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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 30 DE JULHO DE 2012 
031/12 

 
 
 
Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e doze,  ás dezoito e quarenta e cinco 
minutos, ocorreu à  trigésima primeira reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O 
Vereador  Élbio Esteve fez a leitura de um trecho da bíblia.O presidente colocou em 
apreciação a ata 029/12 do dia dezesseis de julho de dois mil e doze, está em 
discussão a ata 029/12, não havendo veeradores que quisessem discutir coloco em 
votação, aprovado por todos. O presidente colocou em apreciação a ata 030/12 do dia 
vinte e três de julho de dois mil e doze, está em discussão a ata 030/12, não havendo 
veeradores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. Convido o 
senhor secretário para fazer a leitura do oficio do Vereador Eugenio 
Grandó,solicitando a convocaçãodo suplente. Requerimento 1585/12 Vereadora 
Sandra Citolin – PMD solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário 
para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, 
cumprimentando  a Sra. Nanci da Cruz Mafalda – Coordenadora do Museu Regional 
Olívio Otto, o Sr. Alexandre de Freitas – Coordenador Técnico do Projeto SISMU, o Sr.  
Adriano Daniel Muller e Leandro de Oliveira, pela criação  do Projeto Sismu, 
implantado pelo Museu Regional Olívio Otto.O Projeto está disponibilizando 
gratuitamente para Instituições Museológicas de todo país um cadastro nacional de 
instituições, onde as mesmas irão informar seus dados, e estes ficaram armazenados 
para posterior consulta das instituições cadastradas na Rede Sismu de Museus. E nos 
próximos 6 meses as instituições que aderirem a Rede Sismu irão dispor de um Fórum 
de discussão próprio, chat online, consulta a acervos ( somente aqueles 
disponibilizados pelos Museus), leitura de artigos, consultas e pesquisas em geral de 
interesses da área museológica. Esta homenagem é feita em forma de agradecimento 
a coordenadora  Museu Regional Olívio Otto e aos criadores do Projeto SISMU, que 
com seu talento e inovação  contribuem decisivamente com o engrandecimento e o 
progresso  de nossa cidade em áreas como cultura, educação,  cidadania, economia, 
entre outros.“ A diferenciação se faz em três pilares: planejamento, inovação e 
qualidade.” E o Projeto SISMU é a síntese disso”  1586/12 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 ARACI FLOR ARAUJO BUENO.Neste 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 da inesquecível Senhora ARACI FLOR 
ARAUJO BUENO, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido.1590/12 
Vereador Élbio Esteve – PSDB solicita que após lida em plenário, e deferida na 
forma regimental, seja encaminhado ofício aos familiares da sempre lembrada 
Pedrolina Ezilda Dalvesco, que veio a falecer dia 27 do corrente mês, deixando 
consigo 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!”1591/12 Vereador Felipe Sálvia – PDT solicita que, depois de 
ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de 
Carazinho, ao Sindicado dos Motoristas de Carazinho, por ocasião da passagem do  
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DIA DO MOTORISTA, ocorrida no dia 25 de julho do corrente. Nesta data prestamos 
homenagem a todas as pessoas que conduzem veículos, de forma profissional ou 
amadora. Enfrentando os perigos das estradas ou a insegurança das cidades. Aos 
motoristas, que são os responsáveis pela condução do progresso deste imenso país 
manifestamos nosso desejo sincero de que todos sejam prudentes ao volante, 
respeitem as leis de trânsito e voltem para suas casas com alegria e a satisfação do 
dever cumprido, pois conduzir um veículo é sempre uma grande responsabilidade, há 
inúmeros obstáculos a serem vencidos, especialmente no que se refere às condições 
físicas das estradas de nosso país.Recebam todos, motoristas em geral e em especial 
os que transportam as riquezas da nossa terra, o reconhecimento do Poder Legislativo 
Municipal de Carazinho a quem diariamente vem contribuindo para um Brasil ainda 
maior, vencendo dificuldades e deixando exemplos de determinação, competência e 
trabalho digno, honesto.1592/12 Vereador Élbio Esteve – PSDB  solicita que após 
lida em plenário e deferido na forma regimental, seja enviado ofício à Prefeitura 
Municipal de Santa Bárbara do Sul, manifestando nossa solidariedade às vítimas do 
temporal deste final de semana, que devastou várias casas da cidade. Mais do que 
nunca, neste momento de dificuldade, é preciso ter coragem e esperança, para 
reconstruir o que fora levado pelas intempéries do tempo. “A esperança é o único bem 
comum a todos os homens; aqueles que nada mais têm - ainda assim a possuem.” 
