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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE JUNHO 2013
023/13

Câmara Municipal de
Carazinho

APROVADO POR UN;".N1MIDADE
Na reunião de

u 1 JUL. 2013

Presidente

Ao vigésimo quarto dia do mês de junho de dois mil e treze, dezoito e quarenta e cinco
minutos ocorreu à vigésima terceira reunião da Câmara Municipal de Carazinho, O
Vereador Márcio Luiz Hoppen fez a leitura de um trecho da Biblia, O presidente Olto
coloca em apreciação a ata 022/13 da sessão ordinária do dia dezessete de junho de
dois mil e treze, Está em discussão à ata, não havendo vereadores que quisessem
discutir colocou em votação, Aprovado por todos, Secretário Rudi Brombilla faz a
leitura do expediente da presente reunião, Ofício 094/13 do Executivo Municipal, o
qual encaminha o Projeto de Lei 042/13; Oficio 099/13 do Executivo Municipal, o qual
responde o Pedido de Informação feito através do OP 086/13; Ofício 100/13 do
Executivo Municipal, o qual silencia sobre o OP 082/13 e OP 083/13; Ofício Gabinete
1047/2013 do Gabinete do Diretor Administrativo da Secretaria Municipal da Saúde,
solicitando o Plenário da Câmara para Audiência Pública de Prestação de Contas
referente ao 10 Quadrimestre de 2013, no dia 25 de Junho, às 10h30min; Documento
do CFC Sorriso a respeito do Projeto Carreata e caminhada Meu Sorriso Encantador.;
Convite da ULBRA para o Café da Manhã de lançamento do Curso de Arquitetura e
Urbanismo, no dia 26,06; Oficio 106/2013 do Diretor Presidente da Eletrocar, o qual
responde ao OD 549/2013 Convite para o Jantar de Despedida dos Promotores Dr.
Cristiano Ledur e Dra Clarissa Ammélia Simões Machado, no dia 02 de Julho, no Hotel
Plaza Sul; Convite COMDICACAR para a homenagem aos doadores do Imposto de
Renda 2012/2013, no dia 25 de Junho, no miniauditório da ULBRA às 19 horas e 30
minutos; Projeto de Lei Autoria: Vereador Eduardo Assis Ementa: Dispõe sobre a
elaboração da receita médica e dá outras providências; Projeto de Lei Autoria:
Vereador Eduardo Assis Ementa: Dispõe sobre o funcionamento dos semáforos após
as 23:59 horas e dá outras providências; Projeto de Lei Autoria: Vereadores Estevão
De Loreno,Olto A. Gerhardt Neto, Eduardo Assis, Rudi Brombilla, Marcio Luiz Hoppen,
Ementa: Dispõe sobre alteração do art, 5 da lei n° 7.457, para criação de dois cargos
em Comissão para atender encargos de coordenação; Projeto de Lei Autoria:
Vereador Daniel Weber Ementa: Dispõe sobre a meia-entrada em eventos culturais e
esportivos, na Cidade de Carazinho, para pessoas com deficiência e dá outras
providências; Leitura das Indicações e Requerimentos: 3873- Daniel Weber
REITERA: para que determine ao Setor Competente para que realize a operaçâo tapa
buracos na Rua Albino Gerhardt, a presente indicação justifica-se pelo fato de a rua
encontrar-se em péssimas condições sendo que já aviamos solicitado o mesmo
serviço em outra indicação a qual não foi atendida, Conforme reivindicação de
moradores do local. 3875 - Gian Pedroso Solicitando ao Executivo Municipal para que f)
determine ao setor competente melhorias urgentes nas ruas do Bairro Nova Ouro
Preto, 3889 - Alaor Galdino Tomaz Reitera solicitação que depois de lido em
plenário, e deferido na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito
Municipal, para que determine ao setor competente a colocação de um Contêiner na
Avenida São Bento, próximo ao ~- Atacarejo 3892 - Anselmo Britzke. Encaminhamos
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solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima
urgência possivel a realização de melhorias na Rua Nicodemos Moehlecke, no Bairro
Alegre, pois há trechos da mesma em péssimo estado de conservação. 3893 -
Anselmo Britzke Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao
setor competente com a máxima urgência possivel a realização de melhorias na Rua
