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Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e doze, ás dezoito e quarenta e cinco 
minuto ocorreu à quadragésima sexta reunião da Câmara Municipal de Carazinho. A 
Vereador  Élbio Esteve fez a leitura de um trecho da bíblia. O presidente colocou a ata 
045/12 do dia cinco de novembro de dois mil e doze, está em discussão à ata 045/12, 
não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por 
todos. Requerimentos 2014 Vereadora Sandra Citolin PMDB-, Vereador Rudinei 
Brombilla PP- solicitam que depois de submetida ao plenário para aprovação, seja 
enviado oficio, cumprimentando o Deputado Federal Ronaldo Nogueira e os 
Empresários Luis Alberto Xavier da Costa e Leandro Reinheimer, empreendedores 
agraciados com a 13ª Edição  Do Troféu  JOÃO DE BARRO.Certamente a atitude de 
reconhecer e homenagear estes empreendedores que fazem a diferença no 
desenvolvimento de Carazinho e Região, é uma demonstração que as entidades 
valorizam o trabalho e a visão  de  quem além   do  sucesso profissional  contribui  de 
forma efetiva para a geração de emprego e renda.“ 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 seus filhos, na seriedade, otimismo e perseverança de seu 
povo”. 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. 2015/12 Vereadora Sandra Citolin PMDB – requer que depois de lido em 
plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado ofício cumprimentando o 
Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Estadual Alexandre Postal – PMDB 
RS, pela posse como Governador em Exercício do Estado do Rio Grande do Sul, no 
período de 08 a 11 de novembro de 2012.   Certamente este é o reconhecimento pelo 
brilhante trabalho deste parlamentar, que ao longo de sua trajetória política, vem se 
destacando a cada legislatura,  apresentando ao povo gaúcho  um trabalho dinâmico, 
responsável ético e comprometido com  os interesses da coletividade.“ A vida é um 
longo caminho que começamos a trilhar desde o primeiro dia, no começo 
engatinhamos, depois caminhando passo a passo até conquistarmos a confiança 
necessária para correr, sim correr, pois o caminho é longo e o sucesso não espera”Por 
toda esta caminhada de muitas lutas e um intenso trabalho em prol do nosso estado, é 
que enviamos os mais sinceros votos de sucesso do Poder Legislativo Municipal. 
2017/12 Vereadora Sandra Citolin PMDB – solicita que depois de submetida ao 
plenário para aprovação, seja enviado oficio cumprimentando a Deputada Estadual 
Zilá Breitenbach - PSDB pela posse como Presidente em exercício da Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, no período de 08 a 11 de novembro de 
2012. Certamente esta Presidência representa um avanço na história política do nosso 
estado, sendo a primeira vez que uma mulher está a frente  da  Presidência, ocupando   
um   espaço que vem já vem sendo conquistado ao longo dos anos,  prezando pela 
transparência ética e trabalho, sendo considerada por todos uma parlamentar 
aguerrida e de muita energia.2018/12 Vereador Élbio Esteve PSDB –  solicita na 
forma regimental, que após ser submetido à aprovação do plenário, seja encaminhado 
ofício deste Poder Legislativo Municipal a ex-governadora do estado Yeda Crusius, e 
ao Jornalista Políbio Braga, parabenizando pelo lançamento do livro “Cabo de 
Guerra”.Políbio Braga, com coragem para contar os verdadeiros fatos, ilustra em seu  
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livro a história contemporânea de uma mulher, a governadora Yeda Crusius, que 
inverteu a curva de 40 anos de desmandos no setor público do Rio Grande do Sul, e 
resultou atacada com ferocidade jamais vista, pelo eixo do mal. Podemos afirmar que 
Políbio Braga, escreveu muito mais que um livro, escreveu aquilo que a justiça não foi 
capaz de escrever, e que a grande imprensa não foi capaz de divulgar. Braga 
escreveu e fez justiça. Justiça que Yeda merecia, mas nunca teve. De uma mulher que 
teve a ousadia de remar contra a maré da corrupção e dos desmandos, e que foi 
aniquilada por uma oposição raivosa, uma imprensa tendenciosa, e até mesmo por 
aqueles que estavam ao seu lado. Uma mulher que foi fulminada pelas mentiras 
daqueles que durante mais de 40 anos, viam no estado uma torneira de dinheiro fácil, 
e que fora fechada e lacrada pela então governadora Yeda, causando revolta em 
quem vivia de corrupção e falcatruas. A ex-governadora Yeda, a quem se faz justiça, e 
ao escritor Políbio Braga, que fez justiça, o reconhecimento e o incentivo do Poder 
Legislativo Municipal. 2019/12 Vereador Erlei Vieira PSDB – solicita na forma 
regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado ofício a Diretoria 
SERCESA/ULBRACumprimentando pela conquista Do Título de Campeão Estadual 
da Categoria sub 11, realizada neste último final de semana dia 10 e 11/11/ na Região 
