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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2012 
041/12 

 
 
 
Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e doze, ás dezoito e quarenta e cinco 
minuto ocorreu à quadragésima primeira reunião da Câmara Municipal de Carazinho. 
O Vereador Leandro Adams fez a leitura de um trecho da bíblia. Coloco em apreciação 
a ata 038 do dia dezessete de setembro de dois mil e doze, está em discussão à ata 
038, não havendo vereadores que quisessem discutir, coloco em votação, aprovado 
por todos. Coloco em apreciação a ata 039 do dia vinte e quatro de setembro de dois 
mil e doze, está em discussão à ata 039, não havendo vereadores que quisessem 
discutir, coloco em votação, aprovado por todos. Coloco em apreciação a ata 040 do 
dia vinte e quatro de setembro de dois mil e doze, está em discussão à ata 040, não 
havendo vereadores que quisessem discutir, coloco em votação, aprovado por todos. 
Convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião. 
Requerimentos 1899/12 Vereador Erlei Vieira – PSDB solicita na forma regimental, 
que após aprovado em plenário seja encaminhado ofício externando os mais sinceros 
votos de pesar aos familiares do nosso amigo, colega e Diretor de Expediente 
Guilherme Piva, pelo falecimento de seu  Avô, o sempre lembrado Antônio Alves 
Xavier.  Por sua trajetória de vida como pai, marido, avô e amigo rogamos a Deus que 
o receba em seu reino de luz; consolando e confortando a família enlutada.¨A saudade 
não significa que estamos longe; mas sim que um dia estivemos juntos¨  Recebam 
desta forma os sentimentos do poder legislativo municiapal. 1900/12 Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB, Vereador Rudinei Brombilla – PP Para quem tem fé, a vida 
e a morte são dois mistérios que não cabe a nós seres humanos desvendarem. E para 
todos nós resta um pedido, que o jovem Mauricio Pilger  seja mais um de nosso 
intercessor junto a Cristo. Que Deus possa confortar cada membro da família e cada 
coração triste neste momento tão difícil.À família enlutada de Mauricio Pilger, nossos 
mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. “Tudo tem o seu tempo determinado, e 
há tempo para todo propósito debaixo do céu:Há  tempo de nascer e tempo de morrer” 
(Eclesiastes 3, 1-2).Passamos agora para o intervalo regimental, conforme acordo d 
ebancada não haverá intervalo regiemental, passamos agora para o grande 
expediente,vereador Élbio Esteve, vereador Eugenio Grandó, vereador Felipe Sálvia, 
vereador Leandro Adams, vereador Sandra Citolin. O vereador Élbio Esteve pediu 
questão de ordem para que os requerimentos 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 079/12 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 projeto 
ficou prejudicado. O secretário fez a leitura do Projeto de Lei 081/12 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, não 
havendo vereadores que quisessem discutir, coloco em votação, aprovado por 
todos.O presidente colocou em discussão o projeto com os pareceres já   
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aprovados, não havendo veeradores que quisessem discutir, coloco em votação, 
aprovado por todos. O secretário fez a leitura do Projeto de Lei 082/12 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 não 
havendo veeradores 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, vereador Eugenio Grandó fez o uso da 
palavra, coloco votação,o projeto foi aprovado por 7x1 (sete a um ).O secretário fez a 
leitura do Projeto de Lei 038/12 de  autoria do Legislativo Municipal, 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 o parecer já aprovado, 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 15 de outubro do 
corrente ano, às 18h45min. 
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