
 1

 
 
 
 
 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE ABRIL DE 2012 
017/12 
 

 
 
Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e doze, dezoito e quarenta e cinco 
minutos, ocorreu à décima sexta reunião da Câmara Municipal de Carazinho. 
 O vereadora Sandra Citolin fez a leitura de um trecho da bíblia. Foi realizada a leitura 
do expediente da presente reunião, bem como das indicações apresentadas. Na 
seqüência foi realizada a leitura dos requerimentos que seguem: Requerimento 891/12 
Vereador Eugenio Grandó – PTB subscrito requer, na forma regimental, que depois 
de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho ao Senhor Roque Noli Bakof, Presidente do Tribunal 
de Mediação e Arbitragem do Estado do RS, e a Senhora Linara da Silva, Presidente 
do Tribunal de Mediação e Arbitragem do Estado do RS – Seccional de Carazinho, 
parabenizando pela formatura dos Juízes Mediadores Seccional de Carazinho, a ser 
realizada nesta sexta-feira dia 27 de abril. Estendemos ainda nossa homenagem ao 
juízes mediadores formandos: Elisângela Spier, Eronita Setti, Fernanda Colpo Pires, 
Germano Spier, Jaice Lourdes de Farias, João Pedro de Azevedo, Lidiane da Silva, 
Linara da Silva, Luis Fernando de Oliveira, Maitê do Pardo, Moisés Antonio dos 
Santos, Paulo Ezequiel Oliveira, Paulo Roberto de Vargas, Rubia Andrea de Souza, 
Sheila de Mello, Simone Nascimento e Vinicius Didolich.Desejamos que todos 
alcancem o sucesso nesta nova etapa, atuando com respeito, seriedade, ética.892/12 
Vereador Felipe Sálvia – PDT solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado 
ofício ao Presidente de todas as Câmaras Municipais que fazem parte da 28ª 
Delegacia Regional de Policia de Carazinho (Chapada, Constantina, Colorado, 
Liberato Salzano, Não-Me-Toque, Ronda Alta, Rondinha, Sarandi, Victor Graeff, 
Almirante Tamandaré do Sul, Coqueiros do Sul, Santo Antonio do Planalto, Engenho 
Velho, Novo Xingu, Lagoa dos Três Cantos, Três Palmeiras, Barra Funda, Nova Boa 
Vista e Tio Hugo) e que são assistidos pelo Instituto Médico Legal de nossa cidade, 
solicitando apoio com relação a recursos para manutenção e melhorias no mesmo.  
Caríssimos colegas, nossa intenção com o envio desta proposição é buscar nas 
câmaras municipais o apoio financeiro para que o IML da 28ª Delegacia Regional de 
Policia possa continuar desenvolvendo seu trabalho, buscando melhorias no 
atendimento. Atualmente o ILM de Carazinho, que é de responsabilidade do Estado, 
funciona com a ajuda exclusiva do município de Carazinho, mesmo que precariamente 
temos feito o possível para que aos poucos melhorias sejam implantadas no local, 
todos os serviços de melhorias físicas na área e no prédio onde funciona o IML tem 
sido feitas através de uma parceria entre o Executivo e Legislativo Municipal e 
Eletrocar.Como nosso IML atende 20 municípios da região e, infelizmente conta com 
poucos recursos oriundos do estado, estamos buscando junto aos demais municípios 
que fazem parte desta região uma alternativa para que possamos dar mais qualidade 
aos atendimentos. Todos sabem o quanto o trabalho desenvolvido no local é 
importante, e o único médico que atende tem feito o melhor que pode fazer, é ele 
inclusive que tem disponibilizado recursos próprios para garantir o material de 
expediente que é utilizado no local, o computador e a impressora bem como material 
para ser utilizado na mesma são do médico que precisa disponibilizar seus próprios 
recursos para emitir os laudos. Senhores, sei que se cada uma das 20 Câmaras 
Municipais que fazem parte desta região de abrangência 28ª DRP podem fazer um  
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projeto destinando um valor do duodécimo da Câmara para ser investido nesta área, a 
exemplo do que a Câmara Municipal de Carazinho faz, doando para diversos órgãos e 
entidades parte deste total que irá sobrar ao final do mandato. Por favor, realizem um 
estudo, e elaborem um projeto destinando recursos para ajudar na manutenção do 
IML que atende seu município, certamente os familiares de pessoas que dependem 
deste atendimento saberão reconhecer este gesto. Há muitas coisas a serem feitas no 
local, equipamentos e material de expediente que precisam ser adquiridos, e não 
podemos ficar de braços cruzados esperando por recursos do estado, vamos fazer a 
nossa parte, esperamos então poder contar com a colaboração de todas as Câmaras 
Municipais, para que possamos em pouco tempo ter nosso IML como exemplo para os 
demais do estado, tornando público que há sim o envolvimento e a responsabilidade 
de todos os municípios assistidos através de seus Poderes Executivos e 
Legislativos.894/12 Vereador Élbio Esteve – PSDB solicita que após lida em plenário, 
e deferida na forma regimental, seja encaminhado ofício parabenizando o Sr Jair 
Torres de Oliveira, que foi promovido a Primeiro Sargento, sabemos de sua dedicação 
e capacidade e comprometimento com a Brigada Militar é um orgulho para toda a 
comunidade carazinhense saber que temos pessoas como você que lutam para 
manter a segurança da nossa sociedade, disseminando valores como o respeito ao 
semelhante e a paz entre todos.O Presidente colocou em discussão os requerimentos, 
não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por 
todos.O Sr.Jorge presidente do JCI fez o uso da palavra na tribuna. A vereadora 
Sandra Citolin,Paulino de Moura, Eugenio Grandó,Felipe Sálvia fizeram o uso da 
palavra na tribuna. O Secretário fez a leitura do Projeto de Lei do Executivo 036/12, 
o Secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças o qual foi 
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, o presente Projeto de Lei foi aprovado por todos. Projeto de Lei do 
Executivo 037/12,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 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, o presente Projeto de 
Lei foi aprovado por todos. Dando fim aos trabalhos o presidente encerrou a reunião e 
convocou os vereadores para a próxima reunião a ser realizada no dia 07 de maio do 
corrente ano, às 18:45 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vereador Erlei Vieira                                 Vereador Elbio Esteve 
                      Presidente                                                         Secretário 
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