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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE JUNHO DE 2012 

025/12 
 
 
 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e doze, dezoito e quarenta e cinco 
minutos, ocorreu à vigésima quinta reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O 
Vereador Élbio Esteve fez a leitura de um trecho da bíblia. Coloco em apreciação a ata 
023/12 da reunião ordinária do dia onze de junho 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. Coloco em apreciação a ata 024/12 da reunião ordinária do dia dezoito 
de junho 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. Requerimento 1347/12 Vereador 
Paulino de Moura – PTB oficio a Empresa de Telefonia Fixa “OI” da capital do 
Estado, na pessoa do Senhor ROGÉRIO CASTRO GASPAR, solicitando que seja 
reinstalado o telefone público (orelhão) na RUA GUARANIS, no bairro Borghetti, junto 
a Escola Arruda Câmara, uma vez que o mesmo foi recolhido, para tal pedimos que 
tão logo fosse possível o mesmo seja disponibilizado, pois atende um número grande 
de alunos e moradores daquele bairro. 1352/12 Vereador Erlei Vieira – PSDB solicita 
na forma regimental, que após aprovado em plenário, seja encaminhado ofício a 
empresa detentora da concessão de transporte coletivo urbano de Carazinho, 
Empresa Glória solicitando que seja estudada a possibilidade de disponibilizar uma 
linha de coletivo urbano ligando a Av. Pátria ao Bairro Cantares no horário das 19h e 
15min. Aproximadamente 20 pessoas necessitam desse transporte e atualmente 
necessitam se deslocar até o terminal para acessar os coletivos onerando assim seus 
gastos mensais, pois acabam gastando dois vale transportes. 1353/12 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  Afonso Gabriel Bandeira  pelo seu  falecimento ocorrido em nossa 
cidade.Pessoa de caráter ilibado, pai de família  e esposo dedicado, durante toda sua 
trajetória de vida  procurou fazer o bem a todas as pessoas que o cercavam; uma 
pessoa que apesar das dificuldades sempre mostrou ser   humilde e prestativo. Com 
certeza, sua partida deixa saudades e uma grande tristeza no coração daqueles que 
tiveram o privilégio de conhecê-lo e com ele conviver.  Fique, por fim, neste  
Requerimento  de Pesar  a certeza de que o senhor Afonso Gabriel Bandeira, há de 
encontrar, pelas sacratíssimas sendas do Senhor, a merecida PAZ  e a definitiva 
FELICIDADE, tão somente por seu puro merecimento.1356/12 Vereador Élbio Esteve 
– PSDB solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja 
encaminhado ofício aos familiares do sempre lembrado Valmir Carlos Vatrin, que deixa 
uma família enlutada.“A Saudade não significa que estamos longe, mas sim que um 
dia já estivemos juntos!” Prestamos assim nossos mais profundos sentimentos, e a 
certeza de que mesmo com a saudade batendo forte no peito, as boas lembranças, 
farão desta saudade algo ainda mais especial.Recebam desta forma, os mais sinceros 
votos de pesar do Vereador Elbio Esteve.1359/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, 
Vereador Estevão de Loreno – PP  solicitam na forma regimental, que após  
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submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Conselho 
Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência e/ou Superdotação/Altas 
Habilidades(CMPD) Carazinho, na pessoa do Sr. Alesandro Moraes – Presidente do 
Conselho, extensivo também as entidades ligadas ao Conselho ( AGS, ADEFIC, 
ACADEV, ADMENC) e demais parceiros, pela excelência da organização, participação 
e  mobilização da comunidade na Ação Social em prol da Prevenção das Deficiências, 
onde na oportunidade foram oferecidos atividades esportivas adaptadas e lúdicas, 
apresentações culturais e panfletagens informativas, bem como o lançamento do 
banco de dados dos  portadores de necessidades especiais  de nossa cidade.  Nossos 
parabéns ao CMPD  e demais colaboradores pela organização e sucesso deste 
evento, onde o objetivo principal foi alcançado: informar e conscientizar  a comunidade 
( povo e Autoridades Constituídas) sobre a problemática das pessoas portadoras de 
deficiência, visando o rompimento dos preconceitos,  o desenvolvimento de ações que 
beneficiam este segmento, bem como um conjunto de ações que visam reduzir as 
situações de risco como também a identificação e a intervenção precoce nas 
deficiências.1363/12 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 todos os Deputados que compõem a 
Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul, solicitando apoio à aprovação do PLC 317/2011, que tramita na 
referida comissão, desde outubro de 2011, tendo como relator o Deputado Raul Pont. 
