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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2012 
040/12 

 
 
 
Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e doze, ás dezoito e quarenta e cinco 
minuto ocorreu à quadragésima reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O 
Vereador Paulino de Moura fez a leitura de um trecho da bíblia. Coloco em apreciação 
a ata 037 do dia dez de setembro de dois mil e doze, está em discussão à ata 037, 
não havendo vereadores que quisessem discutir, coloco em votação, aprovado por 
todos. Convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente 
reunião. Requerimento 1880/12 Vereadora Sandra Citolin PMDB - solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício, 
cumprimentando o Sindicato Rural, na pessoa do Sr. Carlos Eduardo Scheibe – 
Presidente, extensivo a toda Diretoria e demais Associados, pela excelência e 
organização da 1ª Expo Carazinho, realizada de 27 a 30 de setembro de 2012, no 
Parque de Exposições Vali Albrecht. Certamente a iniciativa da 1ª Expo Carazinho foi 
positiva, além de colocar nosso município na vitrine, também “promoveu o 
desenvolvimento econômico-social do município, da região e do Estado, propiciando o 
intercâmbio comercial, a ampliação e fidelização de contatos, a comercialização de 
produtos e serviços dos segmentos envolvidos, o fomento do agronegócio e o 
fortalecimento do município de Carazinho e região, além de promover o incentivo ao 
intercâmbio de tecnologias e informações, ainda proporcionando aos visitantes, 
atividades culturais, shows, e espaços alternativos”.“ A diferenciação se faz em três 
pilares: planejamento, inovação e qualidade.” E a 1ª Expo Carazinho foi a  síntese 
disso”.1885/12 Vereadora 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 da Senhora SERENITA ALBRECH.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 SERENITA ALBRECH”, os nossos mais sentidos pêsames pelo 
infausto ocorrido.1886/12 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 Eunice Berwig, pela 
grandiosa conquista, tornando-se campeã do 2º Jogos SESC Máster e Sênior, 
realizado nos dia 29 e 30 de Setembro, na cidade de Erechim-RSO evento reuniu 780 
atletas amadores e teve como objetivo a valorização da prática do tênis como uma 
atividade física, esportiva e recreativa, além de promover a socialização e cooperação 
dos atletas participantes.Parabenizamos a Senhora Eunice Berwig pela conquista de 
Campeã Máster 2012, representando o nosso Município e o Clube Comercial de 
Carazinho-RS.1887/12 Vereadora Sandra Citolin  PMDB -  solicita que após lido ao 
plenário, seja enviado oficio, com os mais sinceros  votos  de profundo pesar aos 
familiares do Sr. Sylvio Edgar Petry   pelo seu  falecimento ocorrido em nossa cidade. 
Pessoa muito religiosa, de caráter ilibado, integra ético e totalmente dedicado a 
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,  
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por fim, neste Requerimento de Pesar a certeza de que o senhor Sylvio Edgar Petry  
há de encontrar, pelas sacratíssimas sendas do Senhor, a merecida PAZ  e a definitiva 
FELICIDADE, tão somente por seu puro merecimento. Passamos agora para o 
intervalo regimental, conforme acordo de bancada não haverá intervalo regimental. 
Convido o vereador Felipe Sálvia, Eugenio Grandó, Gilnei Jarré, fizeram o uso da 
palavra. O vereador Élbio Esteve pediu questão de ordem para que os requerimentos 
fossem votados em bloco, está em discussão o pedido verbal, não havendo 
vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. 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 082/12 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 Paulino de Moura, Gilnei Jarré, Felipe Sálvia, Estevão de Loreno fizeram o 
uso da palavra, coloco em votação, o projeto foi rejeitado por todos. O presidente 
devolveu para a Comissão de Ordem Econômica e Social. O secretário fez a leitura do 
Projeto de Lei 038/12 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 presidente entregou o projeto para a 
comissão de Ordem Econômica e Social. Dando fim aos trabalhos o presidente 
encerrou a reunião e convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária a ser 
realizada no dia 08 de outubro do corrente ano, às 18h45min. 
 
  
 

 
 
 
 

Vereador Erlei Vieira                                 Vereador Elbio Esteve 
Presidente                                                         Secretário 


