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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2012 
052/12 

 
 

 
 
Aos vinte  e um dias do mês de dezembro de dois mil e doze, ás dezoito e quarenta e 
cinco minuto ocorreu à quinquagésima segunda reunião da Câmara Municipal de 
Carazinho. O Vereador Paulino de Moura fez a leitura de um trecho da bíblia. O 
presidente colocou em discussão a ata 050/12 do dia dez de dezembro de dois mil e  
doze, está em discussão a ata 050/12, não havendo vereadores que quisessem 
discutir coloco em votação, aprovado por todos. O presidente colocou em discussão a 
ata 051/12 do dia 14 de dezembro de dois e mil e doze, está em discussão ata 051/12, 
não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação aprovado por 
todos. O secretário fez a leitura do grande expediente. Requerimentos 2193/12 
Vereador Estevão de Loreno PP – requer, na forma regimental, que depois de 

ouvido o plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho, a Presidente do Brasil Dilma Rousseff, aos Lideres de 
Bancada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, solicitando a não 
aprovação ou retirada do Projeto 2086/11, de autoria do Deputado Ricardo Trípoli – 
PSDB/SP, que dispõe sobre a proibição de perseguições seguidas de laçadas e 
derrubadas de animal, em rodeios ou eventos similares. Tendo em vista que o povo 
gaúcho, dentro do tradicionalismo tem em sua lida campeira cotidiana a prática de 
laçar, mais conhecido como tiro de laço, prática comum. Não existe movimento 
tradicionalista sem tiro de laço. Temos gineteadas e o tradicional Freio De Ouro. 
Rodeios são regulamentados e fiscalizados, especificam que ao maltratar os animais, 
o montador seja retirado da cancha e punido, também movimenta em torno de 45% do 
PIB do estado. Esse projeto causou uma grande repercussão e indignação do povo 
gaúcho. Também vem a proibir parte da tradição gaúcha, parte da história, da cultura 
e da essência do estado do Rio Grande do Sul. Aqui nos rodeios, nós vimos pessoas 
de todas as idades, homens e mulheres, famílias unidas que viajam quilômetros e 
quilômetros para participarem de um rodeio, tirando os jovens muitas vezes das 
drogas e dos caminhos desvirtuados da vida. Solicitamos a não aprovação e a retirada 
do projeto, pois há tantas outras coisas que possa se preocupar do que ficar 
destruindo tradições do povo gaúcho. 2196/12 Vereador Estevão de Loreno PP - 
requer, na forma regimental, que depois de ouvido o plenário e com aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho a Empresa Oi 
telecomunicações, solicitando a troca de lugar do telefone público localizado na Rua 
20 de setembro, em frente à residência de número 417. Este pedido justifica-se devido 
à referida residência estar em reformas e a localização do telefone público vem a 
prejudicar o andamento das obras. Passamos agora para o intervalo regimental. 
Conforme acordo de bancada, não haverá intervalo. A vereadora Sandra Citolin fez 
uma homenagem ao maestro Sebastian. A vereadora Sandra Citolin, vereador 
Leandro Adams, vereador Felipe Sálvia fizeram o uso da palavra. O vereador Gilnei 
Jarré pediu questão de ordem, para que os requerimentos e os projetos inviáveis 
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  
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do Projeto de Lei 057/12 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 094/12 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 o parecer foi rejeitado por quatro votos a favor 
e cinco contrários. O vereador Gilnei Jarré, Vereador Paulino de Moura, fizeram o uso 
da palavra. O presidente encaminhou o projeto para a Comissão de Ordem Econômica 
e Social para dar parecer. O secretário fez a leitura do Projeto de Lei 097/12 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, o parecer foi rejeitado por sete votos a dois. O presidente encaminhou o 
projeto para a Comissão de Ordem Econômica e Social para dar parecer. O secretário 
fez a leitura do Projeto de Lei 098/12 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, o parecer foi rejeitado por sete 
votos a dois. O presidente encaminhou o projeto para a Comissão de Ordem 
Econômica e Social para dar parecer. O secretário fez a leitura do Projeto de Lei 
099/12 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, o parecer foi rejeitado por sete votos a dois. O presidente 
encaminhou o projeto para a Comissão de Ordem Econômica e Social para dar 
parecer. O secretário fez a leitura do Projeto de Lei 101/12 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, o parecer foi 
rejeitado por sete votos a dois. O presidente encaminhou o projeto para a Comissão 
de Ordem Econômica e Social para dar parecer. O secretário fez a leitura do Projeto 
de Lei 102/12 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, o parecer foi rejeitado por sete votos a dois. O presidente 
encaminhou o projeto para a Comissão de Ordem Econômica e Social para dar 
parecer. Dando fim aos trabalhos o presidente encerrou a reunião e convocou os 
vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 28 de dezembro do 
corrente ano, às 11h00min. 
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