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I ente

Ao vigésimo segundo dia do mês de abril de dois mil e treze, dezoito e quare~t e
cinco minuto ocorreu à décima quarta reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O
Vereador Rudi Brombilla procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Presidente OTTO
coloca em apreciação a ata 013/13 da sessão ordinária do dia quinze de abril de dois
mil e treze. Aprovado por unanimidade. Secretário Rudi Brombilla faz a leitura do
expediente da presente reunião. Oficio 066/13 do Executivo Municipal, o qual
encaminha o Projeto de Lei 027/13; Ofício 068/13 do Executivo Municipal, o qual
encaminha o Projeto de Lei 028/13; Ofício 071/13 do Executivo Municipal, o qual
responde ao Pedido de Informação feito através do OP 061/2013; Oficio 069/13 do
Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 029/13; Oficío 070/13 do
Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 030/13; Oficío 072/13 do
Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 031/13; Oficío 073/13 do
Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 032/13; Ofícío 162/13 do
Executivo Municipal, o qual responde ao OP 058/2013, a respeito da cedencia de
veiculo ao subprefeito de Pinheiro Marcado; Convite para a solenidade alusiva ao Dia
do Policial, no dia 18 de abril, às 15hOOmin,na sede do Quartel dos 38 BPM; Oficio da
Empresa Regional Diesel a respeito de alteração no Plano Diretor; Ofício da Comissão
Pró Santa Rita, solicitando recursos para a construção da nova rede de água do
Santuário; Convite para participar do Ato de Instalação, Posse dos Integrantes e do
Presidente Deputado Emani Polo, da Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia;
Convite para a Reunião Almoço com as Entidades de Classe ACIC, Sindicato
Varejista, Sindicato Rural, Sindicar e OAB, com o palestrante o Ex- Governador
Germano Rigotto, no dia 25.04, às 12 horas e 30 minutos; Oficío 200/13 - STP, do
Poder Judiciário do Estado, o qual envia documentos sobre a ADIN nO70053655338;
Oficío Circular 144/2013 - SCRlANEEL, informando sobre a audiência pública do dia
25.04.2013 em nosso Município; O secretário Rudi procedeu a leitura das Indicações.
3187 - Gían Pedroso Solicitando ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente melhorias urgentes na Rua das Hortênsias no Residencial Cantares, pois
a mesma que encontram-se em estado lastimável, há trechos realmente intrafegáveis.
3188 - Paulino De Moura Solicitar ao Prefeito Municipal juntamente com o setor de
Trânsito para a possibilidade de uma sinaleira (semáforo) ou rotatório na Av. São
Bento com a Av. Ipiranga, pois o trânsito é muito intenso e ocasiona muitos acidentes
e a má sinalização também contribui para que ocorram os acidentes nesse local. 3189
_ Paulíno De Moura Solicitar ao Prefeito Municipal juntamente com o setor de
Trânsito para fazer pintura da faixa de segurança na Igreja Plebe ciana na Av. Antônio
José Barlette com esquina com a Avenida21 de Abril, para facilitar o trânsito das
pessoas nesses locais com mais segurança. 3190. Anselmo Brítzke Encaminhando
solicitação ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente que seja
implantado dois quebra-molas na rua Ermínia Tombini,Bairro Oriental. 3198 - Rudí
Brombílla Solicite ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente
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serviços de patrolamento, cascalhamento e limpeza de bueiros na Rua João Clemente
Elsing - Bairro Ouro Preto, Solicitação da comunidade. 3199 • Rudi Brombilla Solicita
ao Executivo para que determine o setor competente á operação "Tapa Buracos" além
da limpeza da Rua FERNANDO FERRARI: Por se tratar de uma via de grande
circulação de veículos e pedestres e se encontra em péssimo estado de conservação,
intransitável, solicitação da Comunidade. 3200 - Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de
pintura no quebre -mola em frente a o n0358 Bairro Sassi, 3204 - Eduardo Assis O
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que depois de lido e aprovado,
seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente
que seja consertado o bueiro que está quebrado e por conseguinte um enorme buraco
com mau cheiro e risco de crianças e transeuntes caírem dentro, na Rua Pernambuco
esquina com Rua Ermínia Tombini, frente a casa número 210 3205 - Rudi Brombilla
Solicita ao Executivo para que determine o setor competente a viabilidade da
colocação de redutor e velocidades "Quebra Molas" na Rua Xavantes no Bairro
Conceição na proximidade do pontilhão, pelo exposto que veículos estão circulando
em alta velocidade colocando em risco pedestres que por esta via circulam, solicitação
da comunidade. 3206 - Gian Pedroso Encaminhamos solicitação ao Executivo
