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003/13 Z 1 JA .

Pr dente

Aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e treze, dezoito e quarenta e cinco
minuto ocorreu a terceira reuniâo da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador
Anselmo Britzke fez a leitura de um trecho da Bíblia. Coloco em apreciação a ata
002/13 da reunião ordinária do sete de janeiro de dois mil e treze. O presidente
colocou em discussão a ata, não havendo Vereadores que quisessem discutir coloco
em Votação, aprovado por todos. O secretário fez a leitura do expediente da reunião.
Requerimentos: 2274/13 Vereador Fernando Sant'Anna PP- solicita que depois de
lido em plenário e deferido na forma regimental, seja enviado oficio na forma de
aplauso por esta Egrégia casa, parabenizando o Sr. Fernando Vanin, que é
funcionário concursado das Centrais Elétricas de Carazinho - ELETROCAR, onde
exerce suas funções há dez anos. Atuando como gerente comercial, Vanin passou a
responder pela empresa, tendo assumido sua presidência no dia 02 de Janeiro de
2013. Reconhecido como um funcionário competente, inteligente e bastante acessível,
desejamos que o mesmo possa desempenhar um bom trabalho à frente da empresa,
proporcionando desenvolvimento para nossa cidade e qualidade aos consumidores.
Receba nossas congratulações e nossos desejos de uma gestão proficua. 2286/13
Vereador Orion Albuquerque PSDB - solicita na forma regimental, que após
aprovado em plenário seja encaminhado ofício de cumprimentos ao Sr. Carlos
Eduardo Sheibe, pela recondução ao cargo de Presidente do Sindicato Rural de
Carazinho e extensivo a todos os membros da diretoria. Com manifestação de apreço
e admiração a toda diretoria que ora assume, pelo trabalho sério e competente que
vem demonstrando ao longo dos anos, vem contribuindo significativamente para o
desenvolvimento de nossa região, homens e mulheres trabalhadoras, que
independente de chuva ou sol estão sempre produzindo lá no campo os alimentos,
que chegam em nossas mesas. É por isso e muito mais, que estou homenageando
esta importante entidade de nossa cidade. Desejamos que novamente que essa
gestão seja coroada de êxito e que cresça cada vez mais. 2287/13 Vereador Orion
Albuquerque PSDB - solicita na forma regimental, que depois de lido em plenário e
deferido pela na forma regimental, seja oficiado aos familiares votos de profundo pesar
pelo falecimento do jovem Rangel Kaminski de Medeiros. Neste momento de tristeza
nossas sinceras manifestações de pêsames, para os parentes e amigos, que se
encontram enlutados, pediram 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. 2289/13 Vereador Orion Albuquerque PSDB - solicita na forma
regimental, que após aprovado em plenário, seja encaminhado oficio ao Secretário de
Saúde Sr. Anderson Kurtz, para que elabore uma campanha de doação de
medicamentos junto à comunidade. Geralmente, a população compra os remédios e
utiliza somente parte da medicação, deixando o restante em gavetas até a perda da
validade, inutilizando os mesmo. Com a colaboração da comunidade, se abrandaria
em parte o problema que enfrentamos atualmente da falta de medicamentos e evitaria
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que os mesmos tomassem destino errado sendo transportados para o aterro sanitário,
que em contato com os outros resíduos contaminam nosso lençol freático. 2295/13
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 JOSE NATAL PETROLLI. 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 JOSE
NATAL PETROLLI os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 2296/13
Vereador Rudinei Brombilla PP - solicita na forma regimental, que depois de
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Sr.
