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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE JULHO DE 2012 
029/12 

 
 
 
Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e doze,  ás dezoito e quarenta e cinco 
minutos, ocorreu à  vigésima nona reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O 
Vereador  Rudinei Brombilla fez a leitura de um trecho da bíblia. O Presidente colocou 
em dicussão a ata 028/12 do dia nove de julho de 2012,não havendo vereadores que 
quisessem discutir coloco em votação,aprovado por todos, Requerimento 1501/12  
Vereadora Sandra Citolin – PMDB  solicita na forma regimental, que após submetido 
ao plenário para aprovação, seja enviado ofício cumprimentando a Direção, 
Professores,  Funcionários e alunos da E.E.E.F. Eduardo Graeff   na pessoa da Sra. 
Elite Moresco Lippert  – Diretora,  pela excelência da  organização, participação e  
mobilização da comunidade estudantil  que em parceria com o programa Educacional 
de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), promoveram palestras e 
atividades de conscientização em prol do desarmamento de brinquedos infantis.Ao 
longo de milênios, nós construímos esta cultura de violência na qual estamos todos 
inseridos na atualidade. A banalização de todos os tipos de armas de brinquedos que 
imitam armas de fogo é assustador. Metralhadoras que disparam balas de espuma, a 
velocidades de 40 unidades por minutos, embalagens de chicletes e doces no formato 
de arma de fogo, que disparam o docinho na boca das crianças ; existe um currículo 
oculto que educa para a violência. “Ele se materializa através destes brinquedos, nos 
desenhos animados, nas cantigas de rodas, nas historinhas infantis, nos super-heróis, 
etc. Precisamos tratar as crianças como crianças oferecendo brinquedos educativos e 
criativos e não os que reportem à violência”. 1503/12 Vereador Rudinei Brombilla – 
PP solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, 
seja enviado oficio de cumprimentos  A LOJAS BECKER – CARAZINHO em nome de 
seu gerente  VOLNEI PHUL e extensivo a todos os funcionário pelo comemoração de 
15 anos de atividades  no Município de Carazinho. Ao longo destes 15 anos de 
atividade, a empresa tem prestado relevantes serviços em nossa cidade, encurtando 
distâncias e realizando sonhos. A todos nossas felicitações e agradecimentos por tudo 
que representam para Carazinho.1504/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB solicita 
na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício cumprimentando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na pessoa do Sr. Elio 
Bernardi – Presidente, pelas comemorações dos 50 anos de atividade do sindicato em 
nosso município.  O Sindicato dos Trabalhadores Rurais Rural, no decorrer de suas 
atividades, sempre  esteve  ao lado de seus associados na luta por seus direitos, 
tornando –se ao longo dos anos  o porta voz do homem do campo,  cumprindo com 
excelência  este papel.  A trajetória do sindicato  é marcada por  lutas, sacrifícios e 
muita união acima de tudo, e,  desde o início desfraldou-se a bandeira da defesa dos 
trabalhadores rurais. Ganhou forças e cresceu,  e hoje representa   a esperança no 
futuro, pela sua importância e estrutura, sendo modelo para uma  sociedade mais  
justa e igualitária,  defendendo, organizando, mobilizando, apoiando e prestando 
serviços cada vez mais qualificados.1509/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício aos Deputados Estaduais  Valdeci Oliveira – PT RS, Diógenes Basegio 
– PDT RS e Jurandir Maciel – PTB RS, manifestando apoio pela iniciativa da Frente  
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Parlamentar  Gaúcha em Defesa da Enfermagem, cujo objetivo é a mobilização pela 
regulamentação da jornada de 30 horas semanais para  os enfermeiros/as, técnicos/as 
e auxiliares de enfermagem. A luta pela jornada de trabalho de 30 horas para 
trabalhadores da área da saúde é uma reivindicação histórica. Algumas categorias 
profissionais da seguridade social já conquistaram essa jornada máxima, porém, há 
