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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012 
037/12 

 
 
 
Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e doze, ás dezoito e quarenta e cinco 
minuto ocorreu à trigésima sétima reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O 
Vereador Paulino de Moura fez a leitura de um trecho da bíblia. Convido o senhor 
secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião. Requerimento 
1799/12 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   ANTONIO CARLOS BELMONTE 
SILVEIRA.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 da inesquecível Senhor ANTONIO CARLOS BELMONTE 
SILVEIRA os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido.1800/12 Vereador 
Rudinei Brombilla – PP solicita na forma regimental, que depois de submetido em 
plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao jovem CAETANO 
MACHADO pelo título conquistado na EXPOINTER 2012 na categoria LAÇO 
COMPRIDO NA CATEGORIA AMADOR , Conquistando assim  A FIVELA DE OURO. 
Jovem de 17 anos de idade  com mais 200 troféus na categoria laço na categoria pia; 
no laço destaca –se no competidor o desempenho durante a prova, executados 
conforme a qualidade da montaria bem, como a habilidade do laçador, característica 
que Caetano esbanja nas pistas e com muito orgulho levando o nome de nossa 
cidade.   1801/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB requer que após lido em 
plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado ofício cumprimentando a 
GERAL MATERIAS DE CONSTRUÇÃO  pelos cinco anos de atuação em nosso 
município. A Geral Materiais de Construção, tornou-se ao longo dos anos uma 
referencia em materiais de construção para Carazinho e Região, sempre  buscando 
oferecer soluções para reforma ou construção aos seus clientes, visando   atender as 
demandas de nossa  região  com toda a diversidade de produtos que chamam a 
atenção na  loja, aumentando desta forma o leque de opções para os consumidores. “ 
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  
dedicação, determinação e a busca da satisfação  dos anseios de seus cidadãos”.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.1807/12 Vereador Paulino de Moura – PTB  ofício ao DELEGADO DANILO 
FLORES, manifestando em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO o nosso 
reconhecimento pelas ações realizadas por Vossa Senhoria no período no qual esteve 
à frente da DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA. PARABÉNS pelos resultados 
alcançados e pelo bom trabalho realizado.1813/12  Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB- solicita na forma regimental, que logo após submetido ao  plenário para 
aprovação, seja enviado ofício as Centrais Elétricas de Carazinho – Eletrocar, na 
pessoa do Sr. Diretor-Presidente – Rafael Sant’ Anna de Moraes, solicitando ao 
departamento técnico da empresa  para que na medida do possível ao ser efetuado 
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um desligamento programado, seja preferencial na parte da tarde, tendo em vista que  
diversas empresas  familiares abrem seus estabelecimentos aos domingos e feriados 
na parte da manhã para atendimento, e com o desligamento da energia elétrica para 
reparos na rede neste horário,  acarreta em prejuízos para os comerciantes e 
usuários. Este pedido justifica-se pois no feriado de  07 de setembro de 2012, na 
Avenida São Bento, mais  especificamente no Supermercado Glória, ficou com suas 
atividades prejudicadas pela falta de energia elétrica.1815/12 Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB,Vereador Élbio Esteve – PSDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB, 
Vereador Estevão de Loreno – PP, Vereador Eugenio Grandó – PTB, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT, Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Leandro Adams – 
PT, Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador Rudinei Brombilla – PP -   
solicitam na forma regimental, que após submetido ao  plenário para aprovação, seja 
enviado ofício ao Exmo. Sr. Tarso Genro – Governador do Estado do Rio Grande do 
Sul, aos Líderes de Bancada da Assembléia Legislativa, a Secretaria de Segurança 
Pública – Policia Civil, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio 
Grande do Sul (ASDEP), solicitando a permanência do Delegado Dr. Danilo Dal Zot 
Flores, como titular da Delegacia Regional  de Polícia com sede em  Carazinho,  tendo 
em vista os relevantes serviços prestados a Comunidade de Carazinho e Região, 
dando continuidade ao excelente trabalho que já vinha desempenhando no comando 
da Regional. O trabalho exemplar e ímpar firmado experiente Delegado Danilo Dal Zot  
Flores não pode ser ceifado em poucos dias em que esteve no comando da Regional 
quando a sociedade está aprovando a maneira de trabalho firmada pela renovada 
Polícia Civil de Carazinho. Sua atuação deve ser continuada, como forma de preservar 
os princípios constitucionais da eficiência, moralidade e legalidade administrativas, 
preceitos em que se pauta o trabalho do Dr. Danilo. É necessária a continuidade de 
mudanças benéficas que foram introduzidas pelo atual gestor da Polícia Civil local. As 
novas idéias de gestão integrada (polícia – sociedade) em que se pauta o serviço de 
nossa atual Polícia Civil devem obter livre seguimento. Esse é o desejo dos 
Carazinhenses, e do Poder Legislativo de Carazinho que subscrevem o presente 
Requerimento. 
 
