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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 02 DE JULHO DE 2012 

026/12 
 
 
 
 
Aos dois dias do mês de junho de dois mil e doze, dezoito e quarenta e cinco minutos, 
ocorreu à vigésima sexta reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador 
Felipe Sálvia fez a leitura de um trecho da bíblia. Coloco em apreciação a ata 025/12 
da reunião ordinária do dia vinte e cinco de junho de dois mil e doze. Não havendo 
Vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. Foi 
realizada a leitura do expediente da presente reunião, bem como das indicações 
apresentadas. Oficio de Convocação de Suplente, o Vereador Eugenio Grandó solicita 
que seja convocado suplente. Foi realizada a leitura do expediente da presente 
reunião, bem como das indicações apresentadas. Requerimento 1409/12 Vereador 
Marcos Soares – PTB 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 direção e funcionários da Empresa Strategya Contabilidade pela 
participação e implantação do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade – 
PGQP visando a busca da qualidade total de seus serviços a seus clientes, e bem 
estar de seus colaboradores.1410/12 Vereador Marcos Soares – PTB requer, na 
forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores 
Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao IML de Porto Alegre 
solicitando que seja realizado com urgência o DNA do corpo que foi levado do Posto 
do IML de Carazinho para o Posto de Porto Alegre. Esta demora está gerando grande 
preocupação nos familiares do Sr. Vandoaldo Ferreira da Silva que está desaparecido 
a mais de dois anos, e a família vê neste caso a possibilidade do corpo enviado a 
Porto Alegre ser de seu familiar a tanto tempo desaparecido.1411/12 Vereador 
Marcos Soares – PTB 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 Glória Transportes Urbanos, na pessoa do Sr. Deolino 
Capitânio, REITERANDO a solicitação de dezembro passado para que viabilize a linha 
de ônibus via centro que termina no bairro Fey, seja estendido para o Bairro São 
Sebastião, beneficiando os moradores dos bairros Cantares, Vila Alegre, São 
Sebastião e Planalto. Esta preposição tem por objetivo viabilizar que esta linha atenda 
uma fatia maior da população, beneficiando desta forma cinco bairros com 
atendimento mais freqüente, e não somente de horários que muitas vezes prejudicam 
a população.1412/12 Vereador Marcos Soares – PTB requer, na forma regimental, 
que depois de lido em Plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o 
seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES:1 - Qual o gasto com diárias nos meses de 
agosto e setembro de 2009 do Sr. Alexandre Capitânio, informando destino, com cópia 
do relatório de viagem e notas fiscais de hotel e alimentação que comprovam a estadia 
no local para o qual a diária foi disponibilizada.2 - Qual o gasto com diárias nos meses 
de agosto e setembro de 2009 do Sr. André Branda, no período em que esteve como 
Secretário de Obras, informando destino, com cópia do relatório de viagem e notas 
fiscais de hotel e alimentação que comprovam a estadia no local para o qual a diária 
foi disponibilizada.1413/12 Vereador Marcos Soares – PTB requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja  
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enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho a Senhorita Paloma Drum Schacht, 
pela participação e conquista do 1º Lugar do Concurso de Prendas da 7ª Região 
Tradicionalista do Rio Grande do Sul. Recebendo o título de 1º Prenda Juvenil 
representando o CTG Unidos pela Tradição Rio Grandense.1420/12 Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB, Vereador Rudinei Brombilla – PP solicitam na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando  A JCI – na pessoa da Sra. Paula Soares, Coordenadora da 8 ª edição 
do Projeto  Oratória Nas Escolas, e especialmente os alunos, Gabriel dos Santos – 
grande vencedor,  Renata Cristiane da Silva – 2º lugar,  Natalia Pereira de Oliveira – 
3º lugar, Milena Barbosa – 4º lugar e Marcos H. Muller  - 5º lugar, a professora  
Monalise Cappellari, e a diretora  Ana Paula Marmitt de Lima da EMEF Presidente 
Getúlio Dorneles Vargas. Nossos parabéns a JCI, aos alunos, Professores e Direção,  
pela excelência da organização e participação  na  8ª edição do ORATÓRIA NAS 
ESCOLAS, este projeto , que é desenvolvido pela JCI Brasil em todas as cidades onde 
está inserida consiste no estímulo ao estudo e reflexão dos jovens, assim como a 
mobilização da sociedade, sobre temas de preocupação mundial, promoção da saúde, 
igualdade de gênero, respeito,  autonomia, cidadania, paz, justiça, economia, meio 
ambiente, educação, segurança, entre outros, estimulando a prática de falar em 
público, competência necessária para diferenciar-se no mercado de trabalho.Recebam 
o Reconhecimento e o Incentivo do Legislativo Municipal.1424/12 Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB solicita na forma regimental, que após submetido ao  plenário para 
aprovação, seja enviado ofício  parabenizando o CTG Unidos pela Tradição Rio 
Grandense, na pessoa do Patrão José Luis da Rosa, pelo trabalho educativo e cultural 
desenvolvido ao longo de 2012, em especial pela participação vitoriosa do CTG no 
Concurso de Prendas da 7ª Região Tradicionalista do Rio Grande do Sul, onde a 
senhorita Paloma D. Schacht, conquistou a faixa de 1ª prenda juvenil. Certamente esta 
conquista é o reconhecimento pelo trabalho cultural, deste CTG, que é um fragmento 
da sociedade que expressa suas raízes nativas na dança, no canto, na poesia, no laço 
na gineteada, e em todas as manifestações, sempre em plena harmonia com o 
meio.Recebam o Reconhecimento e o Incentivo do Legislativo Municipal.1430/12 
