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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2012 
036/12 

 
 
 
Aos três dias do mês de setembro de dois mil e doze, ás dezoito e quarenta e cinco 
minuto ocorreu à trigésima quarta reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O 
Vereador Paulino de Moura fez a leitura de um trecho da bíblia. Convido o senhor 
secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião. Requerimento 
1775/12 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 SERGIO BORCHARDT. 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 
SERGIO BORCHARDT, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 
1776/12 Vereador Rudinei Brombilla – PP solicita na forma regimental, que depois 
de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a 
PANIFICADORA VITORIA em nome de sócio proprietário CARLOS NATAL VIEIRA 
BUGS e extensivo a todos os funcionários pela comemoração dos 11 anos de 
atividades de Padaria e confeitaria no nosso município. É fundamental ter dedicação 
total à empresa e investir muitas horas do dia no projeto, Os líderes adaptáveis são 
capazes de lidar com várias demandas simultaneamente sem perder seu foco ou 
energia, e sentem-se à vontade com as ambiguidades inevitáveis da vida 
organizacional. Podem ser flexíveis na adaptação aos novos desafios, ágeis na 
adequação às mudanças contínuas e maleáveis em suas ideias diante de seus 
desafios. 1782/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB solicita na forma regimental, 
que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho, cumprimentando os carazinhenses participantes do Freio de 
Ouro 2012, Caetano Weber de Quadros e Felipe Feldmann Weber carazinhenses 
brilhantes do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos do Planalto que mostraram 
força, garra resistência e muito talento na Expointer 2012, conquistando as medalhas 
de Ouro e Prata, respectivamente, na categoria juvenil enchendo de orgulho a nossa 
cidade. Nosso reconhecimento a estes bravos carazinhenses por representar e levar o 
nome do nosso município na maior feira do Agronegócio do Brasil, sendo desta forma 
muito justo que essa Casa delibere manifestar o seu reconhecimento público a estes 
jovens talentos.  O Freio de Ouro traduz bem a paixão do povo gaúcho pelos cavalos 
"É uma prova de extrema tradição, que vem se destacando pelo alto nível técnico 
apresentado pelos cavalos e ginetes, e onde mais uma vez Carazinho teve um papel 
de destaque na competição”. 1788/12 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 aos Senadores e Deputados da 
bancada gaúcha no Congresso Nacional, manifestando nosso apoio para que sejam 
mantidos todos os esforços no sentido de encontrar uma alternativa para o fim do fator 
previdenciário. Finalmente depois de treze anos em vigor em meio a muita polêmica, o 
fator previdenciário pode estar chegando ao fim. Sabemos que os Deputados e o 
Governo estão engajados na busca por um acordo que permita votar, após as eleições 
municipais, o projeto (PL 3299/08) que acaba com o mecanismo usado na concessão  
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de aposentadoria por tempo de contribuição. Conforme o que foi noticiado, o acordo 
se encaminha para a aprovação da fórmula proposta pelo deputado licenciado Pepe 
Vargas, chamada de “regra 95/85”, que estabelece que o trabalhador possa se 
aposentar quando o somatório da idade e do tempo de contribuição for de 95 para 
homens e 85 para mulheres. Por exemplo, o homem poderá requerer a aposentadoria 
quando tiver 60 anos de idade e 35 de contribuição. Atualmente, para evitar que o 
fator reduza a aposentadoria, um homem de 60 anos precisa ter 40 anos de 
contribuição ao INSS. Ninguém tem duvidas de que o fator é uma crueldade com o 
aposentado, e que o melhor seria a restauração do cálculo que havia antes da entrada 
em vigor da lei do fator (9.876/99), mas entendemos que a fórmula proposta por Pepe 
Vargas, ainda que não seja a ideal, é a mais admissível. Vale lembrar ainda, que o fim 
do fator previdenciário já foi aprovado pelo Congresso em 2010, durante a votação da 
Medida Provisória 475/09, que reajustava as aposentadorias (transformada na Lei 
12.254/10), quando os parlamentares aprovaram uma emenda que acabava com o 
fator a partir de 1º de janeiro de 2011, mas infelizmente, nosso ex Presidente Lula, do 
Partido dos Trabalhadores - PT VETOU o dispositivo que daria melhores condições de 
vida a milhares de trabalhadores no ato de sua aposentadoria. Passamos agora para o 
intervalo regimental, conforme acordo de bancada, não haverá intervalo regimental. 
Passamos para o grande expediente. O vereador Felipe Sálvia solicitou questão de 
ordem, para que os requerimentos fossem votados em bloco, o presidente colocou em 
discussão o requerimento verbal do vereador Felipe Sálvia, o Vereador Paulino de 
Moura também pediu questão de ordem para que o Relatório da CPI fosse votado 
separado, o presidente colocou em discussão o pedido verbal dos vereadores, 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 071/12 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 075/12 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 076/12 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  
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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 077/12 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 Relatório de Execução Orçamentária de Julho de 2012 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 secretário fez a leitura do Relatório da CPI da Patrola Fiat 
Allis, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado 
por cinco a quatro (5X4). Dando fim aos trabalhos o presidente encerrou a reunião e 
convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 10 de 
setembro do corrente ano, às 18h45min. 
 
  
 

Vereador Erlei Vieira                                 Vereador Elbio Esteve 
Presidente                                                         Secretário 