uma década a enfermagem brasileira luta por este direito. Salientamos que a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) da Organização das Nações Unidas 
(ONU) recomenda esta jornada, argumentando que é o melhor para pacientes e 
trabalhadores da saúde do mundo inteiro. Hoje o contingente de profissionais da 
enfermagem soma mais de mais de 1,5 milhões de pessoas. É a única profissão que 
permanece durante 24 horas junto ao paciente prestando assistência e visando à 
recuperação da saúde.  A jornada de trabalho da enfermagem é massacrante, o 
profissional trabalha como bombeiro, apagando fogo, sem conseguir proporcionar ao 
paciente a assistência de enfermagem com excelência. Com a aprovação da jornada 
de 30 horas para estes profissionais, representará  uma grande vitória para esta 
categoria que trabalha com essa imensa responsabilidade que é cuidar da vida das 
pessoas.A Frente Parlamentar é uma iniciativa valiosa que mostra o comprometimento 
dos nossos deputados estaduais com a causa; e para ela   seja vitoriosa é necessário, 
que todos estejam unidos   e que a sociedade esteja sensibilizada e esclarecida sobre 
a importância das 30 Horas e em como isto refletirá  na qualidade dos serviços de 
saúde prestados. 1514/12 Vereador Felipe Sálvia – PDT solicita na forma regimental, 
que após submetida ao plenário para aprovação, seja encaminhado ofício ao 
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Carazinho, Sr. Elio Bernardi, 
cumprimentando-lhe pelo aniversário de 50 anos desta entidade que foi fundada em 
15 de julho de 1962 e que representa os trabalhadores rurais de nossa cidade, tendo 
ao longo deste tempo se  tornando porta voz do homem do campo, superando 
dificuldades e períodos de turbulência.Temos a certeza de que ao longo destes 50 
anos foram muitas as conquistas obtidas que fez com que o sindicato viesse a tornar-
se sólido, reconhecido não só por seus associados, mas por toda comunidade 
carazinhense, estando inclusive entre os vinte maiores de nosso estado.Recebam os 
cumprimentos e o reconhecimento deste Poder Legislativo Municipal de Carazinho, 
que muito orgulha-se em poder homenagear uma entidade que tão bem representa a 
classe trabalhadora rural de nosso município, lutando para assegurar os direitos dos 
trabalhadores rurais com a dignidade e o respeito que merecem.1516/12 Vereador 
Felipe Sálvia – PDT subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido em 
Plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE 
INFORMAÇÕES:1 - Qual o gasto com diárias desde o dia 1º de janeiro de 2009 até a 
presente data do Sr. Vanderlei da Silva que atualmente ocupa o cargo de Diretor do 
Departamento de Trânsito do Município, informando destino, com cópia do relatório de 
viagem e notas fiscais de hotel e alimentação que comprovam a estadia no local para 
o qual a diária foi disponibilizada.Justificativa: em plenário.1526/12 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 
ao Deputado Gilmar Sossella, solicitando seu empenho no sentido de agilizar o 
processo para liberação do caminhão de Bombeiros para Carazinho, que foi obtido 
através da consulta popular realizada no ano de 2011.No ano passado a Consulta 
Popular em Carazinho teve uma enorme participação popular, a comunidade 
mobilizou-se para garantir a aquisição de um caminhão para o Corpo de Bombeiros do 
Município, que atende mais onze cidades da região. Toda essa mobilização ocorreu 
principalmente pelo fato de que o veículo mais novo que a corporação tem a  
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disposição é de 1983 e outro ainda mais antigo e pouco utilizado de 1970. Felizmente 
obtivemos a participação de aproximadamente 22 mil pessoas, atingindo o 4º lugar no 
Estado e este fato rendeu ao município verbas para a compra de deste caminhão para 
o Corpo de Bombeiros, veículo este que infelizmente ainda não foi entregueTudo que 
queremos é proporcionar melhores condições para que a corporação possa ter mais 
