânia – PSDB/GO e o Deputado Federal Alceu Moreira – PMDB RS, pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 3754 de abril de 2012       que Altera os arts. 132,134,135 a 139 
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que  
dispõe sobre a unificação dos Conselhos Tutelares,   e obriga cada município a ter 
pelo menos um conselho tutelar com cinco membros eleitos  e garante  ainda os 
direitos básicos dos Conselheiros e Conselheiras Tutelares, tais como a garantia à 
licença maternidade, o direito ao 13º salário (gratificação natalina), ao 1/3 de férias 
remuneradas, amplia o mandato de três para quatro anos  e às demais garantias 
previstas nas leis vigentes.  “ É uma justiça que se faz com os conselheiros, que são 
agentes públicos e agora tem os mesmos direitos dos servidores. É um vazio que se 
preenche”.Certamente mudou para melhor e estas mudanças terão reflexos na 
organização desses trabalhadores, que ao escolher os seus representantes terão a 
garantia que os mesmos cumprirão com os seus mandatos em suas entidades 
representativas, pois a unificação da eleição garantirá a consolidação de uma 
organização sólida, pensada a médio e longo prazo.1318/12 Vereador Erlei Vieira – 
PSDB, Vereador Eugenio Grandó – PTB, Vereador Élbio Esteve – PSDB 
consultam o plenário sobre a possibilidade da realização de uma homenagem durante 
a sessão ordinária da próxima segunda, ao Senhor VICTOR DOS SANTOS, que há 31 
anos exerce suas atividades profissionais junto a AGÊNCIA DOS CORREIOS de 
nosso Município, e recentemente recebeu o TROFÉU Atendente Nota Dez, no Estado 
do Rio Grande do Sul, entre 1660 atendentes dos Correios, motivo pelo qual 
sugerimos que este Poder preste justa homenagem a este profissional. 1320/12 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB  solicita que após submetida ao plenário para 
aprovação, seja enviado oficio, com os mais sinceros  votos  de profundo pesar aos 
familiares do senhor Antônio Lúcio de Quadros  pelo seu  falecimento ocorrido em 
nossa cidade.“DISSE-LHE JESUS: EU SOU A RESSUREIÇÃO E A VIDA; QUEM CRÊ 
EM MIM, AINDA QUE ESTEJA MORTO, VIVERÁ; E TODO AQUELE QUE VIVE E 
CRÊ EM MIM NUNCA MORRERÁ”.À família enlutada de Antônio Lúcio de Quadros, 
nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido.1323/12 Vereador Felipe Sálvia 
– PDT requer, na forma regimental, que depois de lido em Plenário, seja enviado ofício 
ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES:Conforme 
notícia vinculada na Rádio Gezeta, onde o Sr. Prefeito Municipal acusa o Presidente 
do Partido Democratas de nepotismo, inclusive que queria empregar sua família na 
Administração, informar o que segue:1)Se alguma vez o Prefeito Municipal empregou 
qualquer parente do Presidente do Partido dos Democratas, suplemente de Vereador 
Marcos Soares;2)Se existe algum parente de vereador empregado na Administração 
Municipal, seja sobrinho, irmão ou consangüíneo de Vereador;3)Se existe nepotismo  
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cruzado do Sr. Prefeito Municipal com Vereador da Câmara, ou seja, situação em que 
o prefeito municipal emprega um parente “indireto” seu na Câmara em troca da 
nomeação de um parente de Vereador?  Justificativa: Atender pedido do suplente de 
Vereador e Presidente dos Democratas, Marcos Soares que questiona a veracidade 
do pronunciamento do Prefeito Municipal aos órgãos de imprensa sobre sua pessoa. 
1324/12 Vereador Eugenio Grandó – PTB requer, na forma regimental, que depois 
de lido em Plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte Pedido 
de Informação:- Enviar cópia integral do Projeto Piloto mencionada à folha nº. 18 do 
Processo Licitatório nº. 032/2012 (Pregão presencial nº 013/2012);Justificativa: O 
Projeto Piloto deveria ser parte integrante do Processo Licitatório, é fundamental 
apresentação de referido Projeto, no intuito de averiguarmos irregularidades no 
Processo nº. 032/2012.1326/12 Vereador Erlei Vieira – PSDB , Vereador Élbio 
Esteve – PSDB   solicitam na forma regimental, que após aprovado em plenário seja 
encaminhado ofício ao excelentíssimo, Deputado Federal Nelson Marchezan Júnior 
agradecendo a destinação de emenda parlamentar para o município no valor de 
R$300 mil.Com essa atitude o deputado demonstra o comprometimento com o povo 
carazinhense.  Os valores ora aportados em Carazinho são provenientes do Ministério 
da Saúde, no valor de R$150 mil aplicados no Hospital de Caridade de Carazinho e o 
restante do valor será liberado do orçamento do Ministério da Educação – FNDE, 
destinado para as escolas EMEF Patronato Santo Antônio, EMEF Francelino Dorneles 
e EMEI Kênia Setti. Prezado deputado, temos a certeza que esse recurso será apenas 
o primeiro passo da sua caminhada junto a Câmara Federal. No próximo ano iremos 
dobrar esse recurso e beneficiar mais áreas como na infraestrutura urbana com a 
pavimentação de algumas ruas e a ampliação nos recursos para saúde e educação. 
