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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2012 
047/12 

 
 

 
 
Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e doze, ás dezoito e quarenta e 
cinco minuto ocorreu à quadragésima sétima reunião da Câmara Municipal de 
Carazinho. O Vereador Rudinei Brombilla fez a leitura de um trecho da bíblia. O 
presidente colocou a ata 046/12 do dia doze de novembro de dois mil e doze, está em 
discussão à ata 046/12, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em 
votação, aprovado por todos. Requerimentos 2046/12 Vereadora Sandra Citolin 
PMDB – requer que depois de lido em plenário, e deferida na forma regimental, que 
seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. 
Walmor Paulo Petter . Para quem tem fé, a vida e a morte são dois mistérios que não 
cabe a nós seres humanos desvendarem. E para todos nós resta um pedido, que o Sr. 
walmor seja mais um de nosso intercessor junto a Cristo. Que Deus possa confortar 
cada membro da família e cada coração triste neste momento tão difícilÀ família 
enlutada do Sr. Walmor Paulo Petter nossos mais sentidos pêsames pelo infausto 
ocorrido. 2047/12 Vereadora Sandra Citolin PMDB – solicita na forma regimental, 
que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho, parabenizando o Executivo Municipal, na pessoa Sr. Aylton 
Magalhães - Prefeito Municipal, e o Departamento de Cultura e demais colaboradores 
pela excelência da organização, receptividade e acolhimento aos carazinhenses e 
região na 18ª edição da Seara da Canção Gaúcha de Carazinho. Foram três noites de 
festa do nativismo gaúcho, onde a Seara consolida-se mais uma vez como um dos 
maiores festivais da música gaúcha, resgatando a cultura nativista, valorizando a 
música gaúcha e promovendo a integração da comunidade aos costumes e valores 
culturais do nosso Rio Grande do Sul. Recebam desta forma o reconhecimento e o 
incentivo do Poder Legislativo Municipal. 2053/12 Vereador Felipe Sálvia PDT- 
solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do 
Poder Legislativo de Carazinho à Equipe Campeã da Tacinha RBS de Futsal na 
Categoria Pré-Mirim, durante o quadrangular final realizado no município de Sarandi, 
na última quinta-feira, dia 15 de novembro, com a participação da equipe do Ipiranga 
de Frederico Westphalen, do Guarany de Espumoso, Associação Sarandi de Sarandi 
e Pinheiro de Carazinho. O alto nível das equipes garantiu uma final bastante 
disputada, tanto que ao final, três equipes alcançaram a mesma pontuação, sendo 
definido o titulo para a equipe do Pinheiro de Carazinho em consequência do saldo de 
gols. A equipe de Carazinho destacou-se pela grande atuação de seus atletas de 10 e 
11 anos no decorrer de todo campeonato, merecendo assim a posição conquistada 
jogo a jogo, pois mesmo enfrentando grandes equipes chegou a final para receber o 
título de campeã. Cumprimentamos então a toda equipe do PINHEIRO – Categoria 
Pré-Mirim, na pessoa de seus atletas, EquipeTécnica e Coordenadores. Recebam 
todos, o reconhecimento deste Poder, pois com certeza merece destaque todo o 
trabalho que vem sendo desenvolvido pelos atletas, pais, equipe técnica, 
coordenadores e Direção do Pinheiro Atlético Clube de Carazinho. 2055/12 Vereador 
Élbio Esteve PSDB – solicita na forma regimental, que depois de submetido à 
aprovação do plenário seja encaminhado ofício deste Poder Legislativo Municipal, ao 
Médico Pediatra Dr. David Saute, que neste mês completa 50 anos de exercício da 
profissão. Dr. Saute como é conhecido, comemora junto com a comunidade  
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carazinhense, seu jubileu de ouro, ao que completa 50 anos de exercício da sublime 
profissão de médico, tendo salvado a vida de inúmeras crianças em nossa cidade. 
Aliás, quem não conhece o Dr. Saute?Pelos imensuráveis serviços prestados ao povo 
de nossa cidade, receba neste dia, o reconhecimento, o incentivo, e a admiração 
deste Poder Legislativo, bem como de toda a cidade de Carazinho. Passamos agora 
para o grande expediente, convido o vereador Gilnei Jarré para a entrega do prêmio 
dos Zumbis dos Palmares. Os vereadores Gilnei jarré, Sandra Citolin fizeram o uso da 
palavra. O vereador Elbio Esteve pediu para que os requerimentos fossem votados em 
bloco. O presidente colocou em discussão o pedido verbal do vereador Elbio Esteve, 
não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por 
todos. O presidente colocou em discussão os requerimentos, vereador Paulino de 
Moura, fez o uso da palavra, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco 
em votação, aprovado por todos. O secretário fez a leitura do Projeto de Lei 053/12 
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 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 Projeto 
de Lei 054/12 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 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 Projeto 
de Lei 085/12 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 Projeto 
de Lei 086/12 de autoria do Executivo Municipal, o secretário fez a leitura do 
Parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereadores que quisessem 
discutir, o vereador Gilnei Jarré, Paulino de Moura, Eugenio Grando, Erlei Vieira, 
Felipe Sálvia, Estevão de Loreno, Elbio Esteve, fizeram o uso da palavra, 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 Projeto de Lei 087/12 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  
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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 088/12 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 Projeto de Lei 089/12 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 vereador Paulino de Moura pediu para que o Projeto 
de Lei 085/12 fosse à votação. Dando fim aos trabalhos o presidente encerrou a 
reunião e convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada no 
dia 26 de novembro do corrente ano, às 18h45min. 
 
  
 
 
 
 

Vereador Erlei Vieira                                 Vereador Elbio Esteve 
Presidente                                                         Secretário 


