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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 29 de Abril de 2013
015/13

Câmara Municipal de
Carazinho

APROVADO POR UNANIMIDADE
Nareu ãode

i

Ao vigésimo nono dia do mês de abril de dois mil e treze, dezoito e quarenta e inco
minutos ocorreu à décima quinta reuniâo da Câmara Municipal de Carazinho. O
Vereador Alaor Galdino Tomaz procedeu à leitura de um trecho da Biblia. Presidente
ono coloca em apreciação a ata 014/13 da sessão ordinária do dia vinte e dois de
abril de dois mil e treze. Aprovado por todos. Secretário Rudi Brombilla faz a leitura do
expediente da presente reunião. 3258 - Anselmo Britzke- Projeto de Lei. Fica proibido
o transporte de valores, por empresa especializada, junto a estabelecimentos
financeiros, no mesmo horário de funcionamento destinado ao público. 3302 - Oito A.
Gerhardt Neto, Marcio Luiz Hoppen, Estevão De Loreno, Eduardo Assis, Rudi
Brombilla, Projeto de Lei Autoriza a contratação emergencial de 01 (Uma) cozinheira.
Leitura das indicações: 3244 - Mareio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de retirada de
Entulhos e Galhos secoS na Rua Marcilio Dias em frente a o n0189 no Bairro Santo
Antônio. 3252- Gian Pedroso Encaminhando solicitação ao Executivo Municipal para
que determine ao setor competente que seja implantado um quebra-molas na Rua
Ramalho Antonio Piva, nO513, Colõnia Dona Julia, nas proximidades da Rotoplastic,
pois os carros que circulam pelo local nestas proximidades geralmente empreendem
alta velocidade, colocando em risco a vida dos moradores. 3254 - Eduardo Assis,
Daniel Weber, Paulino De Moura Os Vereadores abaixo assinado, solicitam na forma
regimental que depois de lido e aprovado em plenário, seja enviado ao Executivo
Municipal, sugestão para INSTITUIR O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AOS
SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS. 3255 • Anselmo Britzke vereador abaixo assinado solicita que após
lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito
Municipal, encaminhando nossa solicitação para implantação de um quebra-molas na
Rua Alberto Loeff, no Bairro Ouro Preto. Muitos veículos empreendem alta velocidade
ao transitar por essa via, colocando em risco a vida das pessoas que por ali trafegam
principalmente idosos e crianças, havendo então assim a necessidade da instalação
de um redutor de velocidade como forma de prevenção. 3256 • Anselmo Britzke
Encaminhando solicitação ao Executivo Municipal para que determine ao setor
Competente que seja implantado um quebra-molas na Rua Alberto Loeff, no Bairro
Ouro Preto. 3261 _Daniel Weber Para que determine ao Setor Competente que seja
feita a manutenção de boca de lobo localizada na Rua João Batista Rodrigues da Silva
nas proximidades do mercado Sartori, pois a mesma esta aberta podendo assim
causar um acidente e acumulo de lixo. 3264 - Estevão De Loreno Para que determine
ao Setor recolhimento de entulhos na Rua Leonel Rocha. 3265 - Estevão De Loreno
Para que determine ao Setor Competente que seja efetuado Tapa Buracos na Rua
Leonel Rocha. 3266 _ Estevão De Loreno Para que determine ao setor competente
que seja feito o recolhimento de entulhos na Rua Alberto Loeff, em frente às
residências de nO620 e 650. 3268 - Eduardo Assis O vereador abaixo assinado
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solicita na forma regimental que depois de lido e aprovado em plenário, seja enviado
oficio ao Executivo Municipal para que determine ao setor responsável para que sejam
retirados os paralelepípedos e que seja refeito a cancha da Rua colorado no Bairro
Fey. 3270 _Eduardo Assis O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental
que depois de lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal
para que determine ao setor responsável para que sejam retirados os paralelepípedos
e que seja refeito a cancha da Rua Pinheiro Machado em toda sua extensão no Bairro
Orientai. 3271 _ Rudi Brombilla Solicita ao Executivo que determine ao setor
competente o serviço de capina, pintura e limpeza de bueiros da Travessa Vitória.
Esta solicitação foi feita pela comunidade 3272 • Rudi Brombilla Reitera ao Executivo
Municipal para que determine ao Setor Competente a imediato serviço de "Poda" na
Rua Feliz da Cunha, em toda a sua extensão, pelo exposto que as arvores estão
tirando visibilidade e encostando-se aos carros que por esta via circula e Segundo a
Legislação Ambiental Municipal vigente, lei N°7. 906/2010 a realização de podas em
áreas públicas, canteiros, praças e calçadas, são de responsabilidade do DEMA.