1329/12 Vereador Gilnei Jarré – PSDB  solicita na forma regimental, que logo após 
submetido ao  plenário, seja enviado ofício ao Sr. Nelson Marchesan Junior, Deputado 
Federal do PSDB/RS, bem como ao Sr. Ronaldo Nogueira de Oliveira, Deputado 
Federal do PTB/RS, solicitando a viabilização de emenda parlamentar no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais) para cada entidade beneficente sem fim lucrativo a 
seguir:1.APAE - Associação dos Pais e Amigos Excepcionais Carazinho Rua: 
Paissandú, 140 Carazinho - RSCNPJ – 88457957/0001-02 2.Recanto São Vicente de 
Paulo Rua: Sen. Salgado Filho, 103 Carazinho – RS CNPJ – 76578137/0005-13. 
1330/12 Vereador Paulino de moura – PTB seja registrado em Ata e oficiado aos 
familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável da Senhora SEBASTIANA 
SÁLVIA, ocorrida na noite de ontem. Dona Sebastiana era mãe do Vereador Felipe 
Sálvia, e ao amigo e colega, bem como aos demais familiares cabe-nos lamentar a 
perda, pois certamente não é fácil perder alguém que nos é tão precioso na vida, 
embora tudo tenha seu tempo e a hora certa todos nós queríamos que as mães 
fossem eternas, que jamais as víssemos partir. Hoje Vereador Felipe, carregas essa 
tristeza em seu peito, mas trazes também as boas lembranças do amor, da dedicação, 
da educação que a dona Sebastiana lhe transmitiu ao longo de sua vida, foi uma 
mulher guerreira, uma mãe leoa, foi uma professora de boas virtudes para seus filhos, 
um grande exemplo de mãe, de esposa. A você Vereador Felipe e aos demais 
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 inesquecível Sebastiana Sálvia, nossos sinceros 
sentimentos pelo infausto ocorrido. “Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem 
crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim 
nunca morrerá.” Jô 11, 25-26 (todos Vereadores). O vereador Paulino de Moura fez o 
uso da palavra na tribuna. O presidente colocou em discussão os requerimentos, não  
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havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos.O 
Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 051/12 de Autoria do Executivo Municipal, 
o Secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, o presidente 
colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em 
votação, o qual 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 unanimidade. O 
Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 052/12 de Autoria do Executivo Municipal, 
o Secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, o presidente 
colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em 
votação, o qual 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. O 
Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 053/12 de Autoria do Executivo Municipal, 
o Secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, o presidente 
colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em 
votação, o qual 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. O 
Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 054/12 de Autoria do Executivo Municipal, 
o Secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, o presidente 
colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em 
votação, o qual 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. O 
Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 055/12 de Autoria do Executivo Municipal, 
o Secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, o presidente 
colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em 
votação, o qual 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. O 
Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 056/12 de Autoria do Executivo Municipal, 
o Secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, o presidente 
colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em 
votação, o qual 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.  O 
vereador Gilnei Jarré fez o uso da palavra referente ao Projeto de Lei 053/12. 
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O Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 029/12 de Autoria da Vereadora Sandra 
Citolin, o Secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, o 
presidente colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir 
coloco em votação, o qual 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. O 
Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 030/12 de Autoria da Vereadora Sandra 
Citolin, o Secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, o 
presidente colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir 
coloco em votação, o qual 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. O 
Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 031/12 de Autoria da Vereadora Sandra 
Citolin, o Secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, o 
presidente colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir 
coloco em votação, o qual 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. O 
Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 033/12 de Autoria do Vereador Felipe 
Sálvia, o Secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, o 
presidente colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir 
coloco em votação, o qual 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, o Vereador Leandro Adams, Vereador Felipe Sálvia, Vereador Gilnei Jarré,  
Vereador Paulino de Moura, Vereador Eugenio Grandó fizeram uso da palavra, coloco 
em votação, o presente Projeto de Lei foi rejeitado por cinco votos a quatro (5x4). O 
secretário fez a leitura do Veto total ao PL 025/12 de Autoria do Executivo 
Municipal, o presidente colocou em discussão o veto, não havendo vereadores que 
quisessem discutir coloco em votação, O veto foi mantido por  cinco votos a quatro 
(5X4).Dando fim aos trabalhos o presidente encerrou a reunião e convocou os 
vereadores para a próxima reunião a ser realizada no dia 25 de junho do corrente ano, 
às 18:45 min. 
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