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Presidente

Ao vigésimo terceiro dia do mês de dezembro de dois mil e treze, dezoito e quarenta e
cinco minutos ocorreu à quarentésima nona reunião ordinária da Cãmara Municipal de
Carazinho. O Vereador Erlei Vieira procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. O
presidente colocou em apreciação a ata 048/13 da sessão ordinária do dia dois de
dezembro de dois míl e treze. Está em discussão à ata, não havendo vereadores que
quisessem discutir colocou em votação. Aprovado por todos. O presidente solicitou
que o secretário procedesse a leitura do expediente d" presente reunião. Oficio
251/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 103113; Oficio
250/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha Emendas ao Projeto de Lei
Complementar 006/13; Ofício 249/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Veto
ao Projeto de Lei 094/13; Oficio 248/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o
Projeto de Lei Complementar 011/13; Oficio 247/13 do Executivo Municipal, o qual
encaminha o Projeto de Lei 102113; Ofício 246/13 do Executivo Municipal, o qual
encaminha o Projeto de Lei 101/13; Ofício 245/13 do Executivo Municipal, o qual
encaminha Emenda Corretiva à Proposta de Emenda à Lei Orgãnica nO 34/2013;
Protocolo 5956, do dia 19 de Dezembro de 2013, o qual apresenta chapa para o Pleito
2014,Eleíções da Mesa Diretora; 5921 - Fernando Sant'Anna de Moraes Projeto de
Lei concede comenda O BOMBEADOR AO SENHOR LEONIDIO VIOTT 5922
Daniel Weber Projeto de Lei Ementa: Concede titulo de cidadão "Comenda Leonel de
Moura Brizola" ao Senhor GUILHERME CORDAZO TIBOLA Art. 1° - É concedido o
titulo Comenda Leonel de Moura Brizola, ao senhor GUILHERME CORDAZO TIBOLA,
pelos relevantes serviços prestados a comunidade de Carazinho. Art. 2° - A entrega
dessa outorga será em Reunião Solene a ser realizada na Cãmara Municipal de
Vereadores, na semana do Municipio de 2014. Art 3° - Esta Lei entra em Vigor na
data de sua publicação.5928 - Eduardo Assis Projeto de Lei Ementa: Concede titulo
de CIDADÃO EMÉRITO ao Senhor VASCO ERNANI CIECHOWICS. Art. 1° - É
concedido o titulo Cidadão Emérito, ao senhor VASCO ERNANI CIECHOWICS, pelos
relevantes serviços prestados, experiência e prestigio junto à comunidade de
Carazinho. Art. 2° - A entrega dessa outorga será em Reunião Solene a ser realizada
na Cãmara Municipal de Vereadores, na semana do Municipio de 2014. Art 3° - Esta
Lei entra em Vigor na data de sua publicação.5953 - Estevão De Loreno Projeto de Lei
CONCEDE TiTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE CARAZINHO AO SENHOR
ARNILDO FRITZEN.5954 - Anselmo Britzke Projeto de Lei Concede titulo de cidadão
"Comenda Leonel de Moura Brizola" ao Senhor Luis da Silva Monteiro.5988 - Daniel
Weber Projeto de Lei Determina sobre obrigatoriedade que sejam instalados tapumes
de proteção quando forem realizados trabalhos de roçadas em locais públicos como
praças, áreas públicas, canteiros centrais e laterais, passeios, rotatórias e
cruzamentos de vias públicas no Municipio de Carazinho.5989 - Rudi Brombilla
Projeto de Lei EMENTA Ementa Concede titulo d cidadão COMENDA O
BOMBEADOR ao Senhor LUIZ DI DOMENICO. Ar! 1° - É ncedido o titulo Comenda
O Bombeador, ao senhor LUIZ DI DOMENICO, pelos rele tes serviços prestados a VJ. / .

comunidade de Carazinho. Art. 2° - A entrega dessa outo erá em Reunião Solene ~
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a ser realizada na Câmara Municipal de Vereadores, na semana do Município de
2014. Art. 30 - Esta Lei entra em Vigor na data de sua publicação. 5990 - Orion
Albuquerque Projeto de Lei EMENTA Concede o titulo de destaque jornalistico ao
Sr.Alessandro Tavares. 5996 - Alaor Galdino Tomaz Projeto de Lei Concede Titulo
Honorifico Comenda O BOMBEADOR ao Senhor ARCENI BARBOSA JUNIOR
"NUNO" 5997 - Gian Pedroso Projeto de Lei Concede Titulo Honorifico Comenda O
BOMBEADOR a Senhora SILVANA XAVIER DA CRUZ. 5955 - Marcio Luiz Hoppen,
Eduardo Assis Emenda a Projeto de Lei EMENDA PROJETO DE LEI N° 089/2013
PROCESSO N° 189/189/2013 EMENTA Disciplina o beneficio de passe livre ás
pessoas com deficiência, no transporte coletivo de passageiros urbanos. AUTOR:
Executivo Municipal EMENDA MODIFICATIVA COMISSÃO DE JUSTiÇA E
FINANÇAS Art. 1° - O artigo 14 do Projeto de Lei 089/13, por sugestão da DPM,
passará a ter a seguinte redação "Art 14 - Esta Lei entra em vigor a partir do próximo
contrato de licitação." LEITURA DAS INDICAÇÕES: 5966 - Daniel Weber Solicita para
que seja instalado meio fio "cordão de calçada" na Rua Marques do Herval em frente
ao nO40, pois em dias de chuva a água invade a residência citada. 5967 - Estevão De
Loreno SOLICITA ao Executivo Municipal que encaminhe ao setor competente a
execução dos serviços de Tapa buracos na esquina da Rua Aimoré com a Rua da
Paz, pois tem um buraco no asfalto, que pode ocasionar acidentes principalmente de
motociclistas que usufruem da via. 5968 - Daniel Weber Solicita para que sejam
realizadas melhorias na calçada de pedestres em toda extensão da Avenida Pátria,
especialmente em frente ao HCC, muitas pessoas com deficiência fazem uso destas
calçadas, que no momento não apresentam nenhuma condição para que estas
pessoas tenham segurança enquanto transitam pela mesma. 5969 - Estevão De
Loreno SOLICITA ao Executivo Municipal que encaminhe ao setor competente a
execução dos serviços de patrolamento, ensaibramento e compactação da Rua Arthur
Pedro Diehl no Bairro Nossa Senhora Aparecida, está intransitável devido a chuvas
formou-se grandes valetas e buracos que dificultam o tráfego de veiculos e
motociclistas 5974 - Orion Albuquerque Solicitando melhorias na rua Humberto
Lambert, Bairro Vila Rica Solicitação da Comunidade. 5979 - Gian Pedroso
REITERANDO solicitação ao Prefeito Municipal e ao Diretor Departamento Municipal
de Trânsito para que tome providencias urgentes quanto a implantação um quebra-
molas ou outro tipo de redutor de velocidade na Av. Flores da Cunha, nas
proximidades do Super Boa Vista, antes da entrada para o Bairro Oriental pela Rua
Mercedes M. da Luz, pois acontecem acidentes no local com muita frequência e até o
momento não foram tomadas providencias. 5984 - Erlei Vieira Indicação Solicitando
ao Executivo Municipal que seja reajustada as diárias dos motoristas do quadro efetivo
municipal.5986- Gian Pedroso Enviamos solicitação ao Prefeito Municipal para que
providencie junto ao setor competente a instalação de novas lixeiras públicas em toda
a extensão da Av. Flores da Cunha e nas ruas paralelas do centro da cidade