3273 _Rudi Brombilla Solicita o Executivo para que determine ao setor competente
os trabalhos de Capina, limpeza e Pintura da Rua 15 Novembro no Bairro Central em
toda sua extensão, pelo exposto que a rua acima citada esta intrafegável tanto para
veículos como os pedestres, solicitamos as devidas providências, já que o referida rua
se encontra praticamente abandonado, coberto de mato, servindo como depósito de
lixo, esta solicitação foi feita pela comunidade. 3274 - Rudi Brombilla Reitera ao
Executivo Municipal reiterando construção de um canteiro separador de pistas para
disciplinar o fluxo de veículos na Rua General Câmara e a Av. Pátria, frente ao HCC
3275 _Alaor Galdino Tomaz Solicitando na forma regimental que seja enviado ofício
ao Executivo Municipal, para que solicite ao setor competente estudo para viabilizar os
Jogos da Independência com o envolvimento das Escolas Municipais, Estaduais e
Particulares em nosso Município nas modalidades de Futebol de Campo, Futsai e
Voleibol, nos naipes Masculino e Feminino. 3277 - Otto A. Gerhardt Neto.
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com
a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar a colocação de cascalho.
compactação e melhorar o escoamento da água na Rua Lopes Trovão Bairro Fábio.
3280 • Orlon Albuquerque Indicação para que estude a possibilidade da volta das
hortas Comunitárias. 3283 - Orion Albuquerque REITERANDO SOLICITAÇÃO,
Colocado tubOSna Rua Caçapava, em frente ao nO417, Bairro Floresta. 3284 - Orion
Albuquerque Operação tapa buracos e nivelamento do asfalto na Avenída Flores da
Cunha, próximo ao n° 5331. 3285-0rion Albuquerque para que estude a
possibilidade da celebração de convênio com a UACC, para que seja possível a volta
do Programa Mutirão como prevê a Lei Municipal nO 5743/02. 3286 - Orion
Albuquerque efetue a limpeza do bueiro localizado na Rua Minas Gerais esquina com
a RuaWalter Fetzer em frente ao nO125, Bairro Orientai. 3287 - Orion Albuquerque
seja efetuado o cascalhamento, compactação e colocação de tubos na Rua. Bem-Te-
Vi, Bairro São Lucas. 3288 _Orion Albuquerque o para que seja efetuada a limpeza
do acesso do Bairro São Lucas a Avenida Antonio Jose Barletle. 3291 • Fernando
Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor competente que finalize o asfalto
na Rua das Hortênsias, próximo ao número 16. Nas imediações, fora realizado
asfaltamento, deixando apenas pequeno trecho sem melhorias, sendo imprescindível
sua melhora, eis que o estado em que se encontra coloca em risco pedestre, motorista
e moradores do locai. 3292 _Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine
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ao setor competente que efetue limpeza e roçada no trevo de acesso a BR 285, eis
que é local que reflete na aparência da cidade para quem chega ou passa pela
localidade, estando tomado pelo matagal, comprometendo a imagem da comunidade,
bem como dificultando a visibilidade dos motoristas e pedestres que por ali trafegam.