A proposta da OAB/RS visa à agilização da inclusão dos profissionais da advocacia no 
plano de saúde do Instituto de Previdência do Estado – IPE.O pleito que conta com o 
apoio das 106 subseções espalhadas pelo estado, e atende ao antigo anseio da 
categoria a qual viabilizará a celebração de convênio da OAB/RS com um plano de 
saúde público, com qualidade na prestação dos seus serviços e baixo custo para o 
associado, voltado ao bem estar dos inscritos e extensivos aos seus dependentes. 
Com esta finalidade, venho solicitar o apoio dos nobres deputados visando à 
aprovação do projeto, que é uma medida importante para os advogados gaúchos e 
que fortalecerá, sem duvida alguma o Instituto de Previdência do Estado – 
IPE.1368/12 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 ao Sr. Prefeito Municipal, manifestando nosso repudio 
pelo fato desta Administração não ter feito nada para tentar impedir que o Presídio de 
Passo Fundo viesse a ser construído na divisa com nosso município e tão próximo ao 
rio da Várzea que abastece nossa cidade e que pode vir a ser contaminado pelos 
resíduos que serão jogados em suas águas.Estamos acompanhando uma mobilização 
feita por entidades de nossa cidade, que estão colhendo assinaturas em um abaixo 
assinado contra a instalação desse presídio e contra o lançamento de efluentes de 
esgotos no Rio da Várzea antes da captação de água da Corsan, pois isso 
inviabilizará a água potável para todos nós carazinhenses, mas até agora não vimos 
nenhuma manifestação pública do senhor prefeito para tentar impedir que todos nós 
sejamos prejudicados, ao menos publicamente não demonstrou nenhum interesse em 
resolver esta questão. Por muito menos se vai a Brasília, se movem céus e terras, 
então o mínimo que esperamos é que nosso prefeito ao menos tente junto a 
deputados e ao governo do estado impedir que esta insanidade seja concluída, pelo 
bem da população carazinhense, pelo bem das águas do nosso Rio da 
Várzea.1369/12 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 ao Sr. Prefeito Municipal, manifestando nosso 
repudio pelo tratamento que tem dado ao longo de sua administração ao patrimônio  
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histórico de nossa cidade.Infelizmente casas e prédios antigos estão sendo 
derrubados para que em seu lugar sejam construídos novos e modernos prédios e 
com eles está sendo derrubada também parte da história de nosso município, 
casarões antigos da época da fundação de nossa cidade hoje já não existem e o 
município sequer demonstrou interesse em tombá-los, e, se continuar assim, em bem 
pouco tempo veremos nossa história tornar-se pó. Assistimos calados a destruição de 
um dos prédios históricos mais antigo, o Clube Comercial, sem que nada pudéssemos 
fazer, pois quem poderia fazer algo não o fez. Nas grandes cidades, nas cidades de 
médio porte, nas pequenas cidadezinhas, um dos pontos de fundamental importância 
é a preservação de prédios e construções que fazem parte da história, mas em 
Carazinho infelizmente não é assim e se continuar nesse ritmo, em bem pouco tempo 
não teremos nenhum prédio histórico, e como se não bastasse a destruição dos 
prédios e construções históricas, surgiu a divulgação através da imprensa de que o 
executivo irá promover a retirada da calçada portuguesa da praça Albino Hillebrand, 
que é uma das últimas marcas da imigração portuguesa no município.1375/12 
Vereador Erlei Vieira – PSDB  solicita na forma regimental, que após aprovado em 
plenário seja encaminhado ofício ao Comandante do 38º BPM, Major Sérgio Portela 
solicitando que seja estudada a possibilidade de destinar maior efetivo para o 
patrulhamento nas imediações da GARE. Na última semana três pessoas foram 
vitimas de assalto nas imediações, segue em anexo abaixo assinado solicitando a 
esse vereador que sejam tomadas providencias para garantir uma maior segurança a 
