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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE JUNHO DE 2012 

023/12 
 
 
 
 
Aos onze dias do mês de junho de dois mil e doze, dezoito e quarenta e cinco minutos, 
ocorreu à vigésima terceira reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador 
Estevão de Loreno fez a leitura de um trecho da bíblia. Coloco em apreciação a ata 
022/12 da reunião ordinária do dia quatro de junho de dois mil e doze. Não havendo 
Vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. Foi 
realizada a leitura do expediente da presente reunião, bem como das indicações 
apresentadas. Requerimento 1239/12 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 Senhor PEDRO 
ANTONIO PREVIATTI.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 do inesquecível Senhor PEDRO ANTONIO 
PREVIATTI, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido.1240/12 
Vereador Rudinei Brombilla PP –  solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao 
PATRONATO SANTO ANTONIO em nome do seu diretor PADRE ELISANDRO 
ISERHARD DA SILVA, extensivo a todos os funcionários, alunos e colaboradores pela 
comemoração dos 62 anos  da entidade que é mantida pela Congregação dos Servos 
da Caridade, com a filosofia de possibilitar que as pessoas tenham vida mais digna , 
alegre e feliz, procurando criar um ambiente de fraternidade numa perspectiva familiar 
com ações sociais para mudança de vidas, hoje com atendimento de 300 alunos em 
turno único e 150 em tempo integral oferecendo educação integral para crianças  e 
adolescentes em situação de risco social e venerabilidade.  1241/12 Vereador Élbio 
Esteve PSDB – solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, 
seja encaminhado ofício de pesar pelo falecimento do inestimável Sr. Alexis Setti, que 
aos 74 anos deixa a família e a cidade enlutada.Neste momento de dor e saudade, 
quando tudo nos parece sem valor algum, quando a tristeza toma conta de nosso 
coração em virtude da falta de alguém que fez parte de nossa vida, mais que isso, 
pela falta de alguém que esteve presente em todos os momentos, tenham sido eles 
felizes ou tristes, hoje temos que ter fé na certeza de que um dia estaremos todos 
juntos, no mesmo reino de DEUS. Alexis Setti foi um importante membro da 
comunidade carazinhense, tendo cooperado de forma desmedida para o 
desenvolvimento do município. Por sua trajetória de luta e honestidade, recebam os 
mais sinceros votos de pesar do Vereador Elbio Esteve. “A saudade não significa que 
estamos longe, mas sim que um dia já estivemos juntos!”1242/12 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  VALTER AZEVEDO, pelo seu falecimento ocorrido no dia 09 de 
junho, demonstrando nossa solidariedade neste momento de profunda dor pela perda  
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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”.1243/12 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 ALEXIS SETTI, pelo seu falecimento ocorrido no dia 
09 de junho, 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”.1244/12 
Vereadora Sandra Citolin PMDB – solicita na forma regimental, que após submetido 
ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Escola de Educação 
Infantil do SESC – Sesquinho, na pessoa da professora Ana Luisa Paviani – Diretora, 
pela excelência da  organização, participação e  mobilização das crianças da 
educação infantil, na semana do meio ambiente,  em uma demonstração de que não 
existe idade para preservar e cultivar o meio ambiente. Assim sendo, o papel da 
Educação Ambiental é fundamental para trabalhar valores nas crianças para que  
transformem suas atitudes perante o meio ambiente.  E uma boa opção de se começar 
é implantar a Educação Ambiental na Educação Infantil,  seguindo a tradição popular, 
que diz serem as crianças o futuro do país,  não se pode deixar de investir 
nelas.Certamente a  Direção, Professores, Funcionários e Alunos estão de parabéns, 
pois  esta ação educativa na semana do meio ambiente, com distribuição de mudas de 
flores e panfletos educativos sobre a importância de preservar a natureza,  
oportunizou  aos alunos a  construção do  conhecimento a partir de experiências reais, 
dando a oportunidade de maior interação dos aluno com a comunidade, 
sensibilizando-os  a perceberem o encanto que a natureza pode nos 
proporcionar.1245/12 Vereadora Sandra Citolin PMDB – 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 Instituto Latino-Americano de 
Proteção Ambiental Borboleta Azul, pelo evento de lançamento das cartilhas Planeta 
Água e do Meio Ambiente, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 
ocorrido na última terça-feira, dia 5 de junho, na Sala Júlio de Castilhos, na 
Assembléia Legislativa do RS. A iniciativa contou com o apoio da Comissão de Saúde 
e Meio Ambiente da Assembléia Legislativa, Agabritas, Sindibritas, Aro Mineração, 
Mineração Eldorado, Construtora Toniolo-Busnello e Souza Cruz. Parabenizamos 
mais uma vez este Instituto que fortemente trabalha na proteção do meio ambiente em 
nosso estado, demonstrando toda preocupação que devemos ter com nosso bem 
precioso que é a água e nosso meio ambiente como um todo. Recebam do Poder 
Legislativo Municipal de Carazinho todo o reconhecimento por este belíssimo trabalho. 
1250/12 Vereador Élbio Esteve PSDB – solicita na forma regimental que após ser 
submetido à apreciação do plenário seja encaminhado oficio do Poder Legislativo 
Municipal, a Associação Carazinhense de Proteção Animal (ACAPA), parabenizando 
pela iniciativa de promover o Brechó beneficente. É com imensa alegria que 
cumprimentamos os voluntários da ACAPA pelo incansável trabalho realizado para o 
bem dos animais, e como com a chegada do frio as dificuldades aumentam e em 
consequência as doenças, sabe-se que os valores arrecadados serão utilizados para a 
compra de alimentos e remédios para o bem estar dos animais que são abrigados pela 
entidade. Os animais são seres indefesos e vulneráveis, além de cuidados e  