3293 _Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor competente que
realize calçamento ou asfaltamento na Rua de acesso ao cemitério do distrito de São
Bento. Local de intenso fluxo de veículos permanece ao íongo dos anos em péssimo
estado de conservação, sendo de chão batido, tendo sido objeto de promessa de
campanha da atual gestão. Solicita ainda que sejam colocadas pedras nas demais
vias do distrito, que estão tomadas pela terra, causando atolamentos em dias de
chuva, sendo imprescindíveis suas melhorias. 3294 - Fernando Sant'Anna de
Moraes Para que determine ao setor competente que efetue reparos na ponte entre o
distrito de Pinheiro Marcado e Saldanha Marinho, eis que se encontra em péssimo
estado, colocando em risco motorista e pedestre, sendo que caminhões já não podem
passar pelo local. A ponte em questão, já foi objeto de reparos e após veio a sofrer
deteriorações novas. 3295 _Daniel Weber Encaminhamos solicitação ao Executivo
para que determine ao setor competente com a máxima urgência possível medidas no
sentido de agilizar a colocação de cascalho e compactação da Rua Das Hortênsias
Capitão Kramer no Residencial Planalto, pois a mesma encontra-se em péssimas
condições de trafegabilidade. 3296 - Mareio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de limpeza nos
banheiros da praça central de Carazinho Albino Hillebrandt situado na Avenida Flores
da Cunha. 3297 _ Daniel Weber Encaminhamos solicitação ao Executivo para que
determine ao setor competente com a máxima urgência possível medidas no sentido
de agilizar a colocação de cascalho e compactação da Rua Capitão Kramer no
Residencial Planalto, pois a mesma encontra-se em péssímas condições de
trafegabilidade. 3298 _ Alaor Galdino Tomaz Solicitando na forma regimental que
seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente
que se faça um estudo para a implantação de uma sinaleira no cruzamento entra a
Rua Padre Luiz Guanella e Avenida Flores da Cunha,na rota de saída dos ônibus da
Estação Rodoviária. 3299 • Daniel Weber Encaminhamos solicitação ao Executivo
para que determine ao setor competente com a máxima urgência possível medidas no
sentido de agilizar a colocação de cascalho e compactação da Rua Harry Buchholz no
Residencial Planalto, pois a mesma encontra-se em péssimas condições de
trafegabilidade. 3301 _ Alaor Galdino Tomaz solicitando que após lida em plenário,
e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para que
determine ao setor competente que tome providência para que seja realizada a troca
da tubulação na rede de tubos entre as ruas General Sampaio esquina com General
Netto 3303 Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor
competente que agilize-se em cumprir com a promessa de abrir a creche localizada no
Bairro Cantares até o mês de Junho, eis que os pais necessitam de local para deixar
seus filhos no horário de trabalho e estão contando com a previsão de abertura. 3305 -
Gian Pedroso Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor
competente com a máxima urgência possível a realização de melhorias na Rua
Francisco de Assis, no Bairro Ouro Preto, trecho sem pavimentação, pois o local
encontra-se em situação precária, praticamente sem condições de trafegabilidade,
devido ao acúmulo de buracos. 3306 - Daniel Weber Solicitando ao Executivo
Municipal para que determine ao Setor Competente para que busque uma solução

:~,;,~:~r:~:r~~~~~~~;a~~xr~ :~~~~: 171- FonePABX:(54)33302322- CEP99500-000- CARAZINHO- RS.. . www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ:89.965.222/0001-52

http://www.camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

para o problema referente ao passeio público na Rua Marechal Floriano entre as ruas
Alferes Rodrigo e Bernardo Paz. 3309 - Mareio Luiz Hoppen Solicita ao Diretor do
Departamento Municipal de Trânsito para que estude a possibilidade de desligamento
da sinaleira localizada na Avenida Flores da Cunha esquina com a Rua polidoro
Albuquerque a partir da OOhOOmin(meianoite). Leitura dos Requerimentos: 3246 -
Erlei Vieira Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado ofício dessa colenda
casa legislativa, parabenizando o Grupo de Escoteiros Levino Junges, pelo Dia do
Escoteiro comemorado no dia 23 de Abril. 3251 - Erlei Vieira Requerimento de Pesar
Os Vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental, que depois de ouvido
o Plenário, seja encaminhado ofício externando os mais sinceros votos de pesar aos
familiares do nosso amigo Mário Nascimento, pelo falecimento do seu filho DIONES
NASCIMENTO, ocorrido na última terça-feira, 23 de abril de 2013. 3253 - Gian
Pedroso Requerimento de Apoio Encaminhamos ofício aos Líderes de Bancada da
Câmara dos Deputados, manifestando o total apoio desta Casa a proposta de autoria
do Deputado Waldir Maranhão, que prevê a destinação prioritária às escolas públicas
de materiais de informática apreendidos pelo Estado. 3269 - Rudi Brombilla
Requerimento de Solicitação de Serviço O Vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado
oficio a direção da ELETROCAR - Centrais Elétricas de Carazinho - RS, para que
faça estudos da viabilidade do recuo do poste iluminação publica aproximadamente 15
metros na Rua Gonçalves Ledo Esquina com a Avenida Flores da Cunha, junto a
empresa Carazinho Veículos; Na justificativa que esta conceituada empresa
estabelecida a mais 30 anos em nosso município, gerando empregos e renda vem por
determinação General Motors ( GM ), que determina a sua concessão a instalar neste
local um Portal de Entrada, segue em anexo a este requerimento fotos demonstrativa
relacionada com pedido acima citado. 3276 - Alaor Galdino Tomaz Requerimento de