CARLOS EDUARDO SCHEIBE, reeleito a presidência do SINDICATO RURAL DE
CARAZINHO, para gestão 2013-2015, extensivo a toda diretoria. Com a missão de
representar e defender os interesses dos produtores rurais do municipio de carazinho,
tem consciência que o agronegócio brasileiro é o precursor da economia nacional, é
um setor dinâmico que tem a capacidade de impulsionar outros setores, de conquistar
novos mercados, gerar emprego e melhorar as condições de vida da população,
conciliando o desenvolvimento econômico com o social.Por isso, Scheibe a frente de
um Sindicato atuante e comprometido com todos os segmentos que o nosso
agronegócio local, prima pelo desenvolvimento sustentável, valorização e qualificação
profissional do homem do campo e modernização do setor lutando pelo fortalecimento
da classe produtora, e acredita que os obstáculos são vencidos por meio do trabalho e
da união. Scheibe sempre com as portas do Sindicato Rural de Carazinho com muita
competência e dinamismo para os associados, amigos, parceiros e todos aqueles que
tenham interesse em contribuir com o trabalho, sendo independentes, tendo coragem
e garantindo direitos de efetivar conquistas. 2298/13 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 jovem
RANGEL KAMINSKI DE MEDEIROS.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 jovem RANGEL KAMINSKI
DE MEDEIROS os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 2306/13
Vereador Fernando Sant'Anna PP - solicita que, depois de lido em plenário e
deferido na forma regimental, seja expedido ofício de pesar aos familiares da Sra.
Marlene Mokfa Cornelius, que veio a falecer dia 04.01.2013. Marlene sempre foi uma
mãe exemplar, preocupada com o bem estar dos familiares e amigos. "Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." João 3:16 Recebam em nome do
PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, nossos sinceros pêsames pelo ocorrido.
2312/13 Vereador Fernando Sant'Anna PP - solicita que, depois de lido em plenário
e deferido na forma regimental, seja expedida por esta Egrégia casa ofício de aplauso
ao Sr. Adair Bonaldi Flores, atual Secretário de Obras nesta cidade pela agilidade e
presteza em solucionar o problema na Rua Alferes Rodrigo esquina com a Rua Silva
Jardim, que se encontrava há mais de ano com um grande buraco, colocando em risco
pedestre, motorista e moradores da região que por ali trafegam. Após inúmeras
indicações e apelos dos moradores da localidade, no ano que se passou a Secretaria
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de Obras utilizou apenas um cavalete como forma de sinalização do buraco, não
tomando nenhuma providência quanto aos reparos necessários. Diante da presteza e
eficiência em solucionar tal reivindicação com menos de duas semanas de secretaria,
se justifica as congratulações por esta casa pelo bom trabalho desempenhado na
referida localidade. 2313/13 Vereador Fernando Sant' Anna PP - solicita que, depois
de lido em plenário e deferido na forma regimental, seja expedido por esta Egrégia
casa ofício de pesar aos familiares de Homero Marques de Oliveira, que veio a falecer
no dia 08 de Janeiro de 2013. Sua morte repentina deixou seus familiares e amigos
desolados. Recebam nossos sentimentos de pesar pelo triste ocorrido. "Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." João 3:16 2322/13 Vereador Otto
Gerhard Neto PT - solicita na forma regimental, que depois de submetida ao plenário
para aprovação, seja encaminhado oficio ao Presidente do Sindicato Rural Carazinho,
Sr. Carlos Eduardo Scheibe, cumprimentando-lhe pela reeleição para a presidência do
sindicato, que ocorreu na última terça-feira, dia 08.Desejamos que a nova diretoria
possa dar continuidade ao trabalho sério e honesto que vem sendo realizado,
colocando sempre em primeiro plano aquilo que é melhor para seus associados e para
nossa cidade.Recebam todos, o reconhecimento e os cumprimentos deste Poder
Legislativo, bem como o sincero desejo de sucesso no decorrer desta gestão. 2329/13
Alaor Tomaz POT - solicita que, depois de lido em plenário e deferido na forma
regimental, seja expedido ofício para Jonatas Cabral Sarmento e Julia M.Garbossa
pela conclusão do curso de Direito pela UPF, ensejando a esses jovens, pleno êxito
em suas carreiras profissionais, bem como seus demais colegas formandos da 15"
turma de Direito, Bacharéis em Ciências Jurídicas e Sociais. 2330/13 Vereador Alaor
Tomaz POT - solicita que, depois de lido em plenário e deferido na forma regimental,
seja expedido oficio para o Sr.Luis Augusto Webber, parabenizando pelo grande
evento" Dia de Campo" realizado no último dia 12 de Janeiro do corrente ano,na
Cabanha do Ouriço,contando com a participação de amigos e colaboradores.Eventos
como esse merecem destaque e reconhecimento de nossa comunidade, pois
valorizam ainda mais a capacidade e a cultura de nossa gente. 2331/13 Vereador
Eduardo Assis PSO - requerem, na forma regimental, que depois de lida e ouvida no
plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte Pedido de
Informações e Dados referente a imóveis locados de terceiros que são
disponibilizados para acomodações de Secretarias, Diretorias e/ou Autarquias, que
informe quantos imóveis a Prefeitura Municipal tem alugado para acomodações dos
referidos órgãos, o mesmo deverá constar endereço completo, valor pago
mensalmente, início e término dos contratos e proprietários dos referidos imóveis.