Renê Goellner, no Bairro Alegre, pois há trechos da mesma em péssimo estado de
conservação. 3894 - Anselmo Britzke Encaminhamos solicitação ao Executivo para
que determine ao setor competente com a máxima urgência possível a realização de
melhorias na rua Romeu Salomão, no Bairro Alegre, pois há trechos da mesma em
péssimo estado de conservação. 3895 - Anselmo Britzke Encaminhando solicitação
ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente que seja implantado
um quebra-molas na Rua Alberto Loeff, próximo ao n° 498 no Bairro Ouro Preto. 3896
• Estevão De Loreno Para que determine ao Setor Competente que seja feito tapa
buracos na Av. Mauá. 3897 - Estevão De Loreno Para que determine ao Setor
Competente que seja feito tapa Buracos na Rua Alexandre da Motta, começando da
esquina com Av. Pátria. 3898 - Estevão De Loreno Para que determine ao Setor
Competente que seja feito tapa Buracos na Rua Polidoro Albuquerque, começando em
Frente á Escola CAIC. 3899 - Otto A. Gerhardt Neto. Encaminhamos solicitação ao
Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência que envie
um profissional ao CEM (Centro de Especialidades Médicas) para que ocorra o reparo
na torneira da pia do banheiro e também que contrate uma profissional para limpeza
na parte da tarde, sendo que atualmente só tem na parte da manhã e á tarde o local
fica com a higiene precária. Pedidos dos pacientes. 3901-0tto A. Gerhardt Neto
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com
a máxima urgência possivel medidas no sentido de agilizar bancos nas paradas de
ônibus dos bairros, pedido das pessoas idosas. 3902 - 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 mais
lixeiras nos bairros, pedido dos moradores em geral. 3903 - Orion Albuquerque que
seja realizada a retirada de entulhos verde na Monte Alegre, em frente ao nO 541,
Bairro Floresta. 3904 - Orion Albuquerque que seja realizada a retirada de entulhos
verde na Santa Bárbara, em frente ao nO60, Bairro Floresta. 3905 - Otto A. Gerhardt
Neto Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor
. competente com a máxima 'urgência que envie dois postes e 10 tábuas para o
conserto da ponte na Rua Tapera, nO01 Bairro Fey, pois já ocorreram acidentes com
uma senhora. Pedido do Senhor Otacílio Pereira Brum, morador do local. 3906 - Otto
A. Gerhardt Neto Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao
setor competente com a máxima urgência que envie 20 tubos para arrumar o
escoamento da água no final da Rua Gaviões, 1132 Bairro São Jorge, pois quando
chove o local fica totalmente alagado, pedido da moradora Matir Furh. 3907 -Gian
Pedroso, Anselmo Britzke, Alaor Galdino Tomaz REITERANDO solicitação ao
Executivo Municipal para que em conjunto com o Departamento Municipal de Trânsito
estude a viabilidade de realizar mudanças no estacionamento da Rua Bernardo Paz,
na quadra entre as Ruas Marechal Floriano e Silva Jardim, trecho localizado em frente
a Escola de Educação Infantil do Colégio La Salle. 3909 - Eduardo Assis O Vereador
abaixo assinado solicita que depois de lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio
ao Executivo Municipal, para que determine ao Setor Competente para que seja
colocada uma placa de sinalização "PARE" na esquina da Rua Santa Teresinha com
Rua Castro Alves. 3910 - Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado solicita que
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depois de lido e aprovado em plenário,seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para
que determine ao Setor Competente para que seja colocado consertado o bueiro na
esquina Rua Santa Teresinha com Rua Castro Alves. 3912 - Eduardo Assis O
Vereador abaixo assinado solicita que depois de lido e aprovado em plenário,seja
enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao Setor Competente para
que seja patrolado e empedrada e limpeza de bueiros, na Rua Berlim no bairro Sassi.
