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Pr si ente

Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e treze, dezoito e quarenta e cinco minuto
ocorreu à décima primeira reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador
Rudinei Brombilla procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Presidente ono coloca
em apreciação a ata 010/13 da sessão ordinária do dia vinte e cinco de março de dois
mil e treze. Aprovado por todos. Secretário Rudi Brombilla faz a leitura do expediente
da presente reunião. Projeto de Lei. Rudi Brombilla: Ementa: Dá Denominação a
Rua "D"do Residencial Villa I Verde do Bairro Sommer. Leitura das Indicações: 2940-
Paulino de Moura Solicitar ao Prefeito Municipal juntamente com o setor competente,
a limpeza e capina na Associação Vila Nova, pois o mato tomou conta e está
causando transtorno aos moradores. 2942 - Rudi Brombilla Solicita ao Executivo
Municipal para que determine ao setor competente a viabilidade de melhorias na Rua
Gabriel Prompt no Bairro Medianeira, como patrolanento,cascalhamento, compactação
e termino da canalização, já que e referida rua se encontra esburacada inviabilizando
a passagem de veículos e pedestres, solicitação dos moradores. 2945 - Rudi
Brombilla Solicita ao Executivo que determine ao setor competente a viabilidade da
canalização ou limpeza da sanga que corta a Rua Emilia T. Simon no Bairro Vargas,
devido aos transtornos que a mesma acarreta aos moradores, com mau cheiro e
perigo de doenças que podem ser adquiridas pelos insetos e animais (ratos) que
habitam no local. Solicitação da comunidade. 2946 - Daniel Weber Para que solicite
ao setor competente a presença de fiscais de transito no horário de meio dia na rótula
entre Av. Flores da Cunha e a Rua Dr. Eurico Araújo, a qual dá acesso ao Colégio
Nossa Senhora da Glória, devido ao grande fluxo de carros e alunos. Conforme
reinvidicação de moradores, professores e trabalhadores do local. 2948 - Otto A.
Gerhardt Neto Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor
competente com a máxima urgência possivel medidas no sentido de agilizar a limpeza
no terreno ao lado do n° 221 na Rua Passo Fundo B. Fey, pois o acúmulo de galhos
e. Entulho neste local é imenso. Pedido dos moradores. 2950 • Orion Albuquerque
Asfaltamento da Rua Tupiniquins entre a rua Salgado Filho e a Rua Tamoios, até o nO
385. 2951 _ Orion Albuquerque realizada a manutenção e colocação de placas
indicativas nos Bairro com os nomes das Ruas. 2952 - Orion Albuquerque Melhorias
em todas as Ruas do Bairro São Lucas. 2955- Rudi Brombilla Solicitando ao
Executivo que determine ao setor competente que faça o trabalho de capina e limpeza
na passagem e nos trilhos próximo aCESA (Cotrijal), pois estes locais são utilizados
por moradores das proximidades, principalmente por estudantes no período escolar, e
várias pessoas têm reclamado da falta de segurança nesta região, portanto, a limpeza
é de extrema necessidade e urgência. 2957 - Daniel Weber Para que determine ao
Setor Competente que seja feita melhoria e ampliação na parada de ônibus localizada
em frente ao Mercado Hiper Boa Vista, pois a mesma é usada por muitos
trabalhadores, que se deslocam de nosso município para trabalhar em outras cidades,
em dias de chuva ficam ainda mais precárias as cohdições dos usuários, pois o pontofi.
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de ônibus chega a ser usado por mais de 20 pessoas na primeira hora da manhr.--
2959 _ Orion Albuquerque realizado melhorias no calçamento da Rua São Vicente
de Paula, Bairro Alvorada. 2960 • Eduardo Assis Solicita ao executivo Municipal que
determine ao setor competente a imediata retirada de lixo, entulhos e sobras de podas
de árvores á Rua próxima ao número, 121. 2962 - Eduardo Assis Solicita ao
Executivo Municipal para que determine o patrolamento e ensaibramento, da estrada
CRZ-478, estrada velha para Mata Cobra extensão da saída da BR-386 até a Ponte.
