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ATADA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2011 .....
ATA 041/11

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e onze, às dezenove horas e dez minutos,
ocorreu à quadragésima primeira reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador Estevão De Loreno - PP fez a leitura de um trecho da biblia. O Secretário
Vereador Leandro Adams - PT procedeu a leitura do expediente da presente reunião. Na
sequência foi realizada a leitura das indicações e dos requerimentos que seguem: Requerimento
2878/11 Vereador Leandro Adams -PT, requer, na forma regimental, que depois de ouvido o
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Executivo Municipal
com o seguinte pedido de informação: Qual o motivo que o Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate a Fome por intermédio do Fundo Nacional de Assistência social foram
extintos dois convênios com o Município de Carazinho. 2887/11 Vereador Felipe Sálvia -
PDT, requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e
oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável do amigo e jornalista
EGON ELIAS ZIR, ocorrida na madrugada do último dia 19 de outubro. Egon foi gerente do
complexo Gazeta de Rádios, atuava ainda como locutor esportivo e entrevistador, foi vice
presidente da ACI de Tapera, e fundou o Jornal Expresso Regional em Tapera, foi também
servidor desta Casa quando trabalhou como assessor de imprensa. Quem conheceu o Egon sabe
da sua integridade, do seu caráter, da sua forte ligação entre a politica e o jornalismo, apesar de
haver trabalhado nas mais diversas áreas dentro deste. O Egon ao longo de sua trajetória trouxe
aos ouvintes da Rádio Gazeta informações claras e precisas, entrevistas diversificadas, além é
claro de ser um grande nome do jornalismo esportivo. Grandes momentos do esporte
carazinhense, estadual, nacional e mundial tiveram a narração e o comentário deste ilustre
cidadão. O nosso querido Egon Zir, como era conhecido e chamado por todos, foi um grande
homem, um exemplo de vida e dedicação a família e ao trabalho, muito inteligente e
responsável, serviu de exemplo para muitos que tiveram a oportunidade de conviver ao seu lado.
O Egon deixa certamente muitos amigos tristes com sua morte, mas deixa também a certeza de
que em sua passagem neste mundo contribuiu com seus deveres tornando-se uma pessoa
admirável, honesta, leal, integra, um grande ser humano. Aos familiares nossa sincera
manifestação de pêsames. Todos sabem o quanto é difícil perder alguém que nos é tão especial,
mas não se deixem abalar, pois certamente ele estará sempre próximo aos seus guiando e
ajudando com sua presença espiritual. A todos os familiares e amigos do inesquecível Egon
Elias Zir, nossos sinceros sentimentos pelo infausto ocorrido. 2891/11 Vereadora Sandra
Citolin - PMDB, requer que após lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja
enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr, Heitor
Martins Pedroso. 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. Heitor seja mais um de
nosso intercessor junto a Cristo. Que Deus possa confortar cada membro da família e cada
coração triste neste momento tão difícil. À família enlutada do Sr. Heitor Martins Pedroso, .
nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 2897/11 Vereador Gilnei Jarré - PSDB,
solicita na forma regimental, que a seguir da aquiescência do plenário encaminhe-se oficio
externando condolências aos familiares da Sra. Neuza Vallejos, pelo seu passamento ocorrido na
última seta-feira em Passo Fundo. Sensibilizados, unimo-nos, neste momento e expressamos
nosso pesar externando nossos sentimentos e auguramos à família a superação deste lastimável
episódio, na certeza de que a fé traz esperança e conforto espiritual. A Presidente passou ao
Intervalo Regimental. A Presidente passou de imediato para a apreciação e votação do pro!' t
de Lei 118/11 - LDO. O secretário procedeu a I~itura da ementa, o autor e também o parecer. a ~
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Comissão de Justiça e Finanças. A Presidente colocou em discussão o parecer da Comissão de
Justiça e Finanças, fizeram o uso da palavra os vereadores: Leandro Adams - PT, Estevão De
Loreno - PP e Sandra Citolin - PMDB, não havendo mais vereadores que quisessem discutir foi
colocado em votação, o qual foi aprovado por todos. A Presidente colocou em apreciação o
Projeto de Lei 118/11 LDO já com o parecer aprovado, não havendo vereadores que quisessem
discutir foi colocado em votação, o qual foi aprovado por todos. O Secretário procedeu a leitura
do Decreto Legislativo 008/11. Dando fim aos trabalhos a Presidente encerrou a reunião e
convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária a ser rea . a no dia j outubro às
dezoito horas e quarenta e cinco minutos do corrente ano.

~ t-~. rol
Vereadora Sandra Citolin

Presidente
AIR
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