Vereador Élbio Esteve – PSDB  solicita que depois de lido em plenário e deferido na 
forma regimental, seja enviado ofício á Ilse Ana Piva Paim, parabenizando pela 
exposição de pintura  titulada “Retrospectiva 2012” realizada  no espaço cultural da 
Universidade de Passo Fundo – Campus Carazinho.  Ilse Ana é uma artista completa, 
que muito orgulha a comunidade Carazinhense, além de embelezar nossa cidade que 
conta com suas obras em órgãos públicos, bibliotecas e igreja.   “A arte diz o indizível; 
exprime o inexprimível, traduz o intraduzível.”.     (Leonardo da Vinci)Pelo trabalho 
impecável que desenvolve, receba desta forma o reconhecimento e o incentivo deste 
Poder Legislativo Municipal.1431/12 Vereador Felipe Sálvia – PDT oficiado aos 
familiares votos de profundo pesar, pela perda prematura e irreparável do jovem 
Marcos Juliano Vidal da Silva, ocorrida nesta madrugada em um acidente de trânsito 
na cidade de Cianorte, no Norte do Paraná. Marcos Tora, como era conhecido, nasceu 
em Carazinho, pertencia a uma família pela qual tenho grande admiração e amizade. 
Marcos estava jogando agora no Cianorte Futebol Clube, mas também atuou em 
clubes gaúchos, como Grêmio, Brasil de Pelotas, Pelotas, Esportivo, Rio Grande e 
Novo Hamburgo. Em Santa Catarina, jogou pelo Avaí e Brusque e no Uruguai vestiu a 
camiseta do Danubio. 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 Marcos Juliano 
Vidal da Silva, nossos sinceros sentimentos pelo infausto ocorrido. “Disse Jesus: Eu  
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sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo 
aquele que vive e crê em mim nunca morrerá.”  Jô 11, 25-261432/12 Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB  solicita na forma regimental, que após submetido ao  
plenário para aprovação, seja enviado ofício ao Presidente do Congresso Nacional, 
Excelentíssimo Deputado Marco Maia, ao Deputado Federal Carlos Bezerra PMDB 
MT, autor da PEC 478/2012,  a Deputada Federal Benedita da Silva – PT RJ relatora 
da PEC,   manifestando apoio e solicitando empenho do Congresso para a aprovação 
da PEC 478/10 que aumenta os direitos trabalhistas dos empregados domésticos  
garantindo benefícios como o  Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, jornada de 44 horas semanais, 
hora extra, salário-família e igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo e 
avulso.  A PEC está pronta para ser votada na Comissão Especial sobre Igualdade de 
Direitos Trabalhistas, que analisa o tema.  Alguns direitos trabalhistas garantidos pela 
Constituição não são aplicáveis aos trabalhadores domésticos, e os que foram 
acrescentados passaram por negociações com a categoria e com o governo, 
principalmente em função do impacto na Previdência Social. Para que os cerca de 7,2 
milhões de trabalhadores domésticos tenham os mesmos direitos trabalhistas dos 
demais trabalhadores, é preciso que a PEC seja aprovada na comissão especial, 
depois passe por duas votações no Plenário da Câmara, com no mínimo 308 votos 
favoráveis, em cada uma delas. Após isso segue para o Senado, também para 
votação em dois turnos. 1435/12 Vereador Gilnei Jarré – PSDB requer, na forma 
regimental, que depois de lido em Plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal 
com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES:Referente ao que segue:1 – Se a 
municipalidade possui algum contrato com a Empresa Ciclo Construtora Ltda, com 
endereço em Brasília-DF.2 – Caso afirmativo, remeter cópias do processo licitatório, 
bem como o contrato firmado.3 – Caso a municipalidade tenha contrato com a referida 
empresa, informar onde foi o investimento. (localização com endereço) 
JUSTIFICATIVA: Averiguar supostas irregularidades na contratação, conforme 
denúncia de munícipes. Passamos agora para o intervalo regimental, conforme acordo 
de bancada. Coloco em apreciação o requerimento verbal do Vereador Élbio Esteve, 
para que os requerimentos e os projetos fossem votados em bloco, o presidente 
colocou em discussão o pedido verbal do Vereador, não havendo vereadores que 
quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. Está em discussão os 
requerimentos, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, 
aprovado por todos. Convido o Vereador Marcos Soares, para fazer a entrega de um 
certificado para a Senhorita Paloma Brum com a forma de reconhecimento do Poder 
Legislativo pela conquista de 1º lugar Prenda da 7º Região Tradicionalista do Rio 
Grande o Sul,e convido também a vereadora Sandra Citolin para fazer a entrega de 
um certificado ao patrão do CTG Unidos pela Tradição Rio Grandense José Luis da 
Rosa.O Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 058/12 de Autoria do Executivo 
Municipal, o Secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, o 
presidente colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir 
coloco em votação, o qual foi 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, o presente Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. O 
Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 062/12 de Autoria do Executivo Municipal, 
o Secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, o presidente 
colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em  
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votação, o qual foi 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, o presente Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 
Dando fim aos trabalhos o presidente encerrou a reunião e convocou os vereadores 
para a próxima reunião extraordinária no dia 04 de julho ás 10h30 minutos do corrente 
ano. 
 
 
 
 
 
               Vereador Erlei Vieira                                 Vereador Elbio Esteve 
                       Presidente                                                         Secretário 
 
 