2963 _Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor competente que
realize estudo sobre a viabilidade de se trazer para o municipio uma Coordenadoria
Regional de Saúde. Na nossa região, encontra-se estabelecida a coordenadoria no
municipio de Passo Fundo, tendo 58 municípios de abrangência. A criação de uma
Coordenadoria em Carazinho, além de descentralizar o trabalho e a dependência da
Coordenadora do município vizinho, facilitaria o planejamento, acompanhamento e
gerenciamento das ações e serviços de saúde. 2965 - Estevão De Loreno Indicação
Para que determine ao Setor Competente que seja feita Operação Tapa Buracos na
Rua Andrade Neves. 2967 • Estevão De Loreno Para que determine ao setor
competente que seja feito o recolhimento de entulhos na Rua Ipiranga em frente ás
residências de N° 400 e 275. 2968 - Estevão De Loreno Para que determine ao setor
competente que seja feito o recolhimento de entulhos na Rua Rio Branco em frente à
residência de N° 592. 2969 • Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine
ao setor competente que efetue reparos na Rua Vitória, entre as Ruas Itaqui e Ibaré,
uma vez que encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade, colocando em
risco os veiculos e pedestres que por ali circulam. Tal reivindicação é antiga, nada
tendo sido feito a respeito, sendo imprescindível sua melhoria. 2970 • Fernando
Sant'Anna de Moraes Para que determine à Secretaria de Saúde que dê maior
atenção, juntamente com o HCC, para que seja viabilizada a contratação de ao menos
mais um profissional anestesista, uma vez que hoje o município conta com apenas
dois profissionais da área, sendo insuficiente para a demanda. O Conselho de
Medicina é categórico ao demonstrar sua reprovação a tal quórum, pois gera uma
sobrecarga de trabalho aos profissionais disponíveis. Além de que, tal número
insuficiente de profissionais acarreta um atraso nas cirurgias eletivas, imprescindíveis
ao andamento da saúde municipal. 2971 - Alaor Galdino Tomaz Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que seja colocado um
quebra molas na Rua Giuseppe Garibaldi na Vila Rica. 2972 - Alaor Galdino Tomaz
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente,que seja
providenciado o patrolamento,cascalhamento e ensaibramento da Rua que dá acesso
à sede da extinta Associação Primus. 2974 • Mareio Luiz Hoppen : Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de,
patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua Rio Negro Bairro Floresta, e em
toda sua extensão. 2979 - Gian Pedroso Solicitamos ao Executivo Municipal que
determine ao setor competente a realização de melhorias em grande parte das ruas do
Bairro Oriental. Infelizmente a administração anterior não deu muita atenção a este
bairro, que é um dos maiores do município e possui várias vias que dão acesso a
empresas, escolas, igrejas, universidade, etc. 2981 - Alaor Galdino Tomaz
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente,que seja
providenciado um Contêiner de coleta seletiva na Avenida São Bento próximo ao E
Atacarejo. 2982- Alaor Galdino Tomaz Indicação Solicitando ao Executivo Municipal,
que determine ao setor competente,que seja providenciada a retirada dos entulhos da
Rua Iracema no Bairro Princesa. 2984 • Gian Pedroso Encaminhamos solicitação ao
Executivo Municipal REITERANDO pedido para que determine ao setor competente a
instalação de um quebra-molas e pintura de faixa de segurança na Av. Flores da
Cunha, vindo da Borghetti para o centro logo depois ~tosto Grossi, antes da rótula,
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facilitando inclusive para as pessoas que circulam pela mesma, pois os carros qu~
circulam pela Avenida nestas proximidades geralmente estão em alta velocidade. 2986
_ Gian Pedroso Encaminhamos solicitação ao Executivo Municipal para que
determine ao setor competente a realização de imediatas melhorias no calçamento da
Rua Tupiniquins no Bairro Conceição, especialmente no trecho compreendido entre a
AABB e a empresa Agri Marcon. Leitura dos Requerimentos: 2932 - Orion
Albuquerque O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de
lido em plenário e deferido pela na forma regimental, seja oficiado aos familiares do
Sr. Vicente Marcondes pelo seu falecimento ocorrido no dia 26.03.13. Nossa
manifestação de pêsames, para os parentes e amigos, que se encontram enlutados,
hoje tem que ter fé na certeza de que uns dias estarão todos juntos, no mesmo reino
de DEUS. Com certeza não há palavras para expressar neste momento de dor,
manifestamos através deste, os nossos mais sinceros votos de profundo pesar. 2947
• Alaor Galdino Tomaz O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de lido em
Plenário e deferido na forma Regimental, seja expedido oficio á Secretária de
Assistência Social, Sra. Thaise Albuquerque,aos integrantes do PIM e demais
funcionários da Secretaria de Assistência Social,parabenizando pelo trabalho
desenvolvido durante a semana passada na Praça Albino Hillebrant. Dando enfoque
ao verdadeiro sentido da Páscoa e a conscientização das crianças é que foi feito esse
trabalho,onde foram desenvolvidas atividades pedagógicas com as crianças atendidas
pelo CRAS E pelo PIM e ainda foi feita a distribuição de doces para as crianças que
passaram pela Toca do Coelho. São atividades como essas que devemos enaltecer
para que nossas crianças possam,além de brincar e se divertir com guloseimas na
Páscoa,aprendam o sentido espiritual dessa data tão significativa para os Cristãos.
