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Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e doze, ás dezoito e quarenta e cinco 
minuto ocorreu à quadragésima nona reunião da Câmara Municipal de Carazinho. A 
Vereadora Sandra Citolin fez a leitura de um trecho da bíblia. O presidente colocou em 
votação a ata 047/12 do dia 19 de novembro de dois mil e doze, está em discussão a 
ata 074/12, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, 
aprovado por todos. O presidente colocou a ata 048/12 do dia vinte e seis de 
novembro de dois mil e doze, está em discussão à ata 048/12, não havendo 
vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. O 
secretário fez a leitura do grande. Requerimentos 2097/12 Vereador Paulino de 
Moura – PTB AUTORIZAR viagem à capital Porto Alegre e pagamento de diárias, 
para participar de audiências entre os dias 03 a 06 de dezembro, para tratar de 
assuntos importantes para a cidade entre eles: a liberação da consulta popular/2011 
que até a presente data não foi efetivada com a entrega do caminhão para o corpo de 
Bombeiros, a construção do presídio de Passo Fundo, e audiência com o Vice 
Governador Beto Grill. 2099/12 Vereador Paulino de Moura – PTB ofício a Diretora 
Executiva do Grupo diário da Manhã, Senhora JUSSARA ALBERTON SIRENA, 
enviando nossos CUMPRIMENTOS pela passagem dos 10 anos da RÁDIO DIÁRIO 
AM 780, comemorados no último dia 28. Recebam em nome do Poder Legislativo de 
Carazinho, os nossos parabéns pela passagem de mais um aniversário, ainda cabe 
ressaltar que ao longo de uma década a importância desta emissora para a 
comunidade carazinhense, levando aos ouvintes as noticias, informações, esporte, 
entretenimento e muito lazer. 2100/12 Vereador Rudinei Brombilla – PP solicita na 
forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado 
oficio de cumprimentos  ao Tradicionalista VOLMIR SCHACHT, que no ultimo dia 27 
foi eleito para assumir como presidente   Conselho Municipal de Tradições Gaúchas 
(CMTG) de Carazinho para ano 2013. A Cultura Gaúcha, revestida de hábitos típicos e 
únicos da população, não deixa de apreciar todo e qualquer tipo de manifestação que 
auxilie na representação do povo gaúcho, não só através dos símbolos e da paixão 
pelo Estado intrínseca ao Tradicionalismo, mas também na forma como os cidadãos 
gaúchos são educados no seio familiar com características típicas desde a estrutura 
física até o estilo da personalidade acrescentado de uma mistura de tradição, são 
espécies de normas instituídas no Estado as virtudes que formam e educam o cidadão 
gaúcho, diferenciado pela seriedade que atribui à sua índole e caráter. A cultura como 
meio de expansão de costumes, tradições e personalidades é algo de tão grande 
valor, que agrega virtudes e aproxima os povos e mantendo a cultura viva do nosso 
Rio Grande do Sul aqui representado pelo nosso Carazinho. 2103/12 Vereador Felipe 
Sálvia – PDT solicita na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário 
seja AUTORIZADA viagem a Porto Alegre/RS para participar de audiência com o Vice 
Governador Beto Grill e na Assembléia Legislativa com o Deputado Estadual Márcio 
Biolchi e Gilmar Sossella,  para tratar do assunto relacionado a construção do Presídio 
Municipal de Passo Fundo e sobre a entrega do Caminhão de Bombeiros, bem como 
para participar de uma audiência pública sobre o fechamento das contas das 
Prefeituras Municipais, entre os dias 03 a 05 de dezembro do corrente ano. 2104/12 
Vereador Paulino de Moura – PTB ofício ao Senhor LEONARDO SIMONATO,  
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Presidente da Confraria do Carro Antigo de nossa cidade, manifestando os nossos 
APLAUSOS pela realização do 1º ENCONTRO DE VEÍCULOS ANTIGOS E 
ESPECIAIS, realizado nos dias 1º e 02 do corrente ano. Recebam em nome do poder 
Legislativo de Carazinho os nossos PARABÉNS pela iniciativa de promoverem tal 
evento em nosso Município, expondo os modelos antigos e conservados que 
marcaram época e continuam presentes na vida dos colecionadores. 2107/12 
Vereador Felipe Sálvia – PDT requer, na forma regimental, que depois de ouvido o 
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho aos Deputados da bancada gaúcha na Câmara dos 
Deputados e a todos os Lideres de bancada, manifestando nosso apoio no sentido de 
que concentrem todos os esforços para votar ainda este ano o fim do fator 
previdenciário. Sabemos que a presidente Dilma Rousseff vem conseguindo segurar 
sua base aliada na Câmara, para tentar fechar mais um ano sem a aprovação do fim 
do fator previdenciário, mas o desejo de nossa Presidente da República não é o 
