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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2012 
032/12 

 
 
 
Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e doze,  ás dezoito e quarenta e cinco 
minutos, ocorreu à  trigésima segunda reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O 
Vereadoar  Sandra Citolin fez a leitura de um trecho da bíblia. Requerimento 1617/12 
Vereador Paulino de Moura – PTB oficiado aos familiares votos de condolências em 
nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento do Senhor 
OSMAR SABINI, que veio a falecer no último dia 03 de agosto, em nossa cidade. Aos 
familiares nossa solidariedade neste momento difícil de suas vidas.1618/12 Vereador 
Paulino de Moura – PTB ofício ao Árbitro Carazinhense, ALFREDO GARTNER, 
PARABENIZANDO-0 pelo mesmo ter participado a convite do Departamento de 
Árbitros da Confederação Brasileira da 30ª TAÇA BRASIL CORREIOS DE FUTSAL, 
representando Carazinho e o Estado do Rio Grande do Sul. Em nome do Poder 
Legislativo de Carazinho receba os nossos cumprimentos pela sua atuação como 
árbitro o que sem dúvida alguma serviu para que este convite fosse feito a 
você.1619/12 Vereador Paulino de Moura – PTB oficiado aos familiares votos de 
condolências em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento 
do Senhor MARTIMIANO MARQUES DE OLIVEIRA, morador do Bairro Marcondes, 
conhecido popularmente por “TINANE”, que veio a falecer no último dia 02 de agosto, 
em nossa cidade. Aos familiares nossa solidariedade neste momento difícil de suas 
vidas.1624/12 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 Senhor a LEDA MARIA TAFFAREL 
OLIVEIRA. 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 LEDA MARIA TAFFAREL OLIVEIRA, os 
nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido.1628/12 Vereador Felipe Sálvia 
– PDT  requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a 
aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho 
ao Deputado Onyx Lorenzoni, com cópia ao Governador do Estado e aos Líderes de 
Bancadas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, manifestando nossos 
cumprimentos ao nobre deputado pela autoria do artigo publicado no Jornal Zero Hora, 
edição do dia 28 de julho, intitulado de “Onde está o pleno emprego?”.Na parte final do 
artigo, que transcrevemos a seguir, o deputado relata com tristeza uma realidade que 
infelizmente está fazendo parte da vida dos gaúchos: “O Rio Grande do Sul, é o 
segundo colocado, entre os Estados brasileiros, no ranking do fechamento de vagas e 
o protagonista deste triste número é justamente a indústria gaúcha. Onde está o pleno 
emprego tão anunciado pelos marqueteiros do governo? Promessa de palanque não 
paga contas, não põe comida na mesa e, muito menos, gera empregos.  Empregos se 
geram com um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento da produção, com 
o fomento a competitividade e com muita qualificação técnica.Será uma coincidência 
que o Estado que lidera a lista dos que pior pagam seus professores é também o 
segundo Estado onde mais se fecham vagas de emprego? Será coincidência que o 
Estado que tem impostos mais altos do que quase todos os outros Estados brasileiros  
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é justamente o que apresenta uma indústria que protagoniza o fechamento de 
empregos formais? Que sirva o hino Rio-Grandense de alerta para a necessidade de 
qualificar e modernizar: "povo que não tem virtude acaba por ser escravo".Infelizmente 
são perfeitas as colocações do Deputado Onyx Lorenzoni neste artigo, é uma 
realidade, um governante que não se preocupa em dar ao professor o reconhecimento 
que este merece, que não se preocupa em qualificar a mão de obra não tem como 
fazer sua terra progredir. “Sem educação não se geram oportunidades de trabalho, 
condições de participação no mercado e a liberdade das pessoas fica comprometida.” 
É um fato indiscutível. Assim como o Deputado, temos plena certeza de que a 
qualificação profissional por meio da educação é a única forma de garantir o suporte 
humano necessário para o desenvolvimento econômico de um país.Desta maneira 
ficamos na torcida para que nossos governantes, em especial o Governador do 
Estado, Tarso Genro, percebam em tempo, o quanto a educação é fundamental e 
imprescindível para o desenvolvimento.Além de manifestar os cumprimentos ao 
deputado autor do artigo, queremos também lamentar o fato de que mais uma vez as 
promessas de campanha não estejam sendo cumpridas pelo governador eleito para 
dirigir nosso estado.1632/12 Vereador Felipe Sálvia – PDT requer, na forma 
regimental, que depois de lido em plenário, o Sr. Presidente encaminhe ofício ao 
Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta casa o que segue:1 – Quais 
medicamentos da farmácia básica do município encontram-se em falta no momento;2 
– Informar em quais farmácias do município ocorre à compra de medicamentos, desde 
1º de janeiro de 2009 até a presente data;3 – Encaminhar um demonstrativo impresso 
com o gasto mensal em farmácias, especificando a farmácia, desde 1º de janeiro de 
2009 até a presente data.JUSTIFICATIVA: em plenário.1633/12 Vereador Gilnei 
Jarrré – PSDB, Vereador Felipe Sávia – PDT solicita na forma regimental, que a 
seguir da aquiescência do plenário encaminhe-se ofício externando condolências aos 
familiares da Sra. LEDA TAFFAREL OLIVEIRA pelo seu passamento ocorrido no 
último sábado, em Passo Fundo.    Sensibilizados, unimo-nos neste momento na 
certeza de que a fé traz esperança e conforto espiritual. Externamos nossos 
sentimentos e auguramos à família a superação deste lastimável episódio, Disse-lhe 
Jesus: Eu sou a ressureição e a vida.Aquele que crê em mim ainda que morto viverá.E 
todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá....(João 11:25-26).1635/12 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB solicita na forma regimental, que após submetido 
