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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2012 
034/12 

 
 
 
Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e doze, ás dezoito e quarenta e cinco 
minuto ocorreu à trigésima quarta reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O 
Vereador Leandro Adams fez a leitura de um trecho da bíblia. O presidente colocou a 
ata 033/12 do dia treze de agosto de dois mil e doze. Está em discussão à ata 033/12, 
não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por 
todos. Requerimento 1700/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB solicita na forma 
regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
cumprimentando a Comunidade Acadêmica da ULBRA – Campus Carazinho na 
pessoa de seu Diretor, senhor Valdemar Sjlender  pelos relevantes serviços prestados 
em prol do desenvolvimento econômico e social, nos doze anos de atuação desta 
renomada Instituição de ensino em nossa cidade.  A ULBRA é prova inconteste de que 
apostar em educação é um grande investimento em longo prazo. Graças ao esforço 
de todos que a edificaram e, ainda hoje, continuam a construí-la, muitas pessoas 
foram e são beneficiadas por meio dos programas, cursos, atividades e ações da 
Universidade.  São Doze anos de existência, e, os avanços advindos da presença da 
universidade na vida dos carazinhenses são claros, pois com continuidade do corrente 
crescimento econômico do país exige - se cada vez mais formação de mão de obra 
especializada e qualificada, e que sua falta constitui-se num dos “pontos de 
estrangulamento” de nosso desenvolvimento econômico e social. Considerando que a 
educação  de  qualidade é o pilar que   muda o destino das pessoas e dos lugares, 
ressaltamos que  cabe ao Poder Legislativo, enquanto representantes do povo 
Carazinhense, incentivar como também reconhecer, outorgar e congratular as 
instituições e seus dirigentes de ensino que proporcionam conhecimento, melhoram  a 
vida dos alunos e da sociedade em um todo, sendo assim   dignos  de aplausos desta 
Casa  Legislativa. Nossos Parabéns a Direção, Professores, Funcionários e 
Acadêmicos da ULBRA Carazinho, com missão institucional em desenvolver, difundir 
e preservar o conhecimento e a cultura pelo ensino, pesquisa e extensão buscando 
permanentemente a excelência no atendimento das necessidades de formação de 
profissionais qualificados e empreendedores nas áreas da educação, saúde e 
tecnologia. 1711/12 Vereador Felipe Sálvia – PDT solicita na forma regimental, que 
depois de submetida ao plenário para aprovação, seja encaminhado ofício a ao 
Presidente da Rede Brasil Sul de Televisão – RBS TV, Sr. Nelson Pacheco Sirotsky,  
cumprimentando-lhes pelos 50 Anos da emissora que é comemorado neste ano de 
2012.A RBS constitui-se na maior rede regional em número de emissoras instaladas 
afiliada à Rede Globo é um dos maiores orgulhos de todos os gaúchos.Queremos 
então destacar o aniversário desta grande emissora de Televisão, uma TV que faz 
parte do dia a dia de todos nós gaúchos com uma programação completa, 
reportagens, informações, entretenimento, entrevistas, esporte, etc. Tenham a certeza 
de que não apenas nós vereadores, mas a comunidade toda reconhece publicamente 
a importância da RBS TV em nosso meio, o que com certeza fica comprovado no alto 
índice de audiência de sua programação.Recebam desta forma, os cumprimentos e o 
reconhecimento deste Poder Legislativo Municipal de Carazinho, que muito orgulha-se 
em poder homenageá-los, desejando-lhes sempre muito sucesso.1712/12 Vereador 
Felipe Sálvia – PDT solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de 
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, ao Senhor Valdemar Sjlender, mui  
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digno Diretor Geral da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) – Campus Carazinho 
e ao mui digno reitor da ULBRA/Canoas, Senhor Marcos Fernando Ziemer, pelos 40 
anos de excelentes serviços prestados na área de Educação Superior.A ULBRA veem 
prestando relevantes serviços a comunidade carazinhense, não apenas como 