metropolitana de Porto Alegre, ao vencer no sábado o time Paulista de Pelotas por 
4X2 e ao Pinheiro de Carazinho por 3X0, e no Domingo venceu o Alegretti por 4X1, 
tornando-se aí o Campeão Estadual Sub 11.  Receba aqui o reconhecimento do poder 
legislativo por essa conquista e deste vereador que sempre incentivou o esporte em 
todas as idades, e principalmente na infância e adolescência. 2020/12 Vereador Erlei 
Vieira PSDB – solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja 
encaminhado ofício ao comentarista esportivo Sergio Almir Guimarães Peixoto (Tio 
Pisca) Cumprimentamos o amigo Tio Pisca por mais uma vez ser Laureado pelo 
Troféu através da Pódium Pesquisas como o melhor comentarista Esportivo 2012 
entregue nesta última quarta-feira no Salão de evento do Grêmio Aquático juntamente 
com outros Laureados de Carazinho. Orgulhamos-nos muito desse profissional que 
atua com tanta seriedade no meio de comunicação em nossa cidade Receba aqui o 
reconhecimento do poder legislativo por mais esse prêmio e deste vereador. 2025/12 
Vereador Felipe Sálvia PDT – solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado 
ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho à Equipe Sub 11 da 
SERCESA que no último final de semana sagrou-se Campeã do Estadual e a Equipe 
Sub 11 do Pinheiro Atlético Clube por ter ficado entre os quatro melhores times do 
estado nessa categoria durante as finais que foram disputadas na cidade de 
Cachoeirinha e que contou com a participação de mais 2 equipes, AJS de Alegrete e o 
Paulista de Pelotas. Nossos cumprimentos a todos os atletas das duas equipes de 
Carazinho, aos pais, grandes incentivadores destes pequenos atletas, a toda Equipe 
Técnica e coordenadores que durante o ano se esforçam na busca por patrocínios 
para poder participar destas competições e proporcionar que nossas crianças possam 
conquistar títulos para nossa cidade, levando o nome de Carazinho por onde passam. 
É um trabalho realmente dignificante, pois o incentivo ao esporte é uma das melhores 
formas para mantermos nossas crianças e jovens afastados das drogas. Bom seria se 
pudéssemos investir mais no esporte, pois com certeza no futuro precisaríamos 
investir bem menos em clinicas de recuperação de dependentes químicos. Esporte é 
saúde, é vida. Recebam todos, o reconhecimento deste Poder, pois com certeza 
merece destaque todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pela direção da 
Sercesa e do Pinheiro Atlético Clube de Carazinho, nas suas categorias de base.  
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2027/12 Vereadora Sandra Citolin PMDB – solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho ao  Sr. Azelar Kissmann – Presidente do Hospital Comunitário de 
Carazinho, solicitando que seja providenciado mais médicos  para atendimento no 
setor de Emergência desta Instituição, visto as constantes reclamações a esta Casa 
Legislativa por parte dos contribuintes, alegando muita demora nos atendimentos, 
sendo assim urgente que o HCC disponibilize mais profissionais para melhor atender a 
população carazinhense.Passamos agora para o grande expediente, conforme acordo 
de bancada não haverá intervalo regimental.Passamos para o grande 
expediente,convido o vereador Paulino de Moura, Felipe Sálvia, Élbio Esteve, fizeram 
o uso da palavra. O vereador Élbio Esteve pediu questão de ordem, para que os 
requerimentos fossem votados em bloco, o presidente colocou 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 083/12 de autoria do Executivo Municipal, 
o secretário fez a leitura do 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, 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 de Execução Orçamentária do mês de 
Setembro de 2012 de autoria do Legislativo Municipal, o secretário fez a leitura do 
parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereadores que quisessem 
discutir coloco em votação, aprovado por todos. O presidente colocou em votação o 
Relatório com o parecer já aprovado, não havendo vereadores que quisessem discutir 
coloco em votação, aprovado por todos. O secretário fez a leitura dos Vetos aos 
projetos 051 e 052/12 de autoria do Legislativo Municipal, o presidente colocou em 
discussão o veto, vereador Felipe Sálvia, Paulino de Moura fizeram o uso da palavra. 
Não havendo vereadores que quisessem discutir, coloco em votação os vetos, 
aprovado por todos, os vetos dos projetos foram derrubados. Dando fim aos trabalhos 
o presidente encerrou a reunião e convocou os vereadores para a próxima reunião 
ordinária a ser realizada no dia 19 de novembro do corrente ano, às 18h45min. 
 
  
 
 
 
 

Vereador Erlei Vieira                                 Vereador Elbio Esteve 
Presidente                                                         Secretário 