A referida via, é uma travessa minúscula, onde sua extensão não passa de 50 metros,
mas a via está intransitável, com barro e alagamentos frequentes, pois os bueiros
estão entupidos e em dias de chuva a situação piora, pois os moradores não
conseguem sair de suas residências, ou quando saem, atolam e se molham tudo, pois
a lamina de água chega a vários centimetros pelo motivo dos tubos e bueiros não
darem vazão a água pelo entupimento ocasionado com sujeira e terra, pedidos dos
moradores. 3917 - Alaor Galdino Tomaz Reitera solicitação que depois de lido em
plenário, e deferido na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito
Municipal, encaminhando nossa solicitação ao setor competente para que sejam
realizadas obras de melhorias na Rua Carijós no Bairro Conceição, tais como
patrolamento, cascalhamento e compactação 3919 - Fernando Sant'Anna de Moraes
O Vereador signatário solicita que após lido em Plenário e deferido na forma
regimental seja encaminhado oficio ao Senhor Prefeito Municipal para que determine
ao setor competente que efetue reparos na Rua Clemente Barnasque. 3920 -
Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor competente que realize
operação tapa buracos na Rua Diamantino Tombini, próximo a construtora Josué.
3874 - Gian Pedroso Requerimento de Aplauso Solicitamos que seja encaminhado
oficio a Associação de Moradores dos Bairros Braganholo e Dea, cumprimentando-
lhes pelo excelente trabalho que vem sendo realizado junto a Praça Soldado Adriano,
com a colaboração dos moradores. A praça está a cada dia mais linda, colorida,
florida, um ambiente agradabilissimo graças ao envolvimento dos moradores que
estão motivados no sentido de proporcionar a todos um local agradável para o lazer da
população. 3881- Paulino De Moura Requerimento de Pedido de Informação
Enviar um oficio do Poder Legislativo Municipal de Carazinho solicitando uma posição
do Sindicato dos Servidores da Eletrocar, sobre o momento que se encontra a
empresa, onde não está tendo uma decisão firme a respeito da situação em que se
encontra a empresa e com isso gostaria de uma posição dos servidores. 3884 - Gian
Pedroso Requerimento de Aplauso Solicitamos que seja encaminhado oficio a Sra.
Ângela Trentin Sella, Diretora da APAE de nosso município, extensivo a toda equipe
de funcionários e voluntários, cumprimentando-lhes pelo excelente trabalho que vem
sendo realizado frente esta importante ENTIDADE de nossa Cidade. 3885 - Rudi
Brombilla Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio
a comissão de moradores do Bairro Loeff em nome do Senhor Adriano Xavier da Cruz,
Waleska Walber, Luiz Antonio Bagetti, Josiara Soares, extensivo a todos os
moradores e colaboradores; Pela organização da "Festa Junina" realiza junto a Praça
Soldado Adriano. Junho é o mês de São João, Santo Antônio e São Pedro. Por isso,
as festas que acontecem em todo o mês de junho são chamadas de "Festa Joanina",
especialmente em homenagem a São João, e com muita organização, simpatia unindo
os moradores para uma confraternização dando um exemplo de sociedade. como um
todo. 3886-Alaor Galdino Tomaz, Paulino De Moura, Rudi Brombilla,
Requerimento de Apoio Os vereadores abaixo subscritos requerem na forma
regimental, que depois de lido em plenário, o Senhor Presidente encaminhe ofício aos
líderes de bancada da Câmara dos Deputados e extensivo ao Presidente da Câmara
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dos Deputados Sr. Henrique Eduardo Alves (PMDB/RN),dando conhecimento do
posicionamentos dos vereadores que ora se manifestam pelo voto contrário á
Proposta de Emenda à Constituição nO37. Justifica-se esse posicionamento, pois os
grandes escândalos sempre foram investigados e denunciados pelo Ministério Público,
que atua em defesa da cidadania de forma independente. A PEC 37 atenta contra o
regime democrático, a cidadania e o Estado de Direito e pode impedir também que
outros órgãos realizem investigações, como a Receita Federal, a COAF (Conselho de
Controle de Atividades Financeiras), o TCU (Tribunal de Contas da União), as CPls
(Comissões Parlamentares de Inquérito), entre outros. Se aprovada, a emenda
praticamente inviabilizará investigações contra o crime organizado, desvio de verbas,