2949. Anselmo Britzke, Gian Pedroso, Orion Albuquerque Os Vereadores abaixo
assinados solicitam que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado oficio de
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho ao Gerente da Agencia Banrisul
Borghetti, Sr. José Pasquetti e a Diretoria do Banco Banrisul, na pessoa do
Presidente, Sr. Túlio Zanin e do Vice-Presidente, Sr. Flávio Lammel, cumprimentando-
os pela inauguração da nova sede do Banrisul Borghetti, que realizou-se na manhã do
último dia 27 de março, com a participação de diversas pessoas entre autoridades e
demais convidados que se fizeram presentes no evento. O novo prédio da Agencia do
Banrisul, além de proporcionar melhores condições de trabalho para seus
funcionários, tem o objetivo principal de proporcionar melhores condições de
atendimento para seus clientes, oferecendo-lhes um ambiente preparado para dar-lhes
mais conforto ao aguardar pelo atendimento, bem como no momento deste também.
Um espaço, moderno, atualizado e preparado para oferecer ao cidadão carazinhense
e da região, instalações de qualidade, com comodidade, acessibilidade e beleza.
Como representantes de nosso povo, sentimo-nos orgulhosos por mais esta grande
obra que está sendo oferecida a nossa população, um grande projeto que hoje é uma
belíssima realidade, vislumbrada neste grande empreendimento que consolida o
desenvolvimento da região. 2956 - Fernando Sant'Anna de Moraes O Vereador
signatário requer na forma regimental que depois de lido e apreciado em Plenário, seja
providenciada a confecção de um certificado em homenagem ao Promotor de Justiça
do Ministério Público de Carazinho, Doutor Cristiano Ledur, para ser entregue durante
o Grande Expediente da Reunião do dia 15/04/2013. Promovido para a comarca de
Passo Fundo, em breve deixará de prestar seu valoroso serviço pela comunidade
local. E devido aos relevantes serviços prestados á comunidade carazinhense, com
sua conduta preocupada com a legalidade e o desenvolvimento e sempre pautada na
ética e responsabilidade, o faz merecedor desta singela homenagem do Poder
Legislativo Municipal. 2958 • Rudi Brombilla O Vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental, que depois de lido em PlenáriJ~eferido pela Presidência, seja
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consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do
PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento do senhor ALGEMIRO
JOÃO CARLOS SCHACHT. 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 ALGEMIRO JOÃO
CARLOS SCHACHT os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 2961 -
Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de lido e ouvido em
plenário, seja enviado oficio de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho ao
Sr. Adriano Nunes pela conquista do campeonato Sul Brasileiro de Jiu Jitsu no
complexo esportivo em Balneário Comburiu entre os dias 22 e 24 de março do
corrente. 2964 _ Anselmo Britzke O Vereador abaixo assinado, solicita na forma
regimental, que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ofício a ULBRA,
cumprimentando-lhes pela iniciativa de realizar uma parceria com a Prefeitura
Municipal, criando em suas dependências o espaço denominado "Sala de Projetos",
onde três servidores da prefeitura trabalharão no referido local, auxiliados por alunos
da universidade na elaboração de projetos para o desenvolvimento do município.
Recebam desta forma, os cumprimentos do Poder Legislativo Municipal de Carazinho,
que hes deseja sucesso nesta iniciativa. 2966 - Estevão De Loreno O Vereador
abaixo subscrito requer que depois de lido em plenário, e deferida na forma
regimental, que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos
familiares de Vicente Marcondes pelo falecimento, ocorrido no dia 26 de Março de
2013. Vicente sempre foi uma pessoa exemplar, pessoa batalhadora, que sempre
honrou seus compromissos, uma pessoa com todas as qualidades boas possíveis.