mesmo de toda nação brasileira, esta é uma mudança desejada há anos pela 
população e pela grande maioria dos deputados, que certamente reconhecem a 
injustiça que essa famigerado fator gera. Nobres deputados façam por merecer nossa 
confiança e coloquem o projeto em votação antes do recesso do fim de ano, pois 
sabemos que se for colocado em pauta, ninguém será contra, nem mesmo os 
deputados do PT. Chega de prometer que encontrarão uma alternativa, chega de dizer 
que sabem que o fator prejudica os trabalhadores, que acabar com ele seria uma 
irresponsabilidade com o país, todo ano é a mesma coisa, o mesmo blá blá blá, entra 
ano e sai ano, conversar, combinar a melhor alternativa, mas o que é isso senhores, a 
melhor alternativa é tirar essa carga das costas do povo brasileiro.Essa notícia de que 
pela primeira vez desde quando entrou em vigor, em dezembro de 1999, o fator 
previdenciário, irá mudar para melhor é a mais pura enrolação e a mídia contribui pra 
isso, faz parecer que é uma grande coisa, ora senhores, uma correção nas 
aposentadorias em média de 0,31% faz-se parecer que é algo tão admirável, por 
favor, isso para a grande maioria dos aposentados do país representa menos de dois 
ou três reais, admirável, magnífico, surpreendente será o dia em que finalmente 
nossos representantes estarão realmente representando a vontade maciça da 
população que quer o fim deste malfadado fator previdenciário. 2109/12 Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB solicita na forma regimental, que depois de submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a 
Rádio Diário AM 780 KHz de Carazinho,   parabenizando a Direção e a Equipe de 
Funcionários pelas programações especiais em comemoração aos 10 anos  de 
fundação da rádio no nosso município. Data histórica marcada com muita festa, alegria 
e atrações para marcar mais um aniversário da emissora. Nossos parabéns, nesta 
data cumprimentam a todos os profissionais da Rádio Diário AM de Carazinho que 
exercem a profissão com ética, competência e respeito ao ser humano ao trazer uma 
programação variada em entretenimento, jornalismo e prestação de serviços aos seus 
ouvintes.“ A diferenciação se faz em três pilares: planejamento, inovação e qualidade.” 
E a Rádio Diária é síntese disso”. 2110/12 Vereador Estevão de Loreno – PP solicita 
na forma regimental, que seja enviado ofício parabenizando o Presidente da Confraria 
do Carro Antigo, Sr. Leonardo Simonato, em reconhecimento a primeira edição do 
Encontro de Veículos Antigos e Especiais. Um evento de porte Estadual, que só vem a 
engrandecer o município. A Confraria do Carro Antigo procura despertar na 
comunidade o carisma e o resgate histórico pelos veículos antigos, sensibilizando a 
população para a importância destes na memória do país, promovendo e incentivando  
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novos colecionadores a dar continuidade a preservação do automóvel e sua história. 
2112/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB  
requerem que após lido em plenário e deferida na forma regimental, seja autorizada 
viagem de 03 dias à Brasília/ DF, para agenda  com os Senadores da Bancada 
Gaúcha,  Senador Pedro Simon – PMDB  e Ana Amélia Lemos – PP, e agenda com os 
Deputados Federais da Bancada Gaúcha, Osmar Terra – PMDB, Darcísio Perondi 
PMDB, Ronaldo Nogueira – PTB,  Nelson Marchezan Junior – PSDB RS, para tratar 
de assuntos do interesses do município de Carazinho. O vereador Felipe Sálvia fez o 
uso da palavra, sobre a homenagem aos atletas.o Vereador Paulino de Moura, Sandra 
Citolin também fizeram o uso da palavra.Passamos agora para a ordem do dia. O 
vereador Élbio Esteve pediu questão de ordem, para que os requerimentos fossem 
votados em bloco, o presidente colocou em discussão o pedido de requerimento 
verbal, 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 090/12 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 055/12  e 
Emenda 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 o parecer é rejeitado por cinco votos a  dois. O projeto foi 
repassado para a Comissão de Ordem Econômica e Social, para que seja dado 
parecer. O secretário fez a leitura do Projeto de Lei 056/12 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 Complementar 
005/12 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.Dando fim aos trabalhos o presidente 
encerrou a reunião e convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária a ser 
realizada no dia 10 de dezembro do corrente ano, às 18h45min. 
 
  
 
 
 
 

Vereador Erlei Vieira                                 Vereador Elbio Esteve 
Presidente                                                         Secretário 


