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Aos quatorzes dias do mês de dezembro de dois mil e doze, ás dezoito e quarenta e 
cinco minuto ocorreu à quinquagésima primeira reunião da Câmara Municipal de 
Carazinho. O Vereador Estevão de Loreno fez a leitura de um trecho da bíblia. 
Requerimentos 2165/12 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 OLMIRA 
GONÇALVES. 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 Senhor OLMIRA GONÇALVES, os 
nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 2167/12 Vereadora Sandra 
Citolin PMDB - solicita na forma regimental, que depois de submetido ao plenário 
para aprovação, seja enviado ofício, cumprimentando e parabenizando o Maestro 
Sebastião Júnior de Albuquerque Silva, por toda a sua trajetória de vida em prol da 
educação. Educador, Produtor Musical, especialista em implantação de projetos 
educacionais, especialista no ensino da cultura Afro – Brasileira e Africana e também 
em Educação Ambiental aplicada a educação, com vinte e oito anos de profissão, 
sendo 19 anos a frente da Banda Municipal Astério Ca nuto de Souza. O Professor 
Sebastião, como é carinhosamente chamado é um orgulho para nossa cidade, pois 
com seu talento e dedicação, tornou-se um ícone para diversas crianças e 
adolescentes que estão sob seu comando. “Regente da Banda Municipal de 
Carazinho e da tradicional Banda do Colégio Notre Dame Aparecida, atualmente 
também desenvolve a função de coordenador do Projeto Educacional SMEC Músicas 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tendo implantado bandas marciais, 
como projeto de educação e resgate sócio-educativo, sendo responsável por vários 
projetos e apresentações em eventos culturais onde proporciona conhecimentos, 
cultura e lazer, fortalecendo a autoestima de crianças e adolescentes, proporcionando 
a muitos deles a oportunidade de desvio dos caminhos do álcool e das drogas, ao 
promover a inserção social e cultural”.  O Projeto Educacional SMEC Músicas funciona 
durante todo o ano letivo, servindo como apoio Socioeducativo aos alunos da Rede 
Municipal, e ao longo destes anos aproximadamente mil alunos foram atendidos, 
melhorando sua participação na escola, contribuindo de forma decisiva para a 
diminuição da evasão escolar. Com a dedicação e o empenho do professor Sebastião 
a Banda Municipal de Carazinho seguidamente é convidada para apresentação em 
eventos significativos; na capital do estado, na Casa da Cultura Mário Quintana e na 
Praça da Alfândega, fato noticiado com grande destaque na capa do Jornal Correio do 
Povo. Por toda esta trajetória de muitas lutas e um intenso trabalho em prol da 
educação como resgate da cidadania, e por levar e divulgar o nome de Carazinho a 
todo Estado do Rio Grande do Sul, é que enviamos os mais sinceros votos de sucesso 
do Poder Legislativo Municipal. 2168/12 Vereadora Sandra Citolin PMDB – solicita 
na forma regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício, cumprimentando e parabenizando a Universidade de Passo Fundo, na  
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pessoa do Reitor, Sr. José Carlos Carles de Souza, extensivo ao Diretor do Campus 
Carazinho Jaime Martinez, pela Avaliação do MEC que indica excelência em 21 
graduações da Instituição e incluem três cursos na lista dos melhores dos pais. 
Consideramos  que  a educação  de  qualidade é o pilar que   muda o destino das 
pessoas e do país, sendo assim ressaltamos que  cabe ao Poder Legislativo 
Municipal, enquanto representantes do povo Carazinhense, incentivar como também 
reconhecer, outorgar e congratular as instituições e seus dirigentes de ensino que 
proporcionam conhecimento, melhoram  a vida dos alunos e da sociedade em um 
todo, sendo assim   dignos  de aplausos desta Casa  Legislativa. Nossos Parabéns a 
Direção, Professores, Funcionários e Acadêmicos da Universidade de Passo Fundo, 
com missão institucional em desenvolver, difundir e preservar o conhecimento e a 
cultura pelo ensino, pesquisa e extensão buscando permanentemente a excelência no 
atendimento das necessidades de formação de profissionais qualificados e 
empreendedores nas áreas da educação, saúde e tecnologia. 2169/12 Vereadora 
Sandra Citolin PMDB - solicita na forma regimental, que depois de submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício, cumprimentando e parabenizando o 
Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o gaúcho Mendes Ribeiro Filho, 
pelo reconhecimento recebido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande 
do Sul – Prêmio Folha Verde – Edição 2012.  O Prêmio Folha Verde, distingue 
personalidades e entidades que contribuíram para o desenvolvimento da agropecuária 
gaúcha, trazendo na sua essência o simbolismo de reconhecer a atuação de 
personalidades e entidades que tanto fizeram e fazem pelo desenvolvimento do setor 
primário. “valorizar quem produz é valorizar o alimento na mesa do brasileiro".. 
Certamente o reconhecimento do Parlamento Gaúcho a Mendes Ribeiro Filho, foi 
altamente positivo, pois o ministro tem se mostrado um lutador incansável para 
fortalecer o setor primário gaúcho, tão importante para a economia do nosso estado e 
do país. O vereador Eugenio Grandó pediu questão de ordem para que fosse incluído 
na pauta pedido de informação assinados pelos vereadores Felipe Sálvia, Eugenio 
Grandó vereador Paulino de Moura e vereador Gilnei Jarré. Conforme acordo de 
bancada, haverá intervalo regimental. A vereadora Sandra Citolin fez uma 
homenagem a SERFO. A vereadora fez a entrega de um certificado. O vereador 
Paulino de Moura fez 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 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 Complementar 004/12 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 Paulino de 
moura fez o uso da palavra, pedindo que fosse rejeitado o parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças, coloco em votação, rejeitado por dois votos a favor e sete 
contrários. 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 vereador Gilnei Jarré fez o uso da palavra justificando o voto contrário. 
Vereador Paulino de Moura, Eugenio Grandó, Leandro Adams, Felipe Sálvia fizeram o 
uso da palavra. O presidente colocou em discussão o projeto com os pareceres já 
aprovados, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação,  
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aprovado por sete votos a favor e dois contrários.Dando fim aos trabalhos o presidente 
encerrou a reunião e convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária a ser 
realizada no dia 21 de dezembro do corrente ano, às 11h00min. 
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