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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2012 
035/12 

 
 
 
Aos vinte e sete 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 Rudinei Brombilla fez a leitura de um trecho da bíblia. O presidente colocou 
a ata 034/12 do dia vinte de agosto de dois mil e doze. Está em discussão à ata 
034/12, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado 
por todos. Requerimento 1733/12 Vereador Rudinei Brombila – PP solicita na forma 
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio 
de cumprimentos ao jovem empresário FERNANDO ANTONIO BIAZUS e extensivo 
aos demais membros eleitos a frente da ACIC - Associação Comercial e Industrial de 
Carazinho para o Biênio 2012 -2014. Ingressando no associativismo, unindo com 
pessoas que tem os mesmos ideais, dispondo voluntariamente de seu tempo, 
trabalhando com empenho para trazer crescimento à entidade que representa. Muitas 
vezes acaba por não pensar tão somente em nossas empresas, mas sim, em toda 
uma cadeia de desenvolvimento local. “E é pensando desta maneira, que esta 
Diretoria, investirá seus esforços para ver não só a ACIC, mas toda a classe 
empresária Carazinhense a caminho do sucesso, liderada por este jovem líder 
empresarial”. 1734/12 Vereador Paulino De Moura – PTB oficio ao Comandante da 
Brigada Militar do nosso Município CAPITÃO JARBAS BORER solicitando que a 
mesma efetue patrulhamento ostensivo junto a ESCOLA MUNICIPAL CASTELO 
BRANCO, no bairro Fey no horário do meio dia eis que pessoas inconvenientes 
colocam em risco as crianças, ainda efetuar passagens no RESIDENCIAL 
CANTARES, junto a sede da Associação dos Moradores (abrigo de ônibus), onde 
jovens promovem algazarras durante a noite perturbando o sossego público dos 
moradores. Tal pedido tem por objetivo atender solicitação de pessoas que nos 
procuraram e até mesmo através da imprensa solicitaram providencias. 1737/12 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB requer que após lida em plenário, seja enviado 
oficio com votos de profundo pesar aos familiares da senhora Augusta Sieben, pelo 
seu falecimento ocorrido dia 25 de agosto em nossa cidade. Dona Augusta, mãe 
dedicada e lutadora foi o reflexo da família, deixando-nos um modelo de vida e um 
exemplo a seguir, através dos predicados que lhe foram peculiar como fé, dignidade, 
fidelidade, aceitação, comprometimento e capacidade de trabalho. “Nada somos, mas 
Deus se torna tudo em nós, nada podemos, mas Deus começa a fazer tudo, através 
de nós”. Aos familiares, o nosso fraternal abraço com votos de pesar, desejamos que 
a paz e a felicidade, continuem reinando no meio de todos. Para Augusta Sieben 
desejo que siga em paz e encontre a tranquilidade tão desejada durante toda a sua 
vida e temos certeza que Deus a acolherá com muito amor. 1738/12 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 do Senhor FERNANDO WEISHEIMER NETO “PINDUCA” “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 do 
inesquecível Senhor FERNANDO WEISHEIMER NETO, os nossos mais sentidos  
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pêsames pelo infausto ocorrido. 1739/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB solicita 
que depois de lido ao plenário, seja enviado oficio, com os mais sinceros votos de 
profundo pesar aos familiares do senhor Avenyldo knop pelo seu falecimento ocorrido 
em nossa cidade. Pessoa de caráter ilibado integra ético e totalmente dedicado a 
família, durante toda sua trajetória de vida procurou fazer o bem a todas as pessoas 
que o cercavam. Certamente sua partida deixa saudades e uma grande tristeza no 
coração daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo e com ele conviver. Fique, 
por fim, neste Requerimento de Pesar a certeza de que o senhor Avenyldo Knop, há 
de encontrar, pelas sacratíssimas sendas do Senhor, a merecida PAZ e a definitiva 
FELICIDADE, tão somente por seu puro merecimento. 1748/12 Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB solicita que depois de submetida ao plenário para aprovação, seja 
enviado oficio cumprimentando o Diretor da UPF – CAMPUS CARAZINHO, Professor 
Jaime Martinez, pela inauguração do Espaço Cultural Professora Eugênia Nilda 
Stangler de Oliveira, que ocorrerá no próximo dia 01 de setembro de 2012, no Campus 
da UPF - Campus Carazinho. Sem dúvida dentro de uma Universidade ter um espaço 