instituição educacional, mas também como uma entidade social, cujos alunos, 
professores e funcionários realizam trabalhos voltados a atender e auxiliar famílias em 
situação desfavorável. A presença da ULBRA no município de Carazinho tem sido 
marcada pela excelência de seus serviços, o que vem contribuindo significativamente 
para o desenvolvimento de nossa comunidade. Recebam todos, os sinceros 
cumprimentos deste Poder, bem como nosso reconhecimento pelos trabalhos 
desenvolvidos ao longo destes 40 anos em prol da educação de nosso país. 1714/12 
Vereador Felipe Sálvia – PDT requer, na forma regimental, que depois de lido em 
plenário, o Sr. Presidente encaminhe ofício ao Executivo Municipal, solicitando que 
sejam prestadas informações com relação ao laboratório de análise de asfalto e de 
solo da Secretaria Municipal de Obras, pois recebemos informações de que o mesmo 
foi vendido sem que fossem feitos os devidos trâmites (leilão, autorização legislativa), 
afinal trata-se de um bem público municipal:1 – Até quando e onde funcionava o 
laboratório de análise de asfalto e de solo da Secretaria Municipal de Obras?2 – 
Houve a desativação do laboratório? Qual o motivo que levou o mesmo a ser 
desativado?3 – Se desativado, onde estão as peças e equipamentos do laboratório?4 
– Quantos e quais servidores desempenhavam suas funções no laboratório no período 
de 01/01/2009 até o dia de sua suposta desativação?5 - Quem era o servidor 
responsável pelo laboratório, no período de 01/01/2009 até o dia de sua suposta 
desativação?6 – Onde atualmente este servidor está lotado?JUSTIFICATIVA: é 
inadmissível que mais uma vez o patrimônio público esteja sendo esmigalhado, todos 
sabem que de forma alguma compactuo com este tipo de situação e se chegou até 
mim tal denuncia, nada mais normal que procurar esclarecer os fatos através deste 
pedido de informações.1716/12 Vereador Felipe Sálvia – PDT requer, na forma 
regimental, que depois de lido em plenário, o Sr. Presidente encaminhe ofício ao 
Executivo Municipal, solicitando que sejam prestadas informações com relação a uma 
lâmina de arrasto que puxada a trator serve para prestar serviços nas estradas do 
interior, pois recebemos informações de que a mesma está desaparecida há mais de 
um mês:1 – Há informações de que uma lâmina de arrasto está “desaparecida”, há 
quanto tempo o setor responsável supõe que tenha ocorrido tal fato?2 – Qual foi o 
último trabalho feito em que a mesma foi utilizada?3 – Quem era o servidor 
responsável pelo equipamento?4 – Caso ainda não tenha sido encontrada, quem irá 
arcar com o prejuízo, ou seja, que irá ressarcir os cofres públicos do valor deste 
equipamento para que outro possa ser adquirido?JUSTIFICATIVA: Todos sabem a 
situação lamentável de nosso parque de máquinas, mas não é motivo para que ocorra 
este tipo de desleixo com o patrimônio que ainda resta, se esta situação for 
confirmada alguém precisa ser responsabilizado, afinal estamos falando de patrimônio 
público, por isso estou solicitando esclarecimentos através deste pedido de 
informações. Passamos agora para o intervalo regimental, conforme o acordo 
regimental não haverá intervalo. A vereadora Sandra Citolin, pediu para que os 
requerimentos fossem votados em bloco. O presidente colocou em discussão o 
requerimento verbal da vereadora, para que fossem votados em bloco 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 coloco em votação, aprovado por todos. 
O secretário fez a leitura do Projeto de Lei 070/12 de autoria do Executivo  
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Municipal, o secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, 
está em discussão o 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, está 
em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, está em 
discussão o parecer, 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. Dando fim aos trabalhos o presidente encerrou a reunião 
e convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 20 
de agosto do corrente ano, às 18h45min. 
 
  
 

Vereador Erlei Vieira                                 Vereador Elbio Esteve 
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