 3

 
 
 
 
alimentação precisam também de muito carinho e dedicação. Recebam desta forma, o 
reconhecimento e o incentivo do Poder Legislativo Municipal. 1262/12 Vereadora 
Sandra Citolin PMDB – requer que após lido em plenário, e deferida na forma 
regimental, que seja enviado ofício  a Mesa Diretora da Assembléia Legislativa - RS,  a 
Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa,   e ao   Deputado Estadual Alceu 
Barbosa PDT  RS, manifestando apoio e parabenizando  pela  iniciativa do Projeto de 
Lei, nº 420/2011, que Torna obrigatória a realização do ”Teste do Coraçãozinho” 
(exame de oximetria de pulso), em todos os recém-nascidos, nos berçários das 
maternidades da Rede Hospitalar do Estado do Rio Grande do Sul. O exame de 
oximetria de pulso deverá integrar o rol de exames obrigatórios a serem realizados nos 
recém nascidos, atendidos nas maternidades da Rede Hospitalar do Estado do Rio 
Grande do Sul,  ainda no berçário, após as primeiras 24 (vinte e quatro) horas de vida 
da criança e antes da alta hospitalar.É comum ocorrer de recém-nascidos receberem 
alta e precisar retornar ao hospital após curto espaço de tempo com problemas, 
muitas vezes graves, que poderiam ter sido detectados e investigados antes da alta 
pós parto, por meio da Oximetria de Pulso. Sendo assim, ressaltamos a necessidade 
da imediata aprovação deste importante projeto de lei que tornou-se uma importante  
ferramenta de prevenção a saúde infantil,  com um custo muito baixo, podendo  salvar 
vidas, desencadeando assim uma  investigação cardiológica mais profunda nestas 
crianças. Passamos agora para o grande expediente. Questão de Ordem Vereador 
Paulino de Moura,pediu para que os requerimentos fossem votados em bloco.O 
presidente colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir 
coloco em votação. O presidente colocou em discussão os requerimentos, o vereador 
Felipe Sálvia, Vereador Paulino de Moura fez o uso da palavra não havendo 
vereadores que quisessem discutir, coloco em votação, aprovado por todos. O 
Vereador Felipe Sálvia pediu para que o veto, fosse apreciado. O presidente pediu 
cinco minutos de intervalo.Peço para que o secretário faça a leitura da resolução 
319/11.O presidente agradeceu aos vereadores,pois a pauta sai até as cinco horas da 
quinta-feira.Questão de Ordem,o vereador Gilnei Jarré,registrou que nenhuma 
comissão está trancando projetos na casa.Dando fim aos trabalhos o presidente 
encerrou a reunião e convocou os vereadores para a próxima reunião a ser realizada 
no dia 18 de junho do corrente ano, às 18:45 min. 
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