(Tales de Mileto) 1595/12 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 3752/12, do deputado Ronaldo Fonseca que estabelece 
prazo máximo de 30 dias para que as unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) 
realizem exames diagnósticos e executem procedimentos necessários à saúde dos 
pacientes. Pela proposta, caso as unidades do SUS não possam realizar os 
procedimentos no prazo de 30 dias, o governo ficará responsável por enviar o paciente 
a um hospital privado. Quando há propostas como estas que trazem inúmeros 
benefícios a população, cabe também a nós, legisladores municipais, destacar e dar 
publicidade a nobre iniciativa, por isso manifestamos o total apoio a esta proposta que 
visa diminuir o tempo de espera por atendimento no SUS, estabelecendo critérios que 
auxiliam na melhoria da qualidade do atendimento promovido pelo Sistema Único de 
Saúde. Todos sabem que o sistema apresenta significativas deficiências no que se 
refere ao prazo para execução de vários procedimentos, resultando na superlotação 
de serviços de saúde do país e isto precisa mudar com urgência. No projeto ainda está 
previsto que o prazo de 30 dias não valerá para os casos de emergência, em que o 
atendimento deverá ser imediato. No projeto há também a previsão de que o 
descumprimento da nova regra deverá resultar na abertura de procedimento 
administrativo, que pode levar à demissão do servidor responsável pelo atraso.A 
iniciativa do autor desta proposta merece nosso reconhecimento, nosso apoio e nosso 
aplauso, pois somos testemunhas de que muitos municípios, apesar de terem 
condições, não tomam a iniciativa de reduzir esse tempo de espera dos pacientes, 
mesmo que essa demora muitas vezes acabe no agravamento do caso, 
comprometendo o direito a saúde e a vida. Em Carazinho não é diferente, e nossa 
esperança é de que esta iniciativa possa vir a amenizar o sofrimento de nossa 
população que necessita do Sistema Único de Saúde.1602/12 Vereador Marcos 
Soares – PTB requer, na forma regimental, que depois de lido em Plenário, seja 
enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES:1 
– Como está sendo feita a entrega de cargas de terra para a população?2 –  
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Apresentar relação das pessoas contempladas com as mesmas e o respectivo 
endereço de entrega das cargas referente ao período de março a julho do corrente 
ano;3 – Informar se tem sido cobrado algum tipo de taxa para a entrega das 
respectivas cargas de terra? Caso afirmativo informar valores e encaminhar copia das 
solicitações.4 – Especificar quantas cargas foram entregues nos meses de MARCO, 
ABRIL, MAIO, JUNHO e JULHO de 2012.1605/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício  ao 38° Batalhão da Polícia Militar (BPM) – Carazinho, na pessoa do Sr. 
Sérgio Portela da Silva  – Comandante, solicitando um policiamento mais  ostensivo e 
preventivo nas proximidades da Praça Santo Muneroli, no entorno  do Ambulatório 
Municipal, localizado na   Avenida São Bento. Este pedido justifica-se pois com a  
ampliação  do horário de atendimento aos usuários até as vinte e três horas, o fluxo de 
pessoas teve um aumento considerável, sendo que a presença da Brigada Militar 
proporcionará mais  segurança a população, que atualmente está se sentindo 
ameaçada  com os constantes assaltos a pedestres e outros delitos, que estão 
ocorrendo nas proximidades do Ambulatório Municipal.Passamos agora para o 
intervalo regimental,conforme acordo de bancada não haverá intervalo regimental. 
Passamos agora para a tribuna livre, convido a representante do Sebrae para fazer o 
uso da palavra, convido e vereador Paulino de Moura,para acompanhar até a 
tribuna.Passamos agora para o grande expediente. Convido agora o vereador Gilnei 
Jarré, Vereador Felipe Sálvia.O presidente colocou em discussão os requerimentos, 
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 os requerimentos, aprovado por todos. O 
Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 063/12 com Emenda Modificativa do 
Executivo Municipal. O secretário fez a leitura do Parecer da Emenda Modificativa da 
Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereadores que quisessem discutir, o 
vereador Gilnei Jarré fez uso da palavra, coloco em votação, o parecer da Emenda 
Modificativa da Comissão de Justiça e Finanças foi aprovado por unanimidade. O 
secretário fez a leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo 
vereadores que quisessem discutir coloco em votação, o parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças foi aprovado por unanimidade.O secretário fez a leitura do parecer 
da Emenda Modificativa da Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo 
vereadores que quisessem discutir coloco em votação, o parecer da Emenda da 
Comissão de Ordem Econômica e Social foi aprovado por unanimidade. O secretário 
fez a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo 
vereadores que quisessem discutir coloco em votação, o parecer da comissão  foi 
aprovado por unanimidade.O presidente colocou em discussão o projeto com os 
pareceres já aprovados, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em 
votação, aprovado por unanimidade o Projeto de Lei 063/12. O Secretário fez a leitura 
do Projeto de Lei 034/12 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 unanimidade.Dando fim aos 
trabalhos o presidente encerrou a reunião e convocou os vereadores para a próxima 
reunião  ordinária a ser realizada no dia 06 de agosto do corrente ano, às 18:45 min. 
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