JUSTIFICATIVA: Justifica-se o referido pedido de informações, pois no dia 05 de
janeiro de 2013 no programa da emissora Rádio Diário da Manhã, denominado "Diário
debates", o secretário geral de governo Sr. Vilson Paese, informou que a Prefeitura
Municipal, gasta em média R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por mês
com despesas de aluguéis. Os Vereadores entendem que o presente pedido de
informações sendo a prerrogativa dos Vereadores de fiscalizar os atos do Poder
Público. 2332/13 Vereador Eduardo Assis PSO - solicita na forma regimental, que
depois de submetido em plenário para aprovação conforme ofício nO
017/13/GAB/SMEC, datado de 10 de janeiro de 2012, e protocolado nessa casa sob o
nO2299 de 10 de janeiro de 2013, pedido este feito por Eloisa Maria da Rocha Dreyer,
Secretária Municipal de Educação, para que seja doado diretamente a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura os 7 (sete) aparelhos de ar condicionado de modelo
parede, que foram substituídos pelos de modelo split, sendo que desse modo, os
mesmo terão uso imediato e mais racional pelos funcionários e alunos das escolas a
que serão designados, os aparelhos, de preferência, deverão ser designados para a
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educação infantil. 2334/13 Vereador Eduardo Assis PSO - solicita na fornffiWOO'-
regimental, que depois de lido e submetido em plenário para aprovação, seja enviado
oficio de cumprimentos para o Sr. CARLOS EDUARDO SCHEIBE pela reeleição a
presidência do Sindicato Rural de Carazinho e também a sua diretoria eleita. Sabedor
que o setor que alavanca o progresso de nossa região e tendo se reeleito para
presidente, mostrou ser capaz de coordenar e gerir um setor de suma importância
para nosso município, tendo ideias inovadoras e firmes para manter sempre o setor do
agronegócio no caminho certo para o desenvolvimento. 2340/13 Vereador Gian
Pedroso POT, Vereador Anselmo Britzke PDT - solicita na forma regimental, que
depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ofício ao Patrão do CTG Pedro Vargas,
Sr. Antonio Feyh, extensivo a toda patronagem e demais integrantes do quadro social,
cumprimentando-lhes pela inauguração da nova estrutura do palco do Programa Roda
de Chimarrão que é realizado todos os domingos, há mais de 30 anos no Parque das
Pitangueiras, fundos do CTG. O CTG Pedro Vargas foi à primeira entidade
tradicionalista fundada em Carazinho, em 19 de setembro de 1954, e merece o nosso
reconhecimento por tudo que vem fazendo ao longo destes 59 anos na divulgação e
valorização da cultura e da tradição do nosso Rio Grande. Recebam desta forma, os
cumprimentos do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, que sente um orgulho
imenso em poder homenageá-los. 2346/13 Vereador Orion Albuquerque PSOB -
solicita na fomra regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado ofício
a Mesa Diretora desta casa, para que estude a possibilidade de contratar um
palestrante para orientar Vereadores e Assessores neste inicio de mandato, sobre o
Processo Legislativo (Lei Orgânica, Regimento Interno) e outros assuntos que a Mesa
achar pertinente. Com a vinda de um palestrante até nosso município, evitaremos
gastos com diárias, ao mesmo tempo em que todos os servidores da Câmara terão a
oportunidade de receber instruções sobre o andamento e confecções dos trabalhos.
