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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE JULHO DE 2012 
030/12 

 
 
 
Aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e doze,  ás dezoito e quarenta e cinco 
minutos, ocorreu à  trigésima reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador  
Paulino de Moura fez a leitura de um trecho da bíblia. Requerimento 1549/12 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB requer que após lido em plenário, e deferida na 
forma regimental, que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo 
pesar aos familiares do Sr.  Juarez Graeff, pelo seu falecimento ocorrido em nossa 
cidade. Consolamo-nos com as palavras de Jesus em João 3.16-17.“Porque Deus 
amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele 
crê não pereça, mas tenha a vida eterna”.À família enlutada de Juarez Graeff, nossos 
mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 1554/12 Vereador Rudinei Brombilla 
– PP, Vereadora Sandra Citolin – PMDB solicitam na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho, cumprimentando  o  SENAC CARAZINHO,  na pessoa da Sra. Lisiane de 
Cássia Tier Martins, Diretora da Unidade, pela conquista do  Troféu Bronze no prêmio 
Qualidade RS 2012, considerado o prêmio Máximo da Qualidade concedido no Estado 
do Rio Grande do Sul. Certamente esta conquista é um incentivo para os 
colaboradores do SENAC, que sempre se destacaram  na busca pela excelência em 
gestão e resultados, ou seja um verdadeiro exército  comprometidos com a questão da 
melhoria pessoal e profissional.  “ A diferenciação se faz em três pilares: 
planejamento, inovação e qualidade.” E o SENAC CARAZINHO  é a síntese 
disto”.1556/12 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 MARIA IZALINA DOS SANTOS.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 MARIA IZALINA DOS SANTOS, os nossos mais sentidos 
pêsames pelo infausto ocorrido.1558/12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB requer 
que após lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado ofício com 
os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. Dalvo Francisco do 
Carmo.  Para quem tem fé, a vida e a morte são dois mistérios que não cabe a nós 
seres humanos desvendarem. E para todos nós resta um pedido, que o Sr. Dalvo  seja 
mais um de nosso intercessor junto a Cristo. Que Deus possa confortar cada membro 
da família e cada coração triste neste momento tão difícil.À família enlutada de Dalvo 
Francisco do Carmo, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido.  “Tudo 
tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu:  Há  
tempo de nascer e tempo de morrer”(Eclesiastes 3, 1-2).1560/12 Vereador Elbio 
Esteve – PSDB solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, 
seja encaminhado ofício aos familiares da sempre lembrada Maria Izalina dos Santos, 
que veio a falecer dia 18 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!” Recebam 
desta forma, os mais sinceros votos de pesar do Vereador Elbio Esteve.1562/12  
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Vereador Erlei Vieira – PSDB solicita na forma regimental, que após aprovado em 
plenário seja encaminhado ofício ao Pastor Eger Tibola pela Ministração do Pastor 
Samuel Barbosa realizada na Igreja na noite do dia 09 de julho.Cumprimentamos a 
todos membros da Igreja pela recepção e organização deste evento que se fizeram 
presente mais de 400 pessoas  nesta data .Recebam  aqui o reconhecimento do poder 
legislativo por este evento que só vem beneficiar e melhorar os jovens de nossa 
sociedade e deste vereador que luta para todos sejam homens de bem e nunca se 
envolvam com drogas e fiquem mais perto de Deus. 1563/12 Vereador Felipe Sálvia 
– PDT requer, na forma regimental, que depois de lido em Plenário, seja enviado ofício 
ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES:1 – Encaminhar 
a relação dos médicos que atendem junto ao ambulatório da Av. São Bento 
acompanhado do horário de expediente de cada um deles;2 – Encaminhar a esta casa 
o motivo pelo qual o Ambulatório da Av. São Bento esteve fechado durante toda 
manha do último sábado, dia 21 de julho de 2012.Justificativa: Mais uma vez o povo 
ficou a ver navios, pois ao procurar o ambulatório no último sábado para o 
atendimento de emergência deparou-se com as portas fechadas. É este o tipo de 
saúde pública que a atual administração municipal vem oferecendo a população desde 
o inicio. Infelizmente a saúde pública de nosso município vem agonizando há muito 
tempo e nada tem sido feito para solucionar o problema, a falta de medicamentos, falta 
de médicos, falta de exames, falta de encaminhamentos tem sido constantes, algo 
impossível de se tolerar, dada a importância da saúde na vida de qualquer 
cidadão.Conforme acordo de bancada, não haverá intervalo regimental.O secretário 
fez a leitura do numero e autor dos requeriemntos. O vereador Rudinei Brombilla, 
pediu requeriemnto verbal para que os requeriementos e indicações fossem votados 
em bloco. O presidente colocou em discussão o requerimento verbal do vereador, não 
havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos o 
requerimento verbal do vereador Rudinei Brombilla. 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 064/12 do Executivo Municipal. 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 
unanomidade.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 
064/12. O Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 034/12 do Legislativo Municipal. 
O secretário fez a leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo 
vereadores que quisessem discutir, o vereador Paulino de Moura fez uso da palavra, 
coloco em votação, o parecer da Comissão de Justiça e Finanças foi rejeitado por seis 
votos á três (6x3), o Projeto de Lei foi encaminhado para a Comissão de Ordem 
Econômica e Social.Dando fim aos trabalhos o presidente encerrou a reunião e 
convocou os vereadores para a próxima reunião  ordinária a ser realizada no dia 30 de 
julho do corrente ano, às 18:45 min. 
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