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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2011 ..... 
ATA 050/11 

 
Aos vinte e seis dias do mês de dezembro de dois mil e onze, às dezenove horas e doze minutos, 
ocorreu à quinquagésima reunião da Câmara Municipal de Carazinho.  
O Vereador Paulino De Moura - PTB fez a leitura de um trecho da bíblia. A Presidente deu 
inicio ao processo de eleição da Mesa Diretora para o ano de 2012 como prevê o Regimento 
Interno, onde na última reunião ordinária do ano é prevista a eleição da mesa diretora com pauta 
exclusiva. Foi apresentada somente uma chapa para a eleição, que tem a seguinte composição: 
Presidente: Vereador Erlei Vieira – PSDB, 1º Vice Presidente: Gilnei Jarré – PSDB, 2º Vice 
Presidente: Vereadora Sandra Citolin – PMDB, 1º Secretário: Vereador Elbio Esteve – PSDB e 
2º Secretário: Vereador Leandro Adams e o Vereador Eugênio Grandó – PTB de acordo com a 
composição nominada. A Presidente salientou que o voto é aberto e os vereadores deverão se 
manifestar a favor ou contra. A chapa apresentada foi aprovada por todos. A Presidente 
interrompeu a reunião ordinária em 5 (cinco) minutos para serem formadas as comissões 
permanentes. O Secretário procedeu a leitura da composição da Comissão de Justiça e Finanças: 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Leandro Adams – PT e Vereador Eugenio Grandó – 
PTB. A Presidente colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir foi 
colocado em votação, a qual foi aprovada por todos. O Secretário procedeu a leitura da 
composição da Comissão da Ordem Econômica e Social: Vereador Felipe Sálvia – PDT, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB e Vereador Edir Chitolina – PP. A Presidente colocou em 
discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, a qual foi 
aprovada por todos. O Secretário procedeu a leitura da Comissão de Saúde, Educação e Obras: 
Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador Felipe Sálvia – PDT e Vereador Eugenio Grandó – 
PTB. A Presidente colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir foi 
colocado em votação, a qual foi aprovada por todos. O Secretário procedeu a leitura da 
Comissão de Ética: Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador Leandro Adams – PT, Vereador 
Eugenio Grandó – PTB, Vereador Felipe Sálvia – PDT e Vereador Edir Chitolina – PP. A 
Presidente colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado 
em votação, a qual foi aprovada por todos. A Presidente procedeu a leitura da Convocação 
Extraordinária de número 018/2011 na qual tem a seguinte pauta: 01 – Projeto de Lei 170/11, 
de autoria do Executivo Municipal, o qual altera a redação do caput e do Quadro Geral do Art. 
9° da Lei Municipal n° 7.088 e altera padrão do cargo de Tesoureiro. 02- Projeto de Lei 171/11, 
de autoria do Executivo Municipal, o qual revoga a Lei Municipal n° 7.449/11 e, com base em 
novas fundamentações, autoriza doação de área à Empresa Transportes Waldemar Ltda. 03 – 
Projeto de Lei 172/11, de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza a contratação 
emergencial de 06 (seis) Agente de Combate às Endemias. 04 – Projeto de Lei 097/11 de 
autoria da Mesa Diretora, o qual concede o título de Cidadã Comenda o Bombeador a Senhora 
Clarissa Amélia Simões Machado. 05 – Projeto de Lei 098/11 de autoria da Mesa Diretora, o 
qual concede o título de Cidadão Emérito de Carazinho ao Senhor Carlos Roberto Muneroli. 06 
– Projeto de Lei 099/11 de autoria da Mesa Diretora, o qual concede o título de Cidadão 
Honorário de Carazinho ao Senhor Paulo Menta. 07 – Projeto de Lei 100/11 de autoria da Mesa 
Diretora, o qual concede o Título de Destaque Jornalístico ao Senhor Cristian Puhl. 08 – Projeto 
de Lei 101/11 de autoria da Mesa Diretora o qual concede o título de Cidadão Comenda o 
Bombeador ao Senhor João Alberto Waisheimer. 09 – Votação das atas dos dias 05, 12,19 e 26 
de dezembro. A Presidente procedeu a leitura da Convocação Extraordinária de número 
019/2011 do Poder Executivo na qual tem a seguinte pauta: 01 – Projeto de Lei 161/11, Estima 
Receita e fica Despesa do Município de Carazinho para o exercício de 2012. 02 – Projeto de 
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Lei 162/11, Autoriza a concessão de auxílios financeiros, transferências e subvenções sociais no 
exercício de 2012. A Presidente salientou que até o momento não recebeu parecer nenhum da 
Comissão de Justiça e Finanças e sendo o prazo no dia 28/12/2011 a LOA 2012 será colocada 
em votação no dia 29/12/2011 às 10 horas. O Vereador Paulino de Moura pediu questão de 
ordem para que ficasse registrado em ata que devido a retirada de diversos vereadores na 
reunião ordinária no momento da leitura das convocações os mesmos não recebam os seus 
subsídios pelo fato da reunião ainda não ter terminado e salientou que os mesmos estão 
automaticamente convocados mesmo não assinando as convocações pois os vereadores estavam 
em plenário. A Presidente ratificou que as convocações estão feitas com a assinatura ou não dos 
vereadores pois as mesmas foram lidas em plenário. A Presidente cumprimentou o Vereador 
Erlei Vieira – PSDB pela eleição a Presidente para o ano de 2012 e agradeceu a todos 
funcionários da Casa, aos vereadores e a imprensa em geral. O Vereador Paulino De Moura – 
PTB pediu questão de ordem para saber se pode usar a tribuna para fazer os seus 
agradecimentos. A Presidente colocou em apreciação o pedido do Vereador Paulino de Moura – 
PTB, sendo que o mesmo foi aprovado por todos. O Vereador Paulino De Moura – PTB fez o 
uso da palavra. O Vereador Gilnei Jarré – PSDB pediu para fosse protocolado um documento na 
presente reunião e que fosse lido em plenário. O Vereador Paulino De Moura – PTB pediu 
questão de ordem para que Assessoria Jurídica da Casa informasse qual o horário para 
protocolar qualquer documento nesta Casa. O Vereador Gilnei Jarré – PSDB pediu questão de 
ordem para que a Presidente colocasse em apreciação o documento pelo plenário, devido que o 
mesmo é soberano. A Presidente efetuou a leitura do documento que requer a alteração da data 
da Convocação Extraordinária número 018/2011 para o dia 28/12/2011 às 18 horas pelo fato que 
a Presidente não ter consultado antes as bancadas para discutir o assunto. A Presidente 
interrompeu a reunião para que a Assessoria Jurídica exare um parecer sobre esta situação. O 
Secretário procedeu a leitura do parecer jurídico. A Presidente colocou que devido ao parecer 
exarado pela Assessoria Jurídica fica confirmado as Convocações Extraordinárias de número 
018/2011 e 019/2011. O Vereador Felipe Sálvia – PDT pediu questão de ordem para pedir ao 
Secretário verificar se as convocações têm a assinatura da maioria absoluta. O Secretário 
colocou que nas convocações têm somente 4 (quatro) assinaturas. A Presidente colocou aos 
vereadores que se algum vereador quisesse assinar as convocações poderiam fazer neste 
momento e salientou que está convocando com registro em ata na reunião anterior a 
extraordinária. Dando fim aos trabalhos a Presidente encerrou a reunião e convocou os 
vereadores para a próxima reunião extraordinária a ser realizada no dia 29 de dezembro às nove 
horas do corrente ano. 
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