2347/13 Vereador Orion Albuquerque PSOB - solicita na forma regimental, que
após aprovado em plenário, seja encaminhado oficio ao Excelentíssimo Sr. Prefeito
Municipal para que encaminhe em caráter de urgência o Projeto de Lei, o qual
Concede abono salarial aos Agentes Comunitários de Saúde, vinculados a equipe da
Estratégia de Saúde da Familia - ESF. Conforme informações das agentes de saúde
o dinheiro já se encontra disponivel desde o dia 28 de Dezembro, e todos os anos elas
recebem este abono ou gratificação no mês de Janeiro. 2348/13 Vereador Orion
Albuquerque PSOB - solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário,
seja encaminhado oficio ao novo Gerente da Caixa Econômica Federal em Carazinho,
o profissional Jorge Luiz Wagner, em substituição a João Carlos Silva de Almeida, que
atuou em Carazinho desde novembro de 2007 e que passa, a partir de então, a
gerenciar a Agência Ijuí da CAIXA. Desejamos pleno êxito e sucesso durante sua
administração. A Caixa Econômica Federal vem oferecendo um excelente serviço à
comunidade, e contribuindo efetivamente com o desenvolvimento do nosso município.
Por este motivo externamos nossos sinceros cumprimentos a todo o quadro de
servidores desta conceituada agência. 2356/13 Vereador Anselmo Britzke PDT,
Vereador Erlei Vieira PSOB - requer, na forma regimental, que depois de ouvido o
Plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar,
pela perda irreparável do jovem RANGEL KAMINSKI DE MEDEIROS, ocorrida
prematuramente na última terça-feira, dia 08 de janeiro. A repentina interrupção da
vida é chocante, ainda mais quando se trata de pessoas jovens, cheias de vida e com
um futuro pela frente. Aos familiares nossa sincera manifestação de pêsames. Todos
sabem o quanto é dificil perder alguém que nos é tão especial, mas não se deixem
abalar, pois certamente ele estará sempre próximo aos seus, guiando e ajudando com
sua presença espiritual. A todos os familiares e amigos do jovem Rangel Kaminski de
Medeiros, nossos sinceros sentimentos pelo infausto ocorrido.Passamos agora para o
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intervalo regimental, conforme acordo de bancada, não haverá intervalo regimental.
Passamos agora para o grande expediente. Convido a fazer o uso da palavra o
vereador Anselmo Britzke, vereador Alaor Tomaz, vereador Gian Pedroso, vereador
Orion Albuquerque, vereador Fernando Sant'Anna, vereador Erlei Vieira, vereador
Ruc(inei Brombilla, vereador Daniel Weber, vereador Estevão de Loreno, vereador
Paulino de Moura, vereador Márcio Hoppen. Convido à senhora Daniela da Silva
presidente da ACF, e convido o vereador Paulino de Moura para conduzir até a
tribuna. Passamos agora para Ordem de do dia. O vereador Rudinei Brombilla pediu
questão de ordem, para que os requerimentos fossem votados em bloco, 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, coloca em votação, aprovado por todos. O vereador Paulino de
moura pediu questão de ordem para que os dois projetos fossem votados em bloco
com exceção do Veto em separado. Está em discussão o pedido verbal do vereador,
não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por
todos. O vereador Paulino de moura e o vereador Eduardo Assis, vereador Anselmo
Britzke, fizeram o uso da palavra. O Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 106/12
de Autoria do Executivo Municipal, o Secretário fez a leitura do parecer da
Comissão de Justiça e Finanças, o presidente colocou em discussão, não havendo
vereadores que quisessem discutir coloco em votação, 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 unanimidade. O Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 107/12
de Autoria do Executivo Municipal, o Secretário fez a leitura do parecer da
Comissão de Justiça e Finanças, o presidente colocou em discussão, não havendo
vereadores que quisessem discutir coloco em votação, 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 unanimidade. O Secretário fez a leitura do Veto as Emendas do
Projeto de Lei 093/12 de Autoria do Executivo Municipal, o Secretário fez a leitura
do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, o presidente colocou em discussão,
não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, 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 veto com os
pareceres já aprovados, não havendo vereadores que quisessem discutir, coloco em
votação, o presente veto ás Emendas foi mantido o veto por onze votos á um.
Senhora Sirlei da ACAPA fez o uso da palavra. Dando fim aos trabalhos o presidente
encerrou a reunião e convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária no dia
21 de janeiro ás 18h45 minutos do corrente ano.
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