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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2012 
045/12 

 
 
 
Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e doze, ás dezoito e quarenta e cinco 
minuto ocorreu à quadragésima quinta reunião da Câmara Municipal de Carazinho. A 
Vereador  Rudinei Brombila fez a leitura de um trecho da bíblia. O presidente colocou 
a ata 044/12 do dia vinte e nove de outubro de dois mil e doze, está em discussão à 
ata 044/12, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, 
aprovado por todos. Requerimentos 1974/12 Vereador Élbio Esteve PSDB - solicita 
na forma regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado o PEDIDO DE 
INFORMAÇÕES ao Executivo Municipal, referente ao que segue: 1 – Solicita valores 
já arrecadados pelo Fundo Municipal de Gestão Compartilhada, referente convênio 
Corsan/Prefeitura Municipal; 2 – Solicita saldo atual (se permitido acompanhado de 
extrato bancário);3 – Solicita a relação dos membros componentes do Conselho 
Deliberativo;4 – Solicita a ata de nomeação das pessoas membros do Conselho acima 
citado;6 – Solicita atas do Conselho Deliberativo referente à liberações de recursos do 
referido FMGC.JUSTIFICATIVA: Lei Municipal N° 7.272, de 28 de dezembro de 2010, 
que autorizou a Realização de Convênio de Cooperação com o Estado do Rio Grande 
do Sul e com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do 
Rio Grande do Sul, e a Celebração de Contrato de Programa com a Companhia 
Riograndense de Saneamento – CORSAN, prevê no seu Artigo 8° a criação do Fundo 
Municipal de Gestão Compartilhada em conta bancária vinculada, específica e 
exclusiva do Fundo. Por esta conta bancária irá transitar 100% dos recursos do 
FMGC, ficando as movimentações a cargo do Conselho Deliberativo, conforme  
determina o Artigo 10° desta lei.1975/12 Vereador Erlei Vieira PSDB – solicita na 
forma regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado ofício a Direção e 
Funcionários da Escola Estadual de Ensino Fundamental Rodolfo 
Bolzani.Cumprimentamos a todos que fazem parte do quadro de funcionários e 
Direção da Escola por esta data comemorativa de 50 anos de atividades com a 
participação da comunidade escolar. Recebam  aqui o reconhecimento do poder 
legislativo por mais esta data comemorativa de 50 anos, e desejamos que as 
atividades desta escola alcancem cada vez mais os seus objetivos na educação e 
melhoramento de seus alunos. 1976/12 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 da Senhora CELINA DE 
OLIVEIRA SILVA A todos os familiares da inesquecível Senhora CELINA DE 
OLIVEIRA SILVA, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 1977/12 
Vereador Rudinei Brombilla PP- solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos as 
empresas abaixo relacionadas nome de seus diretores e extensivo a todos os 
funcionários pelo recebimento do TROFEU ISRAEL DE ALMEIDA,  instituído em 2008 
quando a ACIC – Associação Comercial e Industrial de Carazinho na comemoração 
dos seus 90 anos, faz-se jus empresas, empresários, homens públicos, que prestam 
relevantes serviços a associação ou classe empresarial e a sociedade como um todo.  
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Carazinho Veículos ( Diretor Arthur Scheibe) Rotoplastyc ( Sócio Proprietário Nelson 
Formentini) TV Pampa (Gerente Regional José Luiz Lima)Supermercado Economia ( 
Carine Leite da Silva)Universidade Lutera do Brasil – ULBRA  - (Diretora Mari 
Taietti)“Liderar é estabelecer uma sociedade entre o líder e sua gente.” (Ken 
Blanchard).1982/12 Vereador Eugenio Grandó PTB - requer, na forma regimental, 
que depois de ouvido em Plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, 
solicitando cópia integral do Processo administrativo  n° 139/2012, referente ao edital 
de concorrência pública nº006/2012.1985/12 Vereador Gilnei Jarré PSDB – solicita 
na forma regimental, que seja encaminhado este requerimento à Mesa Diretora, 
solicitando espaço no Grande Expediente do dia 19 de novembro, para a entrega da 
honraria “Prêmio Zumbi dos Palmares” aos homenageados, conforme Lei Municipal nº 
7.481 de 11 de janeiro de 2012, referente às comemorações da Semana da 
Consciência Negra.1986/12 Vereador Erlei Vieira PSDB – solicita na forma 
regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado ofício ao Responsável 
pelo 2º Grupo de Polícia Ambiental de Carazinho, Tiago Guedes solicitando que sejam 
feitas diligencias nas proximidades do posto Walber e Seling, com o objetivo de aferir 
o som nos veículos automotores que ficam estacionados nas imediações. 
JUSTIFICATIVA Diversos moradores dos Bairros, Boa Vista, São Pedro e São João 
procuraram a esse vereador para solicitar que sejam tomadas providencias com 
relação à perturbação do sossego nas imediações.  Os veículos que ficam 
estacionados nas imediações permanecem com o som elevado durante os finais de 
tarde e se estendem até a madrugada. É necessário que a PATRAM realize a aferição 
desses aparelhos de som automotivos, pois com toda certeza não estão em 
conformidade com a lei. Sabemos das dificuldades de efetivo e também a limitação de 
equipamentos para realizar esse trabalho, mas também somos solidários ao 
sofrimento dos moradores que acabam sendo cerceados do seu descanso por esses 
episódios. Aproveitamos o momento para parabenizar também o trabalho realizado, 
pois é de conhecimento desse vereador que foram realizadas algumas diligenciam, 
nas imediações, mas é preciso mais, uma vez que a situação ora enfrentada é 
periclitante. Passamos agora para o intervalo regimental, conforme acordo das 
bancadas, não haverá intervalo regimental. O vereador Élbio esteve, pediu para que 
os requerimentos fossem votados em bloco, está 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, Vereador 
Erlei Vieira, Vereador Eugenio Grandó, fizeram o uso da palavra, não havendo 
vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos.O 
secretário fez a leitura do Projeto de Lei 084/12 de autoria do Executivo 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 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 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 12 de novembro do 
corrente ano, às 18h45min. 
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