agilidade no trabalho realizado com um caminhão com equipamentos mais modernos 
e mais eficientes, para isso esperamos mais uma vez, Deputado Gilmar Sossella, 
contar com sua dedicação e empenho em prol de nossa comunidade.1527/12 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB solicita na forma regimental que após submetido em 
plenário para aprovação seja enviado oficio de cumprimentos ao Sr. Adão Antunes da 
Silva, parabenizando pela belíssima organização do Campeonato de Bocha da 
Fundescar, realizado nas canchas de areia de nosso município, bem como as equipes 
que se consagraram campeões desta competição: 1º - Lacourt Construções; 2º - Bar 
do Pidão; 3º - Bar Esportivo Balim; e 4º - Bar Grenal. Manifestamos nossos 
cumprimentos pelo êxito alcançado neste importante evento transcorrido neste ano, 
onde contou com a presença de mais de 200 bochófilos, distribuídos em 17 equipes. 
Registramos ainda, que as disputas ocorreram em 14 canchas de areia de diversos 
bairros de nosso município.1528/12 Vereador Gilnei Jarré – PSDB  solicita na forma 
regimental que após submetido em plenário para aprovação seja enviado oficio de 
cumprimentos aos atletas carazinhenses Matheus Fagundes Barbosa e Dyonatan 
Soares Portilio, parabenizando-os pelo primeiro título internacional conquistado na 26ª 
edição do Atri Cup, disputado na Itália, na categoria 97 pelo E.C. Passo Fundo/Vila 
Nova/Plasbil.Congratulo-me igualmente por ter como premissa elevar sempre o bom 
nome do nosso município ao estado e região, bem como ao continente europeu, 
sempre como exemplo de atleta e de amigo de todos nós carazinhenses. Com 
certeza, o sucesso dentro das quadras é o reflexo de uma vida construída com bons  
valores, cujo título reafirma o potencial carazinhense.1529/12 Vereador Erlei Vieira – 
PSDB requer, na forma regimental, solicitam que depois de ouvido o Plenário, seja 
enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: 
Referente ao funcionalismo público municipal responder os seguintes 
questionamentos e enviar as respectivas documentações: 1. Enviar listagem de todos 
os funcionários do Executivo Municipal, cargos em comissão, efetivos e contratos 
emergenciais. No que se refere aos contratos emergenciais enviar a vigência dos 
mesmos. 2. Acerca dos estagiários envia, o contrato a empresa administradora dos 
estágios, e a relação dos estagiários. Em ambos os itens enviar a locação de cada 
servidor 1 e 2 Acerca dos concursos vigentes no município enviar a relação dos 
aprovados e a listagem dos nomeados.Enviar copia do quadro dos servidores efetivos. 
Caso exista vagas informar em quais os cargos. Cabe destacar que foi respondido um 
pedido de informação para o vereador Felipe Sálvia, mas esse engloba maiores 
informações e é necessário que seja respondido na íntegra.Conforme acordo de 
bancada, não haverá intervalo regimental.Convidamos a representante Paula Soares 
da JCI para o pronunciamento sobre o Projeto de Oratório nas Escolas.Convido o 
vereador Paulino de Moura, para recebe-lós.O ganhador da Oratório Gabriel fez o uso 
da palavra, na tribuna livre.Convido o Vereador Felipe Sálvia para fazer o uso da 
palavra.O presidente colocou em discussão os requeriementos,o vereador Élbio pediu 
para que os requeriemntos fossem votados em bloco,está em discussão o 
requeriemento verbal do Vereador, não havendo vereadores que queiram discutir 
coloco em votação, aprovado por todos. Está em discussão os requerimentos, 
Vereador Gilnei Jarré, Vereadora Sandra Citolin, Vereador Leandro Adams,Vereador 
Paulino de Moura,não havendo vereadores que queiram discutir coloco em votação, 
aprovado por todos. 
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Dando fim aos trabalhos o presidente encerrou a reunião e convocou os vereadores 
para a próxima reunião  ordinária a ser realizada no dia 23 de julho do corrente ano, às 
18:45 min. 
 
 
 
 
 
 
               Vereador Erlei Vieira                                 Vereador Elbio Esteve 
                       Presidente                                                         Secretário 
 
 


