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Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e doze, ás dezoito e quarenta e 
cinco minuto ocorreu à quadragésima oitava reunião da Câmara Municipal de 
Carazinho. O Vereador Élbio Esteve fez a leitura de um trecho da bíblia. O secretário 
fez a leitura da ordem do dia. Requerimentos 2057/12 Vereador Rudinei Brombilla 
PP – solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para 
aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao piloto ALEX DE QUADROS pela 
conquista do campeonato estadual de moto velocidade na categoria Turismo Pró até 
1000 cilindradas, titulo esta com vitoria no Autódromo de Guaporé; Após seis etapas 
de muitas disputas e alta velocidade. A maior vitória na competição é derivada da 
satisfação interna de saber que você fez o seu melhor e que você obteve o máximo 
daquilo que você deu. 2060/12 Sandra Citolin PMDB – solicita na forma regimental, 
que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
cumprimentando e parabenizando o Sr. Júlio Tadeu Piva, novo Presidente da 
Subseção da Ordem dos advogados do Brasil (OAB Carazinho), extensivo a toda a 
Diretoria que irá gerir a instituição, a partir de 1º de janeiro de 2013. Externamos neste 
requerimento o nosso reconhecimento e a admiração desta Casa legislativa a estes 
profissionais liberais que ao longo dos anos adquiriram o respeito e a confiança de 
toda uma comunidade, através de seu trabalho, primando pelo zelo, honestidade e 
correção de propósitos, engajados no bom relacionamento firmado com a sociedade, 
procurando, a nosso ver, trabalhar sempre em sintonia com esta Casa de Leis,  
Ministério Público, Poder Judiciário,  Poder Executivo e a comunidade local.Desta 
forma é de inteira justiça que essa Casa delibere manifestar o seu reconhecimento 
público ao Sr. Julio Tadeu Piva e Diretoria por sua dedicação contínua e pelo profundo 
sentimento de profissionalismo no exercício de suas funções. Assim sendo deixamos 
aqui os nossos votos de sucesso, almejando que a experiência e a visão dos novos 
gestores traga a instituição a novos caminhos e ao contínuo progresso de suas 
atividades. 2061/12 Vereador Paulino de Moura – ofício de CUMPRIMENTOS a nova 
diretoria eleita da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB, em nossa cidade, 
eleita no último dia 19, na pessoa do Presidente eleito, o advogado JÚLIO EDUARDO 
PIVA, extensivo aos demais integrantes da Diretoria Executiva. Recebam em nome do 
Poder Legislativo de Carazinho, os nossos desejos de uma profícua gestão frente a 
esta Entidade. 2069/12 Vereador Élbio Este PSDB – ofício ao Sr. Alex de Quadros, 
parabenizando pela conquista do Campeonato Estadual de Motovelocidade, categoria 
Turismo Pró até 1000 cilindradas. É com imensa alegria que viemos através deste 
cumprimentar o Sr Alex de Quadros pelo incansável trabalho realizado entre 
treinamentos até a conquista do título citado. Sabemos que desde o início do 
campeonato até sua última etapa há um grande desgaste e muita dedicação, os quais 
foram recompensados com sua vitória. Receba desta forma o reconhecimento e o 
incentivo deste Poder Legislativo Municipal. 2073/12 Vereadora Sandra Citolin 
PMDB – solicita na forma regimental, que depois de submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício, cumprimentando e parabenizando o Sr. Claudir 
Cardoso – Presidente da ONG Amigos do Rio da Várzea - ONG ARIVA, pela 
excelência e organização da Audiência Pública contra a construção do Presídio 
Regional de Passo Fundo às margens da BR 285, distante cerca de 10 km do  
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perímetro urbano de Carazinho. Certamente a iniciativa da Audiência Pública foi 
positiva, com o Plenário da Câmara Municipal lotado, foram debatidos questões sobre  
Saúde Pública, Segurança Pública, Logística, questões de Leis Ambientais, 
Licenciamentos, etc.,  onde ficou  evidente  que a construção deste Presídio será 
amplamente prejudicial para a qualidade da água que abastece a nossa Cidade e que 
é importante para mais outros 54 municípios cortados pelo Rio da Várzea.Por toda 
esta caminhada de muitas lutas e um intenso  trabalho em prol de nossa comunidade, 
é que enviamos os mais sinceros votos de sucesso do Poder Legislativo 
Municipal.2075/12 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 a Promotoria de Defesa do Consumidor, solicitando 
novamente que através de seu intermédio, o setor competente providencie uma 
inspeção junto as fruteiras, feiras e similares quanto ao uso de etiquetas com peso, 
valor do produto por kg e valor do produto pesado, pois recebemos reclamação de que 
algumas fruteiras não estão mais cumprindo com o estabelecido em Lei.Em 2010, fiz 
um trabalho no sentido de que houvesse uma regularização, pois eram inúmeras as 
queixas dos consumidores, e, conforme documentação em anexo, houve uma 
fiscalização no sentido destes estabelecimentos cumprirem com o disposto no inciso 
III do art. 6º do código de Defesa do Consumidor “informação adequada e clara sobre 
os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade, 
características, composição, qualidade e preço.” e com as exigências contidas no art. 
4º da Norma técnica Estadual nº 01/2005, sendo obrigatório que conste na rotulagem 
de seus fornecedores as seguintes informações: Nome do Produto; Endereço 
Completo; CNPJ/CPF; Telefone; Produto e variedade; Data de embala mento; Peso 
Líquido, Classificação e Padronização. A ideia teve uma aprovação maciça da 
comunidade em geral, afinal ninguém concorda com o fato de que os produtos são 
pesados sem a devida etiqueta mento da mercadoria contendo as informações sobre o 
valor do kg, peso do produto e valor a ser pago pela quantidade adquirida. 
Infelizmente quando solicitamos pela primeira vez essa fiscalização para que a Lei 
fosse cumprida, houve resistência por parte de alguns proprietários de fruteiras, mas a 
grande maioria acabou se adaptando as normas, porém hoje recebemos informações 
de que algumas não observam mais esta prática, e como forma de defender o direito 
dos consumidores solicita que novamente haja um esforço no sentido de que tais 
estabelecimentos sejam fiscalizados quanto ao cumprimento destas normas. 
Passamos agora para o grande expediente, conforme acordo de bancada não haverá 
intervalo regimental. A Liga de Combate ao Câncer fez o uso da palavra na tribuna 
livre. O vereador pediu questão de ordem, para que os requerimentos fossem votados 
em bloco, o presidente colocou em discussão o pedido de requerimento 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 091/12 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  
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quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. O secretário fez a leitura 
do Relatório de Execução Orçamentária do mês de Outubro 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 presidente colocou em votação o Relatório com o 
parecer já aprovado, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em 
votação, aprovado por todos. O vereador Gilnei Jarré fez o uso da palavra na tribuna. 
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 dezembro do corrente 
ano, às 18h45min. 
 
  
 
 
 
 

Vereador Erlei Vieira                                 Vereador Elbio Esteve 
Presidente                                                         Secretário 