 
 
 
 
O presidente colocou em discussão os requerimentos, não havendo vereadores que 
quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. O secretário fez a leitura 
do Projeto de Lei 069/12 de autoria do Executivo Municipal, o secretário fez a 
leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, está em discussão o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereadores que quisessem discutir 
coloco em votação, aprovado por todos. O secretário fez a leitura do parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social, está em discussão o 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, aprovado por todos. O secretário fez a leitura do Projeto de Lei 
073/12 de autoria do Executivo Municipal, o secretário fez a leitura do parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças, está em discussão o parecer da Comissão de Justiça 
e Finanças, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, 
aprovado por todos. O secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Ordem 
Econômica e Social, está em discussão o 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, 
aprovado por todos. O secretário fez a leitura do Projeto de Lei 074/12 de autoria do 
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Executivo Municipal, o secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças, está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não 
havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. 
O secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, está 
em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, está em 
discussão o parecer, 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, aprovado por todos. O secretário fez a leitura do Projeto de Lei 077/12 de 
autoria do Executivo Municipal, o secretário fez a leitura do parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças, está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, 
não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por 
todos. O secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e 
Social, está em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, está 
em discussão o parecer, 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, aprovado por todos. Projeto de Lei 039/12 de autoria do Legislativo 
Municipal, o secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, 
está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo 
vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. O 
secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, está 
em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, está em 
discussão o parecer, 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, aprovado por todos. Projeto de Lei 040/12 de autoria do Legislativo 
Municipal, o secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, 
está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo 
vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. O 
secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, está 
em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, está em 
discussão o parecer, 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, aprovado por todos. Projeto de Lei 041/12 de autoria do Legislativo 
Municipal, o secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, 
está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo 
vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. O 
secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, está 
em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, está em 
discussão o parecer, 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, aprovado por todos. Projeto de Lei 042/12 de autoria do Legislativo 
Municipal, o secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, 
está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo 
vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. O 
secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, está 
em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, está em 
discussão o parecer, 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, aprovado por todos. Projeto de Lei 043/12 de autoria do Legislativo 
Municipal, o secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, 
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está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo 
vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. O 
secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, está 
em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, está em 
discussão o parecer, 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, aprovado por todos. Projeto de Lei 044/12 de autoria do Legislativo 
Municipal, o secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, 
está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo 
vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. O 
secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, está 
em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, está em 
discussão o parecer, 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, aprovado por todos. Projeto de Lei 045/12 de autoria do Legislativo 
Municipal, o secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, 
está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo 
vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. O 
secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, está 
em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, está em 
discussão o parecer, 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, aprovado por todos. Projeto de Lei 046/12 de autoria do Legislativo 
Municipal, o secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, 
está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo 
vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. O 
secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, está 
em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, está em 
discussão o parecer, 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, aprovado por todos. Projeto de Lei 047/12 de autoria da Mesa Diretora, o 
secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, está em 
discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereadores que 
quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. O secretário fez a leitura 
do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, está em discussão o parecer 
da Comissão de Ordem Econômica e Social, está em discussão o parecer, 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, aprovado por todos. 
O secretário fez  a leitura do Veto ao Projeto de Lei 036/12 de autoria do 
Legislativo Municipal, o presidente colocou em discussão o veto ao projeto 
036/12,não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado 
por cinco a quatro (5x4), o veto ficou mantido,pois precisa a maioria.Dando fim aos 
trabalhos o presidente encerrou a reunião e convocou os vereadores para a próxima 
reunião ordinária a ser realizada no dia 17 de setembro do corrente ano, às 18h45min. 
 
  
 

Vereador Erlei Vieira                                 Vereador Elbio Esteve 
Presidente                                                         Secretário 