população que por ali trafega diariamente. Certo que serei atendido pelo comando do 
38ºBPM, reforço votos de estima e apreço. 1378/12 Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB solicita na forma regimental, que após submetido ao  plenário para aprovação, 
seja enviado oficio parabenizando o Departamento Municipal de Trânsito, na pessoa 
de seu Diretor Vanderlei da Silva,  em especial os Fiscais de Trânsito “azulzinhos”, 
pelo excelente trabalho pedagógico e educativo nas faixas de segurança em frente  as 
escolas de nosso município e nas vias de maior circulação de pedestres e motoristas 
de nossa cidade.Certamente este trabalho que está sendo desenvolvido,será  
fundamental para a  orientação  da população quanto à forma correta de utilizar os 
veículos e as vias públicas, como pedestre, passageiro ou condutor, contribuindo 
desta forma   para uma melhor  educação para o trânsito  de todos os envolvidos.  
Recebam o Reconhecimento e o Incentivo do Legislativo Municipal. Convido a Sr. 
Sandra Citolin para assumir a presidência desta casa.Convido o Senhor Victor dos 
Santos ,para receber uma homenagem desta casa pelo seu merecimento de ser o 
atendente nota dez do Rio Grande Do Sul, convido o Vereador Erlei Vieira, para 
entregar o certificado. A Vereadora Sandra, devolve os trabalhos para o Vereador Erlei 
Vieira. Conforme acordo das bancadas, não haverá intervalo regimental, passamos 
agora para o grande, convido o Vereador Paulino de Moura fez o uso da palavra. 
Vereador Élbio Esteve pediu questão de Ordem, para que os requerimentos e os 
projetos, fossem votados em bloco, Vereador Paulino de Moura também pediu 
questão de Ordem, para que os requerimentos 07 (1368/12) e 08 fossem votados 
separadamente. O presidente colocou em discussão os pedidos verbais dos 
Vereadores Élbio Esteve e Paulino de Moura, não havendo vereadores que quisessem 
discutir coloco em discussão, aprovado por todos. Coloco em discussão os 
requerimentos exceto os requerimentos 07 (1368/12) e 08, não havendo vereadores 
que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. O presidente colocou 
em discussão o requerimento 07 (1368/12) do Vereador Felipe Sálvia, fizeram o uso 
da palavra o Vereador Felipe Sálvia, Vereador Gilnei Jarré, Vereador Paulino de 
Moura pediu para que fosse retirado,não havendo vereadores que quisessem discutir 
está em votação, o requerimento foi rejeitado por seis a três (6x3). O Presidente 
colocou em discussão o requerimento 08, não havendo vereadores que quisessem  
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discutir coloco em votação, aprovado por seis a três (6x3).O Secretário fez a leitura do 
Projeto de Resolução 004/12 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, coloco em 
votação, o presente Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. O Secretário fez a 
leitura do Projeto de Lei 059/12 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 sete a dois (7x2). 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 7x2. O Secretário fez a 
leitura do Projeto de Lei 060/12 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 Relatório de Execução Orçamentária de Autoria do Legislativo 
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 Presidente colocou em discussão 
o Relatório com o parecer já aprovado, não havendo vereadores que quisessem 
discutir, coloco em votação, o presente Relatório foi aprovado por unanimidade. O 
vereador Gilnei Jarré fez o uso da palavra para esclarecer o PL 059/12, Vereador 
Eugenio Grandó se justifica por votar contra ao Projeto PL 059/12, Vereador Felipe 
Sálvia, também justifica o seu voto contra ao PL 059/12. Dando fim aos trabalhos o 
presidente encerrou a reunião e convocou os vereadores para a próxima reunião a ser 
realizada no dia 02 de julho do corrente ano, às 18:45 min. 
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