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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2012 
039/12 

 
 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e doze, ás dezoito e quarenta 
e cinco minuto ocorreu à trigésima nona reunião da Câmara Municipal de Carazinho. A 
Vereadora Sandra Citolin fez a leitura de um trecho da bíblia. Convido o senhor 
secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião. Requerimento 
1851/12 Vereadora Sandra Citolin PMDB- solicita que depois de submetida ao 

plenário para aprovação, seja enviado oficio cumprimentando O CFC Sorriso, 
SEST/SENAT, TW Transportes,  Polícia Rodoviária Federal de Carazinho,    Leo 
Clube Centro e  o Núcleo Vida Urgente de Carazinho,  pela  parceria na organização  
de uma Blitz e carreata com o objetivo de   conscientização  pelo trânsito mais seguro 
em nosso município e  também pela homenagem  que será prestada   àqueles que 
perderam suas vidas em acidentes de trânsito.A iniciativa do CFC Sorriso de colocar 
uma faixa preta de sete metros na Praça Albino Feldmann, onde os familiares de 
vítimas do trânsito poderão pintar borboletas com o nome de seu familiar, para que 
outros jovens se conscientizem e não percam suas vidas é uma iniciativa impactante 
que certamente trará frutos positivos, pois a atual situação do trânsito é critica, sendo 
que  cada ano aumentam   o número de vitimas fatais, e  desde 2006 os acidentes de 
trânsito são a terceira causa de morte no pais,   atingindo cerca de  40 mil mortes.São 
empresas e entidades  como estas que realizam campanhas de  cunho social  que 
devemos apoiar, que  mobilizam organizações e  pessoas que trabalham nelas em 
prol de ações que melhorem a qualidade de vida da comunidade,  permitindo assim  a 
construção de um mundo melhor  e propiciando a cidadania em toda sua  acepção, 
merecendo desta forma,  cumprimentos do Poder Legislativo Municipal.1852/12 
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 OSMAR LUIS SCHIPPER. 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 Senhora 
OSMAR LUIS SCHIPPER os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 
1853/12 Vereadora Sandra Citolin PMDB – solicita que depois de lido ao plenário, 

seja enviado oficio, com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do 
senhor Osmar Schipper pelo seu falecimento ocorrido em nossa cidade. Pessoa de 
caráter ilibado integra ético e totalmente dedicado à família, durante toda sua trajetória 
de vida procurou fazer o bem a todas as pessoas que o cercavam. Certamente 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 Osmar Shipper, há de encontrar, pelas sacratíssimas 
sendas do Senhor, a merecida PAZ e a definitiva FELICIDADE, tão somente por seu 
puro merecimento. 1857/12 Vereadora Sandra Citolin PMDB- solicita que depois de 

lido ao plenário, seja enviado oficio, com os mais sinceros  votos  de profundo pesar 
aos familiares da senhora  Maria Manoela Silveira Machado  pelo seu  falecimento 
ocorrido em nossa cidade.Pessoa de caráter ilibado, integra, ética e totalmente 
dedicada a  família, durante toda sua trajetória de vida procurou fazer o bem a todas  
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as pessoas que a cercavam. Certamente 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 
Maria Manoela Silveira Machado há de encontrar, pelas sacratíssimas sendas do 
Senhor, a merecida PAZ e a definitiva FELICIDADE, tão somente por seu puro 
merecimento. 1865/12 Vereador Erlei Vieira PSDB – solicita na forma regimental, que 

após aprovado em plenário seja encaminhado ofício externando pêsames aos 
familiares do Senhor Josemar Aynhanha.Senhor Josemar,  Cidadão carazinhense  de 
muito valor, trabalhador, foi vitima da violência que assola nossa cidade e após mais 
de 20 dias de CTI, veio a óbito na última sexta feira. Recebam do Poder Legislativo o 
reconhecimento e os mais sinceros votos de pesar. “Em verdade, em verdade vos digo 
que vem à hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os 
que a ouvirem viverão. Jo 5:25”.1869/12 Vereadora Sandra Citolin PMDB- solicita na 

forma regimental, que após submetido ao  plenário para aprovação, seja enviado ofício  
cumprimentando Sr. Mário José Bandeira, pelo reconhecimento recebido do CMTG  
com o Anel Gaúcho Destaque 2012. Foi uma justa homenagem materializada no anel 
Gaúcho Destaque, que enalteceu a dedicação do Sr. Mário José Bandeira em prol do 
movimento tradicionalista, seu exemplar amor a Carazinho e Rio Grande do Sul, 
traduzidos em atos concretos na defesa, manutenção e promoção da identidade 
cultural do gaúcho. Certamente este anel é o reconhecimento pelo trabalho cultural 
que o Sr. Mário realiza ao longo dos anos no CTG Rincão Serrano, um trabalho 
diferenciado baseado no “compromisso, no respeito, na seriedade e no cultivo as 
tradições gaúchas”.Passamos agora para o intervalo regimental, conforme acordo de 
bancada não haverá intervalo regimental. Passamos agora para o grande expediente, 
convido o vereador Gilnei Jarré para fazer o uso da palavra. O vereador Elbio Esteve 
pediu questão de ordem, para que os requerimentos fossem votados em bloco, o 
presidente colocou em discussão o pedido verbal do vereador, não havendo 
vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos.O 
secretário fez a leitura do Projeto de Lei 080/12 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, o vereador Gilnei Jarré fez o uso da palavra, 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 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. O secretário fez a leitura do Relatório 009/12 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  
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havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos.O 
presidente colocou em discussão o relatório com o parecer já aprovado, não havendo 
vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. Dando fim 
aos trabalhos o presidente encerrou a reunião e convocou os vereadores para a 
próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 01 de outubro do corrente ano, às 
18h45min. 
 
  
 

 
 
 
 

Vereador Erlei Vieira                                 Vereador Elbio Esteve 
Presidente                                                         Secretário 