corrupção, abusos cometidos por agentes do Estado e violações de direitos humanos
e isso significará um grande retrocesso para a sociedade Brasileira. 3890 . Estevão
De Loreno, Daniel Weber Requerimento de Mesa Diretora. O Vereador abaixo
subscrito requer na forma regimental, que depois de lido em plenário, solicita à Mesa
Diretora, uma averiguação detalhada, por parte da Comissão de Saúde, a respeito das
condições dos Postos de Saúde do Município de Carazinho. A solicitação em questão
justifica-se averiguar as reclamações dos usuários, que passam por inúmeras
dificuldades, enfrentando filas enormes e muitas vezes sem atendimento. O povo está
cansado com tanto descaso com a saúde pública em Carazinho. Por isso, solicito com
urgência que a Comissão de Saúde investigue quais postos que estão sem médico e
quadro funcional, pois as funcionárias estão a acuadas com medo do que possa
acontecer. 3900 - Gian Pedroso Requerimento de Mesa Diretora seja providenciada
pela Diretoria de Expediente desta Casa a organização para realização do Programa
"Participação e Treinamento de Lideranças Estudantis", da Câmara Municipal,
conforme prevê a Lei Municipal 4.430 de 30 de julho de 1993, que nos 3 parágrafos do
Artigo 1° estipula a forma de condução do programa autorizando a participação de
alunos matriculados com frequência regular no 2° Grau, a realização de uma sessão
anual, no Dia do Estudante, na sede do Legislativo e que o estudante poderá
apresentar na reunião, requerimentos e indicações. 3908 - Estevão De Loreno
Requerimento de Mesa Diretora O Vereador abaixo assinado solicita que depois de
lido em plenário, e deferida na forma regimental, seja providenciado a confecção de
um certificado em homenagem a ser entregue em sessão na Câmara no dia 01 de
Julho de 2013, ao Sr. Volnei Herbert, pela sua dedicação, profissionalismo, fazendo
.um-ótimo trabalho voluntário com as crianças do nosso Municipio. Trabalho esse que
Sr. Volnei desenvolve um projeto chamado Folclore nas Escolas, atendendo mais de
120 crianças, na Escola Municipal Preso João Goulart, Pedro Pasqualotto e
futuramente na EMPG Presidente Getúlio Dornelles Vargas, mostrando a importância
da nossa cultura, com isso engrandecendo e valorizando cada vez mais o
tradicionalismo da nossa cidade e do Rio Grande do Sul. Por isso dedico essa
homenagem a essa pessoa tão especial. 3911- Marcio Luiz Hoppen Requerimento
de Pesar O Vereador abaixo assinado requer, na forma regimental, que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhado oficio externando os mais sinceros votos de
pesar aos familiares do nosso amigo VIRGILlO CASA PAGNUSSATT ocorrido no
sábado dia, 23 de junho de 2013. 3915 - 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 ao Conselho Municipal ()
dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ou Supedotação/ Altas Habilidades de
Carazinho/ RS, em nome da Presidenta Eleita para Biênio 2013-2015 na data hoje a
Senhora Lisandra Sandri, vice-presidente Fabio Luiz Zanetti e extensivo a todos os
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demais membros e colaboradores. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência e ou Supedotação/ Altas Habilidades de Carazinho/ RS - CMPD, criado
pela Lei n.o 6.343 de oito de março de 2006. É um órgão consultivo, deliberativo,
fiscalizador e articulador das politicas voltadas a assegurar os direitos das pessoas
com deficiência e superdotados/altas habilidades. Formular a politica municipal para
integração da pessoa com deficiência, observados os preceitos legais, em
consonância com os executores das politicas setoriais; Apreciar e avaliar a proposta
orçamentária da politica pública voltada á pessoa com deficiência; Estabelecer
prioridades de atuação, auxiliando na definição de aplicação de recursos públicos
municipais, estaduais e federais destinados ao atendimento da pessoa com
deficiência; Propor aos poderes constituídos, modificações nas estruturas
governamentais diretamente ligadas á promoção, proteção e defesa dos direitos da
pessoa com deficiência. Promover intercâmbio com entidades públicas e particulares,
organismos nacionais, internacionais visando atender aos objetivos do CMPD;
Acompanhar o planejarnento e avaliar a execução das politicas setoriais de educação,
saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer, politica
urbana e outras relatívas á pessoa com deficiência e superdotação/altas habilidades;
Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de defesa dos direitos
da pessoa com deficiência e superdotação/altas habilidades; Propor e incentivar a
elaboração de estudos e pesquisas que objetivem a melhoria da qualidade de vida da
pessoa com deficiência e superdotação/ alta habilidades. 3916- Daniel Weber
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de
ouvido em plenário e deferido na forma Regimental, seja expedido ofício por esta
Egrégia casa na forma de APLAUSO ao CTG Rincão Serrano representado por seu
Patrão Jonas Lampert, pela realização do curso de danças tradicionais realizado por
esta casa tradicionalista e ministrado pelo professor Moacir nos dias 22 e 23 de Junho
no Ginásio da Acapesu, a Cultura de um Povo, não se perpetua senão pelo
reconhecimento do próprio povo, através desta receba as congratulações do Poder
Legislativo Municipal. 3918 - Mareio Luiz Hoppen Requerimento de Aplauso O
Vereador abaixo-assinado solicita na forma regimental, que após aprovado em
plenário seja encaminhado oficio dessa colenda casa Legislativa ao Dr. Márcio
Dacroce, parabenizando-o pelo belo trabalho desempenhado durante 13 anos junto à
ESF do Bairro Sassi, onde dedicou seu conhecimento fazendo a diferença juntos aos
moradores daquele Bairro, bem como pelo excelente trabalho que agora desempenha
junto à ESF do Bairro Sommer, onde também desempenha suas atividades de forma
exemplar, acima de tudo com muita humanidade. 3921 - Mareio Luiz Hoppen
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental,
que após aprovado em plenário seja encaminhado ofício dessa colenda casa
legislativa, a Senhora Josi Valesca Walber, pela organização de uma bela festa junina
no último dia 23/06/13, pelo empenho de todos os moradores em arrecadar verba para
compra de um trator, para realizar serviços necessários no Bairro. Pois é um exemplo
de organização para todos os bairros do Município e cidades visinhas. Passamos Q.
agora ao intervalo regimental, que conforme acordo de bancadas será de dez minutos.
O presidente Olto convidou para fazer uso da tribuna livre por um periodo máximo de
dez minutos, dois representantes das manifestações populares que, quisessem
representar suas entidades e que para isso fossem feitas inscrições, e conforme o
regimento da casa colocou em votação. Aprovado por todos. Os representantes Rafael
Hauschild e Guilherme Mateus se manifestaram na tribuna. Passamos agora ao
grande expediente. Os vereadores Orion Albuquerque-PSDB, Daniel Weber -PP,

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO RS
e-mail: camaracrz@camaracrz rs go b -. . v. r 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

Estevão de Loreno _ PP ,Fernando Sant'Anna de Moraes-PP,Márcio Luiz Hoppen-
PMDB, Paulino de Moura -PTB, Olto Gerhardt Neto- PT, Anselmo Britzke- PDT, Gian
Pedroso- PDT, Alaor Galdino Tomaz-PDT fizeram uso da palavra na tribuna. Os
vereadores Erlei Vieira- PSDB e Rudinei Brombilla- PP pediram a parte e se
pronunciaram na tribuna. Passamos para a ordem do dia. Passamos para a
apreciação e votação dos requerimentos. O vereador Paulino De Moura pediu questão
de ordem para solicitar ao plenário a autorização da entrada de um pedido de
informação a Eletrocar através de um requerimento verbal. O presidente colocou o
pedido em votação. Aprovado por todos. Passamos para a votação dos
requerimentos, o vereador Anselmo Britzke pediu questão de ordem para que os
requerimentos fossem votados em bloco. O presidente colocou em votação o pedido.
Aprovado por todos. O secretário Rudi procedeu á leitura do numero e autor dos
requerimentos. O presidente colocou em discussão os requerimentos, o vereador
Paulino de Moura se pronunciou na tribuna, não havendo mais vereadores que
quisessem discutir, colocou em votação. Aprovado por todos. Nada mais, havendo a
tratar, sob a proteção de Deus o presidente declarou encerrada a presente sessão,
convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada
no dia primeiro de julho de dois mil e treze às 18h45 minutos,tenham todos uma boa

noite.
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