ao plenário para aprovação, seja enviado ofício  ao 38° Batalhão da Polícia Militar 
(BPM) – Carazinho, na pessoa do Sr. Sérgio Portela da Silva  – Comandante, 
solicitando um policiamento mais  ostensivo e preventivo nas imediações dos Bairros 
Planalto e Cantares. Este pedido justifica-se pois com o aumento considerável da 
população que atualmente reside nesses bairros, consequentemente aumentaram 
também os problemas de perturbação da ordem pública. Com a  presença mais 
freqüente da nossa Brigada Militar, certamente  proporcionará mais  segurança a 
população, inibindo a ação de elementos que ali estão no intuito de prejudicar os 
moradores.1640/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB solicita na forma regimental, 
que após submetido ao  plenário para aprovação, seja enviado ofício ao Ministro da 
Saúde Sr. Alexandre Padilha, manifestando apoio e cumprimentando o Ministério pelo 
lançamento da campanha no    Facebook,  uma opção, dentro do perfil dos usuários, 
para incentivar a doação de órgãos. A funcionalidade tem a missão de agregar e 
cadastrar possíveis doadores, entre os mais de 40 milhões de usuários no Brasil.  A 
parceria entre Ministério e Facebook permitirá a aproximação do brasileiro com as 
redes sociais e o Sistema Nacional de Transplantes. “Esta ação permitirá criar mais 
um espaço para que qualquer cidadão possa compartilhar, com privacidade, entre  
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familiares e amigos, sua decisão de ser doador de órgão”.O Facebook passará a ter 
entre suas funcionalidades na Linha do Tempo, a opção de o usuário expor seu desejo 
de doar órgãos. O objetivo é que o internauta adicione a informação de que é doador 
em sua linha do tempo e compartilhe sua história sobre quando, onde e porque decidiu 
se tornar um doador.Certamente a iniciativa de oferecer  essa ferramenta aos 
brasileiros merece nossos cumprimentos, pois a   missão do Facebook é simples: 
fazer o mundo mais aberto e conectado. E,  por simplesmente dizer às pessoas que 
você é um doador de órgãos, é dar um  importante passo na conscientização a 
respeito desta causa tão importante.  As  redes sociais  tem se tornado espaço para 
compartilhar experiências positivas, e pode também ser  usada  para sensibilizar as 
pessoas.1642/12 Vereador Élbio Esteve – PSDB solicita que após lida em plenário, e 
deferida na forma regimental, seja encaminhado ofício aos familiares da sempre 
lembrada Senhora Ilse L. Piva, que veio a falecer no dia 05 do corrente mês.D. Ilse 
como era assim conhecida pela comunidade nos deixa uma grande perda, por seu 
bom humor e seu entusiasmo em auxiliar pessoas que tiveram a oportunidade de 
conviver com sua presença.Sabemos que o momento é difícil, mas temos a certeza de 
que nos encontraremos um dia, a dor da perda é algo que só o Espírito Santo é capaz 
de acalentar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. 
Somos dele e pra ele voltaremos um dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que 
excede todo entendimento possa estar sendo derramado sobre todos os familiares.O 
Vereador Élbio Esteve pediu questão de Ordem ,para que os requerimentos fossem 
votados em bloco, o presidente colocou em discussão o pedido verbal do vereador, 
não havendo vereadores que queiram discutir coloco em votação, aprovado por 
todos.O presidente colocou em discussão os requerimentos, não havendo vereadores 
que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos.O presidente colocou 
em discussão os requerimentos, não havendo vereadores que quisessem discutir, o 
vereador Leandro Adams , justificou o seu voto contrário ao requerimento 
1628/12,coloco em votação os requerimentos, aprovado por oito á um. (8x1).O 
secretário fez a leitura do Relatório de Execução Orçamentária do mês de Junho, 
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 presidente colocou em discussão o 
Relatório com o parecer já aprovado, não havendo vereadores que quisessem discutir 
coloco em votação, aprovado por todos.  O secretário fez a leitura do Projeto de Lei 
037/12 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 036/12 do 
Legislativo Municipal. O secretário fez  a leitura do parecer da Emenda da Comissão 
de Justiça e Finanças,não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em 
votação, aprovado a Emenda por cinco á quatro (5X4). O secretário fez a leitura do 
parecer da Emenda da Comissão de Ordem Econômica e Social,não havendo 
vereadores que quisessem discutir, os vereadores Eugenio Grandó, Gilnei  Jarré, 
Felipe Sálvia, Sandra Citolin, Paulino de Moura e Leandro Adams, fizeram o uso da 
palavra, o presidente colocou em votação aprovado por todos.O secretário fez a leitura 
do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereadores que 
quisessem discutir coloco em votação, aprovado por cinco á quatro (5x4).O secretário 
fez  a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo  
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vereadores que quisessem discutir , coloco em votação aprovado por todos. O 
presidente  fez a leitura do projeto com os pareceres já aprovados, não havendo 
vereadores que quisessem discutir coloco em votação aprovado por cinco á quatro 
(5x4).O Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 065/12 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 da Comissão de 
Justiça e Finanças foi aprovado por unanimidade.O presidente colocou em discussão 
o projeto com o parecer já aprovado, não havendo vereadores que quisessem discutir 
coloco em votação, aprovado por  todos. O projeto PL 065/12 foi prejudicado.Dando 
fim aos trabalhos o presidente encerrou a reunião e convocou os vereadores para a 
próxima reunião  ordinária a ser realizada no dia 13 de agosto do corrente ano, às 
18:45 min. 
 
 
 

Vereador Erlei Vieira                                 Vereador Elbio Esteve 
Presidente                                                         Secretário 