Através dessa mensagem, quero mostrar meus sentimentos pelo que ocorreu.
Infelizmente, por obras de forças que estão acima de nós, nem tudo segue o rumo que
desejamos. Todavia, Deus sabe o que faz e o que é melhor para cada um de nós. A
família enlutada de Vicente Marcondes, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto
ocorrido. 2973 _Gilnei Alberto Jarré - Suplente O Vereador abaixo subscrito requer,
na forma regimental, que depois de lido em plenário, o Sr. Presidente encaminhe ofício
ao Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta casa o que segue, em
relação às Empresas Capitanio Danielli e Cia e Coviplan Concessionária Rodoviária
do Planalto S/A. 1 _ Relatório de pagamento de ISSQN, do periodo do ano de 2005
até a presente data, detalhados mês a mês. JUSTIFICATIVA: Averiguar denúncia de
usuário. 2975 _ Alaor Galdino Tomaz O Vereador abaixo assinado solicita que,
depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de cumprimentos do Poder Legislativo
de Carazinho a Direção da RBS TV e a empresa Tales Goulart Eventos Esportivos
com sede em Passo Fundo pela realização da nona edição da Tacinha RBS TV de
Futsal, promovida pela RBS TV Passo Fundo. A competição contará com 65 equipes,
divididas em seis categorias e aproximadamente 2100 atletas dos 09 aos 20 anos. O
cerimonial de abertura ficou de responsabilidade da equipe do Veterano F. C. e
aconteceram no Ginásio da Acapesul, com a presença das equipes, dirigentes e
autoridades de Carazinho. Os jogos de abertura tiveram as categorias Iniciação, Pré
Mirim, Mirim e Infantil. 2976- Gilnei Alberto Jarré- Suplente O Vereador abaixo
subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a
aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho
aos Líderes de Bancada da Cãmara dos Deputados, manifestando o total apoio desta
Casa Legislativa ao Projeto de Lei nO4977/13, de autoria do Deputado Giovanni
Cherini, que Regulamenta o Rodeio como atividade desportiva. A iniciativa do
Deputado Cherini tem como objetivo regulamentar4tROdeio, atividade cultural,
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recreativa e tradicional praticada em todo território brasileiro, pois segundo justificativa
do próprio autor ao projeto em questão, estima-se que os rodeios sejam seguidos por
um público superior a trinta milhões de aficionados, que acompanham os inúmeros
festivais realizados. Ressalta-se ainda que o cuidado com os animais previsto nesta
proposta já é alvo de preocupação no Rio Grande do Sul e São Paulo, onde já está em
vigência legislação especifica que proíbe o mau trato de animais. Há também lei
federal que institui normas gerais relativas á atividade de peão de rodeio, equiparando-
o à atleta profissional, e a Lei nO 10.359, que dispõe sobre normas a serem
observadas na promoção e fiscalização da defesa sanitário animal, quando da
realização de tais eventos. Como grande incentivador da Cultura e das Tradições
Gaúchas entende que os rodeios crioulos fazem parte de nossa história e devem
continuar sendo realizados com a garantia da integridade fisica dos seus atores,
peões, público e animais, que estão previstos nesta proposição que visa regulamentar
o rodeio como atividade desportista e não simplesmente acabar com estes eventos
como prevê o projeto do Deputado Ricardo Tripoli que proibe a perseguição de
animais durante rodeios em todo o pais, o que atingiria a prova do tiro de laço, a mais
Disputada entre as competições campeiras do Estado, até mesmo as gineteadas e o
tradicional Freio de Ouro. 2977- Gilnei Alberto Jarré- Suplente O Vereador abaixo
subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a
aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho
aos Lideres de Bancada da Cãmara dos Deputados, manifestando nosso REPÚDIO
ao Projeto de Lei nO2086/11, de autoria do Deputado Ricardo Trípoli do PSDB/SP,
que prevê a proibição de perseguições seguidas de laçadas e derrubadas de animal,
em rodeios. Sabemos que é possível conciliar tradição com o bem estar animal, não é
nos rodeios que está se judiando e maltratando animais. Infelizmente tal projeto se
aprovado poderá acabar com o tradicionalismo e com a festa de rodeio, e isto me
preocupa muito, pois sou tradicionalista, sou envolvido com entidades tradicionalistas
e seí que isso será uma grande perda para todos nós defensores das nossas
tradições. Não se justifica acabar com estes eventos simplesmente pelo fato de
acontecerem acidentes em que se faz necessário sacrificar o animal, pois em qualquer
lugar onde se trabalha com animais, pode ocorrer algum tipo de acidente. Como
grande incentivador da Cultura e das Tradições Gaúchas entende que os rodeios
crioulos fazem parte de nossa história e devem continuar sendo realizados com a
garantia da integridade física dos seus atores, peões, público e animais, que já estão
previstos em várias leis e também na proposição do nobre Deputado Giovanni Cherini
(PDTlRS) que visa regulamentar o rodeio como atividade desportista e não
simplesmente acabar com estes eventos como prevê o projeto do Deputado Ricardo
Trípoli que proíbe a perseguição de animais durante rodeios em todo o país, o que
atingiria a prova do tiro de laço, a mais disputada entre as competições campeiras de
nosso Estado, até mesmo as gineteadas e o tradicional Freio de Ouro. 2978 - Mareio
Luiz Hoppen A Loja Triunfante O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado ofício a Loja Triunfante
aos dezessete anos da loja e dos sócios Wolmar Beneduzzi e Dayse Beneduzzi que
ainda conta com vinte e cinco colaboradores, Pois trata-se de uma Empresa séria e
sempre inovando para melhor atender seus clientes e amigos.e assim contribuindo
para o melhor desenvolvimento da nossa cidade. 2980 - Anselmo Britzke O Vereador
abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de
cumprimentos do Poder Legislativo de Carazinho ao Secretário Municipal de Obras,
Sr. Adair Bonardi Flores, cumprimentando-lhe pela realização de uma obra que há
muito tempo vinha sendo solicitado, o asfaltamento da Av. Antonio José Barlette.
Todos somos testemunhas dos inúmeros pedidos ~~ com relação a esta obra nas
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gestões passadas, algo tão fundamental e imprescindível, dada a grande circulação ~
veiculos de pequeno e médio porte, especialmente oriundos da TW Transportes, uma
empresa que dá um excelente retorno financeiro ao município e que poderia assim, ter
sido beneficiada com esta benfeitoria ao longo desta via que dá acesso a sua principal
unidade, já há mais tempo, Recebam os cumprimentos por mais esta obra realizada,
2983 _Mareio Luiz Hoppen, Fernando Sant'Anna de Moraes, Estevão De Loreno,
Daniel Weber, Rudi Brombilla, Eduardo Assis O vereadores abaixo subscritos
requerem na forma regimental, que depois de lido em plenário, o Senhor Presidente
encaminhe ofício ao Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta casa o
que segue, com relação à Centrais Elétricas de Carazinho ELETROCAR S/A: 1) Se no
periodo da atual administração da ELETROCAR S/A, houve a perda de prazo para
interposição de Recurso Ordinário perante a Justiça do Trabalho, no tocante a alguma
Reclamatória Trabalhista? Se houve qual o nome do (a) Reclamante? 2) Qual o motivo
que resultou na perda do prazo? 3) Qual o valor arbitrado provisoriamente na
sentença? 4) Em caso positivo, ou seja, da existência de perda de prazo por
negligência do setor jurídico da ELETROCAR, qual a providência legal que será
tomada pela Direção atual para evitar casos semelhantes? Passamos ao intervalo
regimental, Conforme acordo de bancadas, não haverá intervalo regimental,
Passamos agora ao grande expediente, Conforme a convocação anteriormente
realizada, o presidente Olto convida o Senhor Albano Kayser para se dirigir a tribuna,
para realizar a sua manifestação a respeito da Eletrocar e para posteriores
questionamentos dos vereadores, Após a explanação do Senhor Albano Kayser e os
questionamentos dos senhores vereadores, o presidente Olto passa a ordem do dia,e
Leitura dos requerimentos, O vereador Anselmo Britzke pediu questão de ordem para
que os requerimentos fossem votados em bloco, Aprovado por todos, Apreciação e
votação dos requerimentos, Aprovado por unanimidade, Nada mais, havendo a tratar,
sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente sessão, convoco os senhores
vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 08/04/13 às 18h45 minutos,
tenham todos uma boa noite,
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