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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE JULHO DE 2012 
028/12 

 
 
 
Aos nove dias do mês de julho de dois mil e doze,  ás dezoito e quarenta e cinco 
minutos, ocorreu à  vigésima oitava reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O 
Vereador  Leandro Adams fez a leitura de um trecho da bíblia. O Presidente colocou 
em dicussão a ata 026/12 do dia dois de julho de 2012,não havendo vereadores que 
quisessem discutir coloco em votação,aprovado por todos,está em discussão a ata da 
reunião extraordinária 027/12 do dia  quatro de julho de 2012,não havendo vereadores 
que quisessem discutir, coloco em votação, aprovado por todos. Requerimento 
1462/12 Vereador Eugenio Grandó – PTB  requer, na forma regimental, que depois 
de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho a direção executiva da UNIMED Região da Produção 
na pessoa do Sr. Luiz Carlos Colle Thomé, a fim de que se possa num ato de singela 
homenagem, re-nomear a Rústica da UNIMED concedendo-lhe o nome de Rústica Dr. 
Sergio Rech – UNIMED. Dr. Sérgio Rech, falecido na última quinta-feira, dia 05 de 
julho, foi o organizador e realizador desta Rústica da UNIMED, que ocorre anualmente 
em dezembro em nosso município. Nada mais do que justo em fazer uma simples 
homenagem a um grande homem, grande profissional e grande membro da nossa 
comunidade, que participou ativamente sendo um dos fundadores da UNIMED Região 
da Produção.1463/12 Vereador Eugenio Grandó – PTB  requer na forma regimental, 
que depois de lido em plenário e deferido na forma regimental, seja enviado oficio com 
os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de SERGIO RECH, pelo seu 
falecimento ocorrido no dia 05 de julho, demonstrando nossa solidariedade neste 
momento de profunda dor pela perda irreparável. Desejamos a Família, muita força e 
fé para superar este momento que sabemos é de profunda dor, mas Deus que tudo 
pode estará fortalecendo-os e consolando-os. Cremos na palavra de Deus escrita em 
João Cap.11, vers. 25 e 26 “Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em 
mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim nunca 
morrerá”.1464/12 Vereador Eugenio Grandó – PTB requer, na forma regimental, que 
depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício 
do Poder Legislativo de Carazinho a FAMURS - Federação das Associações de 
Municípios do RS, na pessoa do presidente Sr. Ary Vanazzi, em apoio à moção 
apresentada durante o 32º Congresso de Municípios do RS.A moção apresentada 
reivindica o fornecimento por parte do Estado doses em número suficiente para toda 
população do RS da vacina contra a gripe H1N1, bem como a distribuição do 
medicamento TAMIFLU aos municípios para que assim possa ser realizado o 
tratamento de pacientes com a suspeita ou confirmação da gripe.A proposição é de 
extrema relevância uma vez que é no RS que se apresenta a maior incidência dos 
casos inclusive já tendo sido registrado mortes pela doença.1465/12  Vereador 
Eugenio Grandó – PTB requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário 
e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho a direção e funcionários da Rede Farmácias Glória/Rede Associadas, em 
nome do proprietário Sr. José Mazzutti e da Gerente Geral Sra. Marisol Mazzutti 
parabenizando pelos 40 anos desta rede de farmácias de Carazinho.Parabenizamos a  
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empresa, seus proprietários e colaboradores pela excelência no atendimento, 
valorização da clientela e principalmente por acreditar em nossa cidade, em seu 
potencial para o crescimento e o aprimoramento da rede.1471/12 Vereador Elbio 
Esteve – PSDB solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, 
seja encaminhado ofício aos familiares do sempre lembrado Sérgio Galvagni, que 
deixa uma família enlutada, e as lembranças de seus belos feitos em prol da família e 
da sociedade.“A Saudade não significa que estamos longe, mas sim que um dia já 
estivemos juntos!” Prestamos assim nossos mais profundos sentimentos, e a certeza 
de que mesmo com a saudade batendo forte no peito, as boas lembranças, farão 
desta saudade algo ainda mais especial.Recebam desta forma, os mais sinceros votos 
de pesar do Vereador Elbio Esteve. 1472/12 Vereador Elbio Esteve – PSDB  solicita 
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado ofício 
aos familiares do sempre lembrado Dr. Sérgio Rech, que aos 69 anos deixa uma 
família enlutada, e as lembranças de seus belos feitos em prol da família e da 
sociedade.“A Saudade não significa que estamos longe, mas sim que um dia já 
estivemos juntos!” Prestamos assim nossos mais profundos sentimentos, e a certeza 
de que mesmo com a saudade batendo forte no peito, as boas lembranças, farão 
desta saudade algo ainda mais especial.1474/12 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 
JONATHAN AZEVEDONeste 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 JONATHAN AZEVEDO, os nossos 
mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido.1475/12 Vereador Gilnei Jarré – PSDB 
solicita na forma regimental, que a seguir da aquiescência do plenário encaminhe-se 
ofício externando condolências aos familiares do Sr. SÉRGIO RECH, pelo seu 
passamento ocorrido na última quinta-feira, em nossa cidade.    Sensibilizados, unimo-
nos, neste momento e expressamos nosso pesar, externando nossos sentimentos e 
auguramos à família a superação deste lastimável episódio, na certeza de que a fé 
traz esperança e conforto espiritual.1476/12 Vereador Eugenio Grandó – PTB 
requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho a direção e 
funcionários das Empresas Jan e Stara de Não Me Toque e Semeato de Passo Fundo 
por terem recebido o 40º Prêmio Exportação do RS na Categoria Qualitativa – 
Destaque Setorial no quesito Máquinas e Implementos Agrícolas. Estas empresas que 
se destacaram neste quesito, adotaram soluções criativas e inovadoras e constituindo-
se em efeito-demonstração e referencia para outras empresas bem como acarretando 
efeitos benéficos para a microrregião as quais pertencem.E a empresa BSBIOS 
Energia Renovável de Passo Fundo por terem recebido o 40º Prêmio Exportação do 
RS na Categoria Quantitativa – Dinamismo Exportador. Premio dedicado a empresas 
que se destacaram pela elevada taxa de crescimento no valor das exportações totais, 
entre as 40 maiores empresas exportadoras.O Prêmio Exportação RS é promovido 
pela ADVB/RS e concedido pelo Conselho do prêmio Exportação RS formado pelas 
principais instituições publicas e privadas que estão presentes ao longo de todo o 
processo do comércio exterior gaúcho. A seleção das empresas levou em 
consideração os critérios quantitativos baseados em informações  
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do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O 40º Prêmio 
Exportação RS, aconteceu no dia 25 de junho, no Teatro Bourbon Country e premiou 
41 empresas, sendo com certeza um tributo ao empreendedorismo gaúcho.1477/12 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB  solicita na forma regimental, que a seguir da 
aquiescência do plenário encaminhe-se ofício externando condolências aos familiares 
da Sra. ERONDINA BERTOLDO SOARES pelo seu passamento ocorrido na última 
sexta-feira, em nossa cidade. Sensibilizados, unimo-nos, neste momento e 
expressamos nosso pesar, externando nossos sentimentos e auguramos à família a 
superação deste lastimável episódio, na certeza de que a fé traz esperança e conforto 
espiritual.1478/12 Vereador Gilnei Jarré – PSDB solicita na forma regimental, que a 
seguir da aquiescência do plenário encaminhe-se ofício externando condolências aos 
familiares do Sr. SOELI LURDES GIACOMOLLI, pelo seu passamento ocorrido na 
última sexta-feira, em nossa cidade.  Sensibilizados, unimo-nos, neste momento e 
expressamos nosso pesar, externando nossos sentimentos e auguramos à família a 
superação deste lastimável episódio, na certeza de que a fé traz esperança e conforto 
espiritual.1484/12 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 Presidente Dilma Rousseff, aos Lideres de 
Bancada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, manifestando nosso total 
apoio ao Projeto de Lei Complementar nº 148/12 do Deputado Eduardo da Fonte, que 
isenta de ICMS o fornecimento de energia aos consumidores de baixa renda 
beneficiários da tarifa social.É notório que a incidência de ICMS na tarifa social de 
energia, como vem acontecendo em vários estados, reduz a efetividade do programa, 
que pretende facilitar o acesso à energia elétrica para famílias de baixa renda. A Lei 
12.212/10 define descontos aos consumidores de baixa renda, diferenciados para três 
faixas de consumo, até o limite de 220 kWh/mês. O autor da proposta explica que, em 
alguns estados, esses consumidores são taxados pelo ICMS inclusive sobre a parte 
que é subsidiada, ou seja, pagam imposto até mesmo pelos descontos.Este projeto 
corrige uma injustiça que é a cobrança de ICMS na conta de consumidores de baixa 
renda, e, é deste tipo de projetos que precisamos, que isentem nosso cidadão da 
cobrança de tantos impostos, já que somos conhecidos mundialmente pelo sobrecarga 
de impostos. Em nosso município tentamos corrigir uma situação semelhante, com a 
criação de um projeto que excluía o ICMS, PIS/PASEP E COFINS do calculo da taxa 
de contribuição para custeio de iluminação pública, pois entendemos que neste caso 
há uma bitributação, mas, mesmo aprovado em plenário, nosso prefeito vetou o 
projeto que deixou de tornar-se lei e que viria a beneficiar toda nossa população e não 
apenas os consumidores de baixa renda, sendo assim continuamos pagando a taxa 
de iluminação publica calculada em cima de outras taxas ou impostos, algo 
absolutamente incompreensível e inadmissível.  1485/12 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 a Secretaria Municipal de 
Saúde de Carazinho, solicitando que sejam concentrados esforços no sentido de 
