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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2012 
038/12 

 
 
 
Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e doze, ás dezoito e quarenta e 
cinco minuto ocorreu à trigésima oitava reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O 
Vereador Felipe Sálvia fez a leitura de um trecho da bíblia. Convido o senhor 
secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião. Requerimento 
1832/12 Vereadora Sandra Citolin PMDB – solicitam na forma regimental, que 

depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho, cumprimentando os Sócios - Proprietários da Mecânica 
Casirigui - Mecânica de Caminhão Srs. Luciano Luis Casirigui e Juliana Capitânio 
Casirigui e os Sócios - Proprietários da Mecânica de Caminhonetes João Paulo Ortiz e 
Gisele Pedroso Ortiz, pela passagem  dos 21 anos de fundação desta renomada 
empresa. A história da Mecânica Casirigui é recheada de desafios e conquistas, frutos 
da união e visão de pessoas empreendedoras que souberam olhar além de seu tempo 
e que colocaram a empresa como uma potência no setor da mecânica.  Certamente 
este é o resultado de um trabalho sério, com comprometimento, responsabilidade 
ambiental e social em conjunto com Direção e funcionários competentes que não 
medem esforços para o crescimento dessa empresa em nosso município e região. 
Nossos cumprimentos ao Grupo Casirigui que acreditou no potencial de Carazinho, 
gerando emprego e renda, contribuindo desta forma para o progresso de nossa 
cidade. 1835/12 Vereadora Sandra Citolin PMDB -solicita na forma regimental, que 

depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício ao 38° Batalhão 
da Polícia Militar (BPM) – Carazinho, na pessoa do Capitão Jarbas Luis Bhorer, 
solicitando um policiamento mais ostensivo e preventivo nas imediações do Bairro São 
Lucas. Este pedido justifica-se, pois com o aumento considerável da população que 
atualmente reside nesse Bairro, consequentemente aumentaram também os 
problemas de perturbação da ordem pública. Com a presença mais frequente da 
nossa Brigada Militar, certamente proporcionará mais  segurança a população, 
inibindo a ação de elementos que ali estão no ntuito de prejudicar os 
moradores.1842/12 Vereador Erlei Vieira PSDB – solicita na forma regimental, que 

após de aprovado em plenário, seja registrada em Ata e encaminhado a Direção da 
Universidade Luterana do Brasil - ULBRA Carazinho, convite para participação na 
sessão ordinária do dia 22 de outubro de 2012, onde iremos prestar um 
reconhecimento do Poder Legislativo aos 40 anos de atuação dessa instituição no país 
e 12 anos de Carazinho. Nos 12 anos de existência da ULBRA em Carazinho, muitos 
profissionais conquistaram a sua qualificação profissional nesta instituição e hoje estão 
a serviço da comunidade. Eu sou um acadêmico da ULBRA e dentro dessa instituição 
conquistei muito do que sou hoje. Durante os anos que convivi nas cadeiras de serviço 
social, presenciei o amor e a dedicação aplicada por todos os funcionários. A ULBRA 
além de cumprir seu papel essencial, na formação de profissionais, preocupa-se com 
as causas através de seus projetos de extensão que atendem a diversas comunidades 
do município. Nada mais justo que o Poder Legislativo preste durante a sessão 
ordinária do dia 22 esse reconhecimento. 1846/12 Vereador Gilnei Jarré PSDB - 
solicita na forma regimental que depois de submetido em plenário para aprovação seja 
enviado oficio de cumprimentos às artesãs do Grupo ARTESANIA pela certificação 
TOP 100 recebida do SEBRAE, em evento realizado no Rio de Janeiro. Receba o 
nosso reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, sempre priorizando a qualidade, a  
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valorização cultural, bem como o artesanato diferenciado. Cabe ressalta a importância 
desta premiação, pela dedicação e capacidade criativa deste grupo de artesãs 
carazinhenses. Passamos agora para o intervalo regimental, conforme acordo não 
haverá intervalo regimental. Passamos agora para o grande expediente. Os 
vereadores não quiseram fazer o uso da palavra. O vereador Elbio 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 
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. Dando fim aos trabalhos o presidente encerrou a 
reunião e convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada no 
dia 24 de setembro do corrente ano, às 18h45min. 
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