Aplauso O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na
forma regimental, seja enviado oficio ao diretor do Colégio La Salle de Carazinho
irmão Jorge Alexandre Bieluczyk, pela participação das equipes de futsal do Ensino
Médio, masculino e feminino, na cidade de Porto Alegre nos jogos do Centenário do
Colégio Santo Antônio da Rede La Salle. As equipes representantes de nosso
município obtiveram a seguinte Classificação: Feminino Campeão e Masculino em
terceiro lugar. A Direção, Professores e alunos dessa instituição de ensino o nosso
devido reconhecimentos e que continuem incentivando a pratica esportiva em sua
rede de ensino. 3278 _Rudi Brombilla Requerimento de Pesar O Vereador abaixo
assinado 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
DIONES NASCIMENTO, no ultimo dia 23 de Abril de 2013. 3281- Orion Albuquerque
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental,
que após aprovado em plenário seja encaminhado ofício de cumprimentos aos
Senhores GERSON MAIOKI e EVANDRO OLIVEIRA DE QUADROS, ambos
integrantes do 20 Grupo Ambiental da Brigada Militar de Carazinho que foram
promovidos a Sargento da Brigada Militar por tempo de serviço no dia 21 de abril do
corrente mês, dia em que é comemorado o dia do Policial. Recebam os cumprimentos
e o reconhecimento do poder Legislativo, que por merecimento receberam esta
promoção por exercer tão honrosa profissão para a nação, contribuindo diretamente
para a segurança da população em todas as suas esferas. 3282 - Orion Albuquerque
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Requerimento de Pesar O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental,
que depois de lido em plenário e deferido pela na forma regimental, seja enviado oficio
aos familiares da Sra. RITA LOPES DO NASCIMENTO, que veio a falecer no dia
26.04.13. Dona Rita era mãe do nosso amigo Severino do Nascimento "Paulista", nos
juntamos á família nessa hora de dor e manifestamos nossos mais sinceros votos de
pêsames, para os parentes e amigos, que se encontram enlutados, hoje temos que ter
fé na certeza de que um dia estaremos todos juntos, no mesmo reino de DEUS. 3290 -
Alaor Galdino Tomaz, Erlei Vieira, Requerimento de Aplauso Os Vereadores
abaixo assinados solicitam, na forma regimental que, depois de submetido a plenário,
seja endereçado Certificado de Reconhecimento ao Jornalista Agostinho Nicolini
criador e apresentador do programa Canal Shorts. 3300 - Alaor Galdino Tomaz
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental
que, depois de lido em plenário, seja enviado oficio de Requerimento de Aplauso,
parabenizando ao Sr.Fabiano Carvalho, proprietário da Empresa Artany, situada na
Rua Venâncio Aires, 375 Sala 01 em Carazinho, pela inauguração desse novo
empreendimento em moveis para escritório. Ao mesmo tempo deseja sucesso e pleno
êxito, pois cada empresa que abre suas portas em nosso comércio significa geração
de empregos e aumento de receita do municipio. Á direção e funcionários da Artany o
reconhecimento dessa Casa Legislativa. 3304 - Gian Pedroso Requerimento de
Apoio sejam enviados ofício ao Governador do Estado, Senhor Tarso Genro,
manifestando nosso apoio à paralisação do magistério gaúcho que mais uma vez
protestou contra a atual circunstância nacional e estadual do magistério e em especial
com relação ao não pagamento do piso nacional. Reivindicação mais do que justa,
afinal quando Ministro da Educação instituiu o piso e agora como Governador do
Estado é um dos poucos do pais que não coloca em prática o pagamento do piso aos
nossoS professores que são tão massacrados pela política salarial do estado. 3307 -
Anselmo Britzke Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita
que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de cumprimentos do Poder
Legislativo de Carazinho ao Coordenador da Defesa Civil do Municipio, Sr. Flávio
Maioki e ao Coordenador Estadual da Defesa Civíl, Coronel Oscar Luis Moiano, pela
organização e realização do 2° simulado da Defesa Civil realizado em nossa cidade no
último dia 24. Destacamos a importância na realização deste evento que contou com o
envolvimento de toda a comunidade, entidades, departamentos municipais e
estaduais, Policia Estadual e Federal, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Samu,
entre outros e também com o apoio de varias empresas que não mediram esforços e
deram sua colaboração para que tudo corresse conforme o esperado. 3308 - Alaor
Galdino Tomaz Requerimento Solicitando na forma regimental que seja enviado
oficio à Direção das Centrais Elétricas de Carazinho (ELETROCAR) solicitando
melhorias na Iluminação em frente á Escola Marquês de Caravelas na Rua
Paissandu,305 no Bairro Glória. 3310 - Orion Albuquerque Requerimento de
Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após aprovado
em plenário, seja encaminhado oficio de cumprimentos a Liga de Combate ao Câncer
pela eleição da nova diretoria que ocorreu no dia 25 de Abril do corrente mês, na
pessoa da Presidente Sra. Jussara Biazus e sua Vice- Presidente Sandra Guazzelli,
extensivo a toda diretoria. Recebam desta forma os cumprimentos a toda equipe pelo
trabalho voluntário que realizam pela Liga de Combate ao Câncer, pela tão importante
missão que executam com tanto amor, carinho e dedicação. Como é bom ter pessoas
como vocês nesse mundo, que são exemplo de dedicação e amor ao próximo, desejo
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que a cada dia aumente ainda mais o número de voluntárias dedicadas, pois desta
maneira com certeza teremos para todos um mundo bem melhor. Passamos agora ao
intervalo regimental. Conforme acordo de bancadas, não haverá intervalo regimental.
