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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2012 
044/12 

 
 
 
 
 
 
Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e doze, ás dezoito e quarenta e 
cinco minuto ocorreu à quadragésima quarta reunião da Câmara Municipal de 
Carazinho. A Vereadora Sandra Citolin fez a leitura de um trecho da bíblia. O 
presidente colocou a ata 041/12 do dia oito de outubro de dois mil e doze, está em 
discussão à ata 041/12, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em 
votação, aprovado por todos. O presidente colocou a ata 042/12 do dia quinze de 
outubro de dois mil e doze, está em discussão à ata 042/12, não havendo vereadores 
que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. O presidente colocou 
a ata 043/12 do dia vinte e dois de outubro de dois mil e doze, está em discussão à 
ata 043/12, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, 
aprovado por todos. O secretário fez a leitura do expediente da reunião. 
Requerimentos 1934/12 Vereador Gilnei Jarré PSDB - solicita na forma regimental 
que depois de submetido em plenário para aprovação seja enviado oficio de 
cumprimentos ao jovem Gabriel dos Santos, parabenizando pelo título de Campeão 
Nacional de oratórias nas escolas, conquistado dia 12 de outubro na cidade de 
Gramado/RS. Congratulo-me igualmente por ter como premissa elevar sempre o bom 
nome do nosso município a nível nacional, através do poder de comunicação 
desenvolvido junto ao concurso idealizado pela JCI. Com certeza, o sucesso do 
desempenho espetacular neste concurso é o reflexo de uma vida construída com bons  
valores, cujo título reafirma o potencial carazinhense. 1935/12 Vereador Gilnei Jarré 
PSDB - requer na forma regimental, para que depois de submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado oficio ao Sr. Deolindo Capitânio, Diretor da Empresa Glória, 
solicitando a ampliação da linha do coletivo urbano até as Empresas E.Orlando Roos e 
Cotrijal junto a Rua Arcildo Piva no Município de Carazinho. Visando reivindicar a 
solicitação dos funcionários das empresas, solicitamos encarecidamente o 
atendimento da reivindicação a Direção da Empresa Glória, pois principalmente em 
dias chuvosos os funcionários chegam molhados e embarrados para o dia de trabalho. 
Ressaltamos ainda, que os coletivos urbanos no adiantado das horas das linhas 
urbanas, ficam parados junto ao pátio do posto de combustível. Entende-se então, que 
o atendimento da revindicação, não seja prejudicial a prestação de serviço da 
empresa. 1947/12 Vereadora Sandra Citolin PMDB, Vereador Rudinei Brombilla 
PP- solicitam na forma regimental, que depois de submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, cumprimentando a 
nova Diretora da ULBRA CARAZINHO, Professora Mari Salete Taietti.Certamente  é 
um grande desafio, mas o trabalho quando realizado com dedicação, seriedade, ética, 
comprometimento e respeito aos cidadãos, produz  frutos capaz de transformar toda 
uma sociedade.“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 
para a sua própria produção ou a sua construção. Se a educação sozinha não pode 
transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda". Paulo Freire. Receba 
o Reconhecimento e o Incentivo do Legislativo Municipal.                                                          
1950/12 Vereador Paulino de Moura PTB, Vereadora Sandra Citolin PMDB, 
Vereador Rudinei Brombilla PP, Vereador Estevão de Loreno PP – AUTORIZADA  
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viagem à BRASILIA/DF para participar de audiências nos Gabinetes dos Deputados: 
DANRLEI HINTERHOLZ, SÉRGIO MORAES, RONALDO NOGUEIRA, DARCISIO 
PERONDI, OSMAR TERRA, JERÔNIMO GOERGEN, LUIS CARLOS HEIZEN, JOSÉ 
OTÁVIO GERMANO; Gabinete dos Senadores: ANA AMÉLIA e PEDRO SIMON, 
acompanhar andamento da emenda para unidade de coleta de sangue (200 mil reais), 
entre os dias 05 a 09 de novembro do corrente ano. 1951/12 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 da 
senhora LIRA FORTES FERRETO 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 LIRA FORTES FERRETO, 
os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 1952/12 Vereador Paulino 
de Moura PTB – ofício ao SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL 
DE CARAZINHO, na pessoa de seu Presidente o Senhor LUIS CLAUDIOMIRO DE 
QUADROS, em seu nome PARABENIZAR a todos pela passagem do DIA DO 
SERVIDOR PÚBLICO comemorado no último dia 28 de outubro, ainda oficiar 
cumprimentos aos Servidores do Poder Legislativo. Recebam em nome do Poder 
Legislativo de Carazinho os nossos cumprimentos neste dia dedicado a vocês. 
1954/12 Vereador Erlei Vieira PSDB – solicita na forma regimental, que após 
aprovado em plenário seja encaminhado ofício a vencedora do Glamour Girl 2012, 
Mohana Zimmer Müller e a Glamour Simpatia 2012, Nathalie 
Goellner.Cumprimentando e parabenizando pela apresentação e empenho destas 
meninas, este  título mais do que merecido, pois além dessas belezas que nos 
mostram ainda tem o empenho e a colaboração nos eventos que a Liga Feminina de 
Combate ao Câncer realiza e elas  sempre participativas.   Recebam aqui o 
reconhecimento do poder legislativo por essa vitória e o reconhecimento deste 
vereador por saber que jovens como vocês sejam tão empenhadas no auxilio de 
pessoas tão necessitadas dentro da Liga de Combate ao Câncer. 1955/12 Vereador 
Felipe Sálvia PDT – requer, na forma regimental, que depois de lido em plenário, o 
Senhor Presidente encaminhe ofício ao Executivo Municipal, solicitando que seja 
informado a esta casa o que segue: 1 – Qual medicamento da farmácia básica do 
município encontra-se em falta no momento; 2 – Informar em quais farmácias 
particulares do município ocorreu à compra de medicamentos, desde 1º de janeiro de 
2012 até a presente data; 3 – Encaminhar um demonstrativo impresso com o gasto 
mensal em farmácias, especificando a farmácia mês a mês, desde 1º de janeiro de 
2012 até a presente data. 4 – Com relação aos medicamentos adquiridos em 
farmácias particulares do município, qual o saldo que ainda resta a 
pagar?JUSTIFICATIVA: em plenário. 1956/12 Vereador Élbio Esteve PSDB – solicita 
na forma regimental que após ser submetido à apreciação do plenário seja 
encaminhado oficio do Poder Legislativo Municipal, a Sra. Beti Adam, Presidente da 
Liga Feminina de Combate ao Câncer, pela realização das atividades relacionadas ao 
Outubro Rosa. Todos sabem da importância da Liga Feminina para nossa 
comunidade. Ao longo dos anos, através de seu trabalho sério e de sua reputação 
ilibada, colaboram para a melhoria da qualidade de vida de muitas famílias acolhendo 
e sendo uma mão amiga nos momentos de adversidade. A todas que junto com a Liga 
promovem o Outubro Rosa, recebam o reconhecimento e o incentivo do Poder  
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Legislativo Municipal. 1960/12 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 Sr. Paulo Aloísio Cândido pelo seu falecimento ocorrido em nossa 
cidade.  Pessoa simples, 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, 
por fim, neste Requerimento de Pesar a certeza de que o senhor Paulo há de 
encontrar, pelas sacratíssimas sendas do Senhor, a merecida PAZ e a definitiva 
FELICIDADE, tão somente por seu puro merecimento. 1962/12 Vereador Erlei Vieira 
PSDB – Manifesta apoio no sentido de que o Governo do Estado encaminhe á 
Assembleia Legislativa, Projeto de lei que altere o plano de carreira para possibilitar 
que os servidores de nível médio da Brigada Militar possam ascender na carreira. Os 
vereadores a seguir assinados no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem 
apresentar para tramitação regimental e posterior apreciação do Colendo Plenário, o 
requerimento de apoio ao encaminhamento do projeto de lei que altere o plano de 
carreira que venha a possibilitar que aos servidores a nível médio da Brigada Militar 
possam ascender na carreira. Solicitamos que uma vez aprovada seja encaminhada 
ao Governador Tarso Genro, a todos os Líderes de Bancada da Assembleia 
Legislativa do Estado e ao Presidente, para que dê ciência aos demais parlamentares 
da justa reivindicação da Associação dos Oficiais Subalternos da Brigada Militar – 
AOFSBM. JUSTIFICATIVA A reivindicação associação, no que tange a reclassificação 
salarial é antiga e merecida atualmente são necessárias à criação de 176 vagas de 
Capitão, o que irá possibilitar a ascensão funcional até o posto para novos Capitães e 
Majores. A iniciativa que atualmente encontra-se em estudo junto ao Conselho 
superior do governo, merece ser elogiada e apoiada na medida em que busca resgatar 
a carreira desses valorosos servidores da Brigada Militar (soldados, sargentos e 
tenentes), estimulando-os a permanecer nos quadros da política militar gaúcha com 
uma perspectiva positiva de ascensão na carreira. Passamos agora para o intervalo 
regimental, conforme acordo de bancada não haverá intervalo. Passamos para o 
grande expediente, convido o vereador Gilnei Jarré, Paulino de Moura. O vereador 
Èlbio Esteve pediu para que os requerimentos fossem votados em bloco, está em 
discussão o pedido verbal do vereador Élbio Esteve, 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. Dando fim aos trabalhos o presidente encerrou a 
reunião e convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada no 
dia 05 de novembro do corrente ano, às 18h45min. 
 
  
 

 
 
 
 

Vereador Erlei Vieira                                 Vereador Elbio Esteve 
Presidente                                                         Secretário 