pressionar a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul e o Ministério da 
Saúde para que sejam disponibilizadas vacinas contra a Gripe H1N1 em numero 
suficiente para que toda a população de nosso estado seja vacinada, em face da 
ocorrência de um grande numero de casos neste ano (99 ocorrências e 15 óbitos). 
Nosso estado é com certeza um dos estados do país que devido as condições 
climáticas está mais propicio a disseminação desta doença e por isso nosso alerta e 
pedido para que providencias no sentido de que toda a população possa ser vacinada 
sejam tomadas com urgência. Em algumas cidades da região já cogita-se a  
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antecipação do recesso escolar de julho bem como o adiamento do retorno as aulas 
caso a situação e o numero de ocorrências venha a aumentar, e, ainda planejam a 
suspensão de eventos coletivos. Senhor Secretário, mais providencias precisam ser 
tomadas no sentido de alertar e orientar a população através dos meios de 
comunicação (TVs, emissoras de Rádios e Jornais) quanto a possibilidade de um novo 
surto de contágio da Gripe Influenza A (H1N1), e as formas de prevenção e cuidado, 
para que todos possam se prevenir adequadamente.Que sejam encontradas formas 
de toda a população ficar em alerta, evitando o contágio, para que possamos evitar a 
chegada deste novo surto até nossa cidade, pois com certeza se a população também 
fizer a sua parte, poderemos ficar sem registrar casos da doença, pelo menos até que 
a vacina chegue para toda a população.1487/12 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 Presidente 
Dilma Rousseff, aos Lideres de Bancada na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal, manifestando nosso total apoio ao Projeto de Lei nº 3355/12, do deputado Eli 
Correa Filho, que faculta aos órgãos públicos de defesa do consumidor o recolhimento 
de taxa dos fornecedores reclamados, relativa ao registro e encaminhamento de 
reclamações fundamentadas.Todos nós sabemos que atualmente existe uma prática 
comum, entre muitos segmentos, de deixarem de dar pronto atendimento e solução 
para os problemas originados da contratação de serviços ou compra de produtos e 
infelizmente isso acarreta um aumento do custo social e financeiro, tanto para os 
consumidores prejudicados como para as instituições, como os Procons, os Juizados 
Especiais Cíveis, o Ministério Público, as entidades civis e delegacias de polícia do 
consumidor”, disse.Sabemos também que os órgãos de defesa do consumidor, além 
do intenso volume de trabalho, têm se transformado em balcão de atendimento ou 
SAC das empresas no intuito de ganhar tempo e criar mecanismos para que o 
consumidor desista de seus direitos, ou seja, os fornecedores repassam ao Estado, 
cada vez mais, o ônus de sua ineficiência e oneram em duplicidade aos cidadãos. 
Acredito que a aprovação deste projeto irá aperfeiçoar e dar eficiência ao atendimento 
dos órgãos de defesa do consumidor, tanto nos procedimentos usados para registro, 
quanto na análise, encaminhamento e conclusão de reclamações fundamentadas 
apresentadas pelos consumidores, pois a partir desta Lei, os fornecedores reclamados 
ficarão sujeitos ao pagamento de emolumentos e com certeza terão maior presteza 
em solucionar os problemas apresentados por seus produtos, antes mesmo do 
consumidor procurar os órgãos de defesa.1488/12 Vereadora Sandra Citolin –  
PMDB solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício parabenizando o Curso de Liderança Juvenil – CLJ da Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima pelas comemorações dos 25 anos do movimento.  O CLJ, 
Consiste num movimento juvenil da Igreja Católica que reúne e prepara milhares de 
adolescentes para uma missão: a missão de evangelizar outros jovens, de servir à 
comunidade e à Paróquia, e continuar a plantar a mesma semente que Jesus Cristo 
plantou no mundo. Portanto, o CLJ é o grupo feito para que essa semente seja 
plantada nos jovens e floresça cada vez mais, oferecendo valores como humildade, 
caridade, esperança, respeito, fé e amor. Parabenizamos  também  pela excelência da 
organização, participação e  mobilização dos  jovens na mateada e encontro com 
violão, na praça Albino Hilebrandt, onde vários jovens, estiveram reunidos em nome 
de Cristo.Recebam o Reconhecimento e o Incentivo do Legislativo 
Municipal.Passamos agora para o intervalo regimental,conforme acordo de bancada 
não haverá intervalo regimental.Passamos agora para o grande expediente,convido o  
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vereador Gilnei Jarré para fazer o uso da palavra.O vereador Rudinei Brombilla pediu  
questão de ordem ,para que os requerimentos e indicações 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 16 de julho do corrente ano, às 18:45 min. 
 
 
 
 
 
 
               Vereador Erlei Vieira                                 Vereador Elbio Esteve 
                       Presidente                                                         Secretário 
 
 