cultural é fundamental, e batizar este Espaço com o renomado nome da Professora 
Eugênia foi muito feliz e oportuno, pois vem reconhecer sua trajetória de vida, de muito 
talento e amor a arte musical. Dona Eugênia transmitia muita dedicação, carinho e 
competência a centenas de alunos que passaram pelo Instituto Carlos Gomes, da qual 
foi à fundadora, colaborando de forma significativa com todas as iniciativas culturais de 
Carazinho, ensinando e divulgando a música em nosso município e região, deixando 
um belo legado a todos nós carazinhenses. Nossos cumprimentos ao Diretor Jaime, 
aos Docentes e Discentes, desejando que o Espaço Cultural Professora Eugênia Nilda 
Stangler de Oliveira seja de alguma forma um incentivo para que a arte e a música 
ocupem um lugar de destaque não só na Comunidade Acadêmica, mas em toda a 
sociedade carazinhense.1749/12 Vereador Erlei Vieira – PSDB solicita na forma 
regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado ofício externando 
pêsames aos familiares do senhor Fernando Weissheimer. Conhecido popularmente 
como PINDUCA, Fernando tinha seu comércio estabelecido em frente à delegacia de 
polícia e era bem quisto por toda comunidade carazinhense. Neste momento de 
tristeza para todos os familiares e amigos presto meus sentimentos e renovo a 
esperança de um dia reencontrarmos aqueles a quem tanto amamos. “Em verdade, 
em verdade vos digo que vem à hora, e agora é em que os mortos ouvirão a voz do 
Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jo 5:25”1758/12 Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício cumprimentando os Delegados da Policia Civil, Dr. Luis 
Fernando Pinto de Azevedo e Dr. José Soares Dias,  pelos relevantes serviços 
prestados a Comunidade de Carazinho e Região.Externamos neste requerimento o 
nosso reconhecimento e a admiração desta Casa legislativa a estes Delegados  que 
ao longo dos anos dedicaram suas vidas por nossa comunidade, sempre com ética, 
respeito  e cumprimento as Leis, pois em um mundo ativo e dinâmico no qual estamos 
inseridos hoje, é incomum encontrar profissionais de tão alto gabarito e competência,  
e agora aposentados, é justo que esta Casa venha prestigiar uma vida tão plena de 
realizações e trabalho em prol da Segurança Pública e  em benefício do 
próximo.REQUER, por fim, anuência dos demais Edis para que  a cópia do deliberado 
por esta Casa de Leis seja encaminhada aos  Ilustríssimos Delegados, Doutor Luis 
Fernando Pinto de Azevedo e José Soares Dias,  dando a eles ciência desta 
manifestação da Câmara Municipal de Carazinho.Passamos agora ao intervalo 
regimental,conforme acordo de bancada não haverá intervalo regimental,passamos ao 
grande expediente,convido o Vereador Gilnei Jarré, Vereador Felipe Sálvia, Vereador  
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Leandro Adams  para fazer o uso da palavra. O vereador Élbio Esteve pediu questão 
de ordem, para que os requerimentos e os projetos viáveis e sem emenda fossem 
votados em bloco, está em discussão o pedido verbal 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 066/12 
de autoria do Executivo 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. O secretário fez a leitura do Projeto 
de Lei 067/12 de autoria do Executivo Municipal com Emenda Modificativa e 
Aditiva de autoria do Legislativo Municipal, o secretário fez a leitura do parecer da  
Comissão de Justiça e Finanças com Emenda, está em discussão o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças com Emenda, 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 com Emenda, está em 
discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social com Emenda, não 
havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. 
O presidente colocou em discussão a Emenda Modificativa com os pareceres já 
aprovados, não havendo vereadores que quisessem discutir, Vereador Gilnei Jarré , 
Vereador Paulino de Moura coloco em votação, aprovado por todos.O presidente 
colocou em discussão projeto com o parecer já a provado,não havendo vereadores 
que quisessem discutir coloco em votação,aprovado por todos. O secretário fez a 
leitura do Projeto de Lei 068/12 de autoria do Executivo 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, 
o vereador Gilnei Jarré, Paulino de Moura fez o uso da palavra, coloco em votação o 
parecer, 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 03 de setembro do corrente ano, às 18h45min. 
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