Municipal, para que determine ao Departamento de Trãnsito providencias quanto a
mudanças no transito da Av. Antonio José Barlette, trecho entre a Rua 21 de Abril e
Avenida Flores da Cunha. 3208 - Paulino De Moura Solicitar ao Prefeito Municipal
juntamente com a secretária de Obras para encaminhar o serviço de capina e
recolhimento de entulhos, lixo na rua José Oliveira Brizola B, 26 no bairro Somer em
frente ao campo. 3209 • Estevão De Loreno Para que determine ao Setor
Competente que seja efetuado Tapa Buracos na Rua Dona Júlia. 3210 - Estevão De
Loreno Para que determine ao Setor Competente que seja efetuado Tapa Buracos na
Rua 10 de Novembro. 3211 - Estevão De Loreno Para que determine ao Setor
Competente que seja cclocado novamente um trator da Secretaria da Agricultura a
disposição da comunidade do Distrito de Pinheiro Marcado. 3212 - Estevão De
Loreno Para que determine ao Setor Competente que seja disponibilizado médico
para os Distritos de Pinheiro Marcado e São Bento no mínimo duas vezes ao mês,
também disponibilizarem medicamentos. 3214 - Orion Albuquerque realizado a
retirada de entulhos verde na Rua Mato Grosso, Bairro Orientai. 3216 - Orion
Albuquerque a confecção do passeio público na Rua Silva Jardim esquina com a Rua
Goiás, nas proximidades da EMEI Padre Gildo, Bairro Orientai. 3217 - Daniel Weber
O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao
Setor Competente que faça a limpeza do pátio do ESF do Residencial Planalto. Esse
pedido justifica-se devido a o fato de ser um local frequentado pelos moradores do
bairro que necessitam de atendimentos em saúde, sendo que o mato alto em seu pátio
torna-se um locar propício para proliferação de arranhas, ratos, baratas entre outros,
colocando em risco as pessoas que ali se enccntram. 3218 - Estevão De Loreno Para
que determine ao setor competente que seja feito o recolhimento de entulhos na Rua
Castro Alves, junto á Escola Paulo Frontin. 3219 - Estevão De Loreno Para que
determine ao setor competente que seja feito o recolhimento de entulhos na Rua
Marcílio Dias, em frente á residência de N° 568, também ao lado da ferida na forma
regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao Setor
Competente que providencie pilhas para o otoscopio do ESF do Residencial Planalto.
Justificativa: Para o médico trabalhar devemos oferecer o mínimo de condições, e
Bento, em frente a Rio Branco Automóveis. 3228 - Marcio Luiz Hoppen: Solicitando
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ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução de colocação
de bancos na praça do Bairro Sassi .pois daria um maior não ter pilha para o otoscopio
é no mínimo um desrespeito com os profissionais que estão a disposição para
trabalhar e servir a comunidade. 3221 - Alaor Galdino Tomaz solicita que após lida
em plenário, e deferida na forma regimental, seja envíado oficio ao Sr. Prefeito
Municipal, para que determine ao setor competente que providencie tapa-buracos na
Avenida Mauá 3222 - Daniel Weber O Vereador abaixo assinado solicita que após lida
em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito
Municipal, para que determine ao Setor Competente que providencie um telefone fixo
para o ESF do Residencial Planalto. Justificativa: Para manter a comunicação entre o
ESF e secretaria da saúde sem perder tempo e ainda para melhorar o atendimento
para população, bem como prestar informações sem que tenhamos que nos deslocar
ate o ESF um telefone faz-se necessário. 3223 - Alaor Galdino Tomaz solicita que
após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor
Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente que providencie melhorias
na Rua Lucio de Britto esquina com a Paulino Chaves da Rosa no Bairro Winckler
,especialmente colocação de Boca de Lobo 3225 - Gian Pedroso Solicitamos ao
Executivo para que determine ao setor competente que sejam tomadas providências
imediatas no sentido de realizar o recolhimento de galhos que estão depositados na
praça do Bairro Ouro Preto. 3226 - Márcio Luiz Hoppen: Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de, patrolamento
ensaibramento e compactação na Rua General. Cassai Martins e em toda sua
extensão Pois em dia de chuva fica intrafegável, pois é um trecho de acesso de
algumas firmas e esta impossivel passar no local. 3227 - Gian Pedroso Solicitando
ao Executivo Municipal que determine ao setor competente o imediato recolhimento de
entulhos que estão depositados na Av. São Bento, em frente a Rio Branco
Automóveis. 3228 - Marcio Luiz Hoppen: Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução de colocação de bancos na Praça do
Bairro Sassi.pois daria um maior conforto a os moradores. 3177 - Fernando
Sant'Anna de Moraes Requerimento de Aplauso O Vereador signatário requer que,
após lido em plenário e deferido na forma regimental, seja enviado ofício por esta
Egrégia Casa na forma de APLAUSO ao Senhor Tarso Martini, que assumiu a direção
do Clube Atlético de Carazinho. Reconhecido como exímio atleta e notável treinador é
a realização de um sonho ser elevado a tal posto de presidente do clube. Pela
conquista merecida, nossos sinceros cumprimentos, extensivos a toda a nova direção
do clube, com votos de uma profícua gestão. 3178 - Daniel Weber Requerimento de
Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido em plenário e
deferido na forma Regimental, seja expedido oficio por esta Egrégia casa na forma de
APLAUSO ao Excelentissimo Sr. Sergio Porteia da Silva, Major da Brigada Militar de
Carazinho estendendo-se à toda sua corporação, celebrando o dia do Policial Militar
que é comemorado no dia 21 de Abril, A Brigada Militar, presente no Estado do Rio
Grande do Sul a 175 anos, com a redemocratização do Brasil em 1985 e a
Constituição federal de 1988 conquistou a competência de defender o Estado de
Direito, as Garantias individuais e os Direitos Humanos. Na cidade de Carazinho, a
Brigada militar se faz presente desde os anos de 1945, tendo inicialmente o
Destacamento Especial como Organização. Através desta receba as congratulações
do Poder Legislativo Municipal. 3181 - Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso O
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em
plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos Equipe Diretiva da
EMEI ARHTUR MILTON ARNOLD, extensivo a todos os professores, alunos e
funcionários pela comemoração de 14 anos junto do Bairro Santa Terezinha com
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realizações e conquistas, alegrias com inteira dedicação ao crescimento e a evolução
na vivencia cultural, comprometida com a aprendizagem e com os valores que
dignifica ser humano. Recebam o reconhecimento do Legislativo Municipal. 3191 -
Paulino De Moura Requerimento de Aplauso O VEREADOR abaixo assinado solicita
na forma regimental que após lido e apreciado pelo plenário: seja enviado ofício a Bier
Site Microcervejaria parabenizando, que na noite do dia 20/04/2013 aconteceu na
Opera Bier o Rock Solidário que ajudou a Acapa, Associação Carazinhense de
Proteção aos Animais, já que toda a renda da venda antecipada de ingressos foi
destinada a entidade. Recebam em nome do poder Legislativo de Carazinho os
nossos PARABÉNS pela iniciativa de promoverem tal evento em nosso Município, que
foi grande importância para ajudar nos recursos da associação. 3201 - Gian Pedroso
Requerimento de Aplauso Seja encaminhado oficio de cumprimentos ao Presidente da
Assembleia Legislativa do RS pela passagem dos 178 de instalação do parlamento
gaúcho. 3202 - Eduardo Assis, Paulino De Moura, Daniel Weber Requerimento de
Mesa Diretora Os vereadores abaixo assinado, vem á presença de V. Excelência
solicitar a cedência do veiculo oficial juntamente com o motorista do Poder Legislativo,
para o dia 24 de abril de 2013 com saída prevista às 08hOOminhoras e retorno
previsto as 17: 00 hora para visita às cidades de Passo Fundo-RS, Nova Prata RS e
Veranópolis-Rs, com o fim de obter informações junto à procuradoria Geral e
departamento De Pessoal dos municípios conforme contato já efetivado e pré-
agendado. Solicitamos que seja informado e convocado o Jurídico desta casa para
acompanhar os respectivos vereadores Dispensa o uso de diárias. 3203 - Eduardo
Assis Requerimento de Solicitação de Serviço O vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental, que após lido e aprovado em plenário, seja solicitado a direção da
ELETROCAR que determine que seja colocado um poste de iluminação pública na rua
Dejanira Prompt Kochemborger, número 71, esquina rua Diamantino Tombini, Bairro
Oriental. 3207 - Alaor Galdino Tomaz, Anselmo Britzke, Daniel Weber, Eduardo
Assis, Erlei Vieira, Estevão De Loreno, Fernando Sant'Anna de Moraes,Gian
Pedroso, Mareio Luiz Hoppen,Orion Albuquerque, Olto A. Gerhardt Neto, Paulino
De Moura, Rudi Brombilla Requerimento de Pesar Os Vereadores que este
subscrevem, requer a Vossa Excelência, ouvido o plenário na forma regimental, o
encaminhamento de ofício aos familiares do Sr. José Francisco Estevão Dias,ocorrido
no dia 21 de Abril de 2013. É com grande "pesar" que esta Casa recebeu a notícia da
morte do Sr. José Francisco Estevão Dias, pessoa que ficará "para sempre" na
memória de seus familiares e amigos. Foi uma perda irreparável entre os nossos
concidadãos. Portanto, entendemos ser justa a homenagem que ora propomos à
família enlutada. Sabemos que nossas lembranças em nada aliviam o sentimento da
familia, mas é importante levar à família enlutada a mensagem de solidariedade desta
Casa, que compartilha da tristeza e da dor porque passam seus familiares, pela perda
irreparável de seu ente querido. 3213- Estevão De Loreno Requerimento de Pesar 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 Leando Loeff (Leffinho) pelo falecimento, ocorrido no dia 14 de Abril de
2013. Lefiinho sempre foi uma pessoa exemplar, trabalhador, de boa índole, que
sempre honrou seus compromissos, uma pessoa excelente. Através dessa
mensagem, quero mostrar meus sentimentos pelo ocorrido. Infelizmente, por obras de
forças que estão acima de nós, nem tudo segue o rumo desejado. Somos
participantes de uma predestinada passagem, que nos enleva a luz divina! Todos têm
a hora do retorno, para alguns fica como um fim, mas acredito que nossas crenças nos
aprimoram para travessia, na inspiração de um lugar melhor. Que a presença de Deus
traga um pouco de conforto aos familiares e amigos de Leandro Loeff (Leffinho). À
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família enlutada de Leandro Loeff, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto
ocorrido. 3215 - Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para
aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a Patronagem do GTG Rincão
Serrano, em nome do Coordenador Invernada de Danças Juvenil o Sr. Marco Antonio
Bauls e Instrutor do Danças Luiz Bandeira que se consagrou como Grande Campeão
30 Rodeio Artístico de Pinhal da Serra/ 4" Etapa do 13° FNGG -Festival Nacional da
Cultura Gaucha. 3224 • Gian Pedroso Requerimento de Solicitação de Serviço
Solicitando a Troca de lãmpada na Rua Edi Marcondes, esquina com a Rua Paulino
Chaves da Rosa, no Bairro Ouro Preto, pois a mesma encontra-se queimada,
deixando o local bastante mal iluminado. 3229 - Anselmo Britzke, Gian Pedroso,
Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Pesar Os Vereadores abaixo subscritos
requerem, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja registrado em
Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável da
Senhora Nilve Haupt Petry, ocorrida na última sexta-feira (19/04/13). 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 ela estará
sempre próxima aos seus guiando e ajudando com sua presença espiritual. A todos os
familiares e amigos da inesquecível Nilve Haupt Petry, nossos sinceros sentimentos
pelo infausto ocorrido. "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 mím nunca
morrerá." Jô 11, 25-26. Passamos ao intervalo regimental. Conforme acordo de
bancada, não haverá intervalo regimental. Passamos ao grande expediente.
Passamos para a ordem do dia. Apreciação e Votação dos Requerimentos. O
vereador Eduardo Assis, Márcio Luiz Hoppen, Paulino de Moura, Gian Pedroso, Alaor
Galdino Tomaz, Anselmo Britzke, Orion Albuquerque, Erlei Vieira, Daniel Weber,
Estevão De Loreno, Fernando Sant'Anna, fizeram uso da palavra na tribuna. O
vereador Paulino De Moura pediu questão de ordem para que os requerimentos
fossem votados em bloco e pediu vista ao projeto 017/13, o presidente colocou em
discussão o pedido verbal, não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou
em votação o pedido de retirada. Aprovado por todos. O presidente colocou em
apreciação e votação os requerimentos. Aprovado por todos. O secretário fez a leitura
e ementa dos projetos. O secretário fez a leitura do Parecer da Comissão de Justiça e
Finanças dos respectivos projetos. O presidente colocou em votação. Aprovado por
todos. O secretário procedeu á leitura do Parecer da Comissão de Ordem Econômica
e Social dos respectivos projetos. O presidente colocou em votação. Aprovado por
todos. O presidente colocou em votação os projetos com os pareceres já aprovados.
Aprovados os projetos por unanimidade. Dando fim aos trabalhos o presidente
encerrou a reunião convocando os senhores vereadores para a próxima reunião
ordinária a se realizar no dia vinte e nove de abril às 18h45 minutos, tenham todos
uma boa noite. Em tempo, cabe registrar o pronunciamento do vereador Paulino de
Moura, corrigindo um equivoco percebido, que foí em relação à falta do pedido de
votação em bloco dos projetos viáveis, no momento em que o mesmo solicitou a
votação dos requerimentos em bloco, juntamente com o pedido de vistas ao Projeto
017/13. Portanto o vereador Paulino, solicita que conste em ata, que os referidos
projetos foram votados em bloco e devidamente aprovados. Após o pronunciamento
do vereador Paulino, o presidente Olto, pediu se algum vereador presente desejava
discutir o assunto em questão, diante da não manifestação dos vereadores declarou
encerrada a sessão.
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Vere dor Rudinel rombilla
Secretário
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