Passamos ao grande expediente. Conforme agendamento solicitado previamente no
espaço da tribuna livre, recebemos no dia de hoje a Senhora Eloisa de Ávila Paulelto
representando o CONDICACAR, que fez uso da palavra. Dando seguimento aos
trabalhos o Presidente Olto convida o vereador Estevão de Loreno para fazer uso da
palavra na tribuna, após o vereador Daniel Weber, Eduardo Assis, Márcio Luiz
Hoppen, Paulino de Moura, Gian Pedroso, Alaor Galdino Tomaz, Orion Albuquerque,
Erlei Vieira, o vereador Anselmo 8ritzke, Paulino de Moura, Rudi 8rombilla pediram
uma parte. Passamos para a ordem do dia. Apreciação e votação dos requerimentos.
O vereador Paulino De Moura pediu questão de ordem para que os requerimentos e
os projetos viáveis fossem votados em bloco. O Presidente Olto pede ao vice Eduardo
Assis para assumir o seu lugar na mesa, pois precisa se ausentar momentaneamente,
retornando assim que possível. O secretário Rudi procedeu à leitura dos
requerimentos. O vice Eduardo coloca em votação o pedido do Vereador Paulino De
Moura para que os requerimentos e os projetos viáveis fossem votados em bloco e o
projeto com parecer inviável fosse votado separado. Aprovado por doze votos. Estão
em discução os requerimentos. Aprovado por doze votos. O secretário procede à
leitura do autor, numero e ementa dos projetos. O secretário procede a leitura da
Comissão de Justiça e Finanças. O vice coloca em discussão, não havendo
vereadores que queiram se manifestar, coloco em votação. Aprovado por doze votos.
O secretário faz a leitura da Comissão de Ordem Econômica e Social. O vice coloca
em discussão, não havendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação.
Aprovado por todos os presentes. O vice Eduardo coloca em discussão os projetos
com pareceres já aprovado. Os vereadores Paulino De Moura, Fernando Sanl' Anna,
Anselmo 8ritzke fizeram uso da tribuna. Não havendo mais vereadores que quisessem
discutir, o vice colocou em votação. Aprovado por todos os presentes. O secretário
procede à leitura do Projeto de Lei 025/13 do Executivo Municipal. Leitura do parecer
da Comissão de Justiça e finança. O presente projeto de Lei 013/13 é inviável
conforme parecer juridico e DPM. Colocado em discução, não havendo vereadores
que quisessem discutir, o vereador Paulino de Moura se pronunciou na tribuna. Não
havendo mais vereadores que quisessem discutir o vice coloca em votação o parecer
da Comissão de Justiça e Finança. Rejeitado por nove votos a dois. O secretário
procedeu a leitura da Comissão de Ordem Econômica e Social. O presente projeto de
lei está apto a ser incluido na ordem do dia. Colocado em discução, não havendo
vereadores que queiram discutir colocado em votação. Aprovado por todos os
presentes. O vice Eduardo coloca em votação o projeto 025/13 com o parecer já
aprovado. Não havendo vereadores que quisessem discutir o vice coloca em votação.
O vereador Estevão de Loreno fez uso da palavra. Aprovado por todos os presentes.
Dando fim aos trabalhos o vice encerrou a reunião e convocou os senhores
vereadores para a próxima reunião ordinária a se realizar no dia seis de maio de dois
mil e treze às 18h45 minutos, tenham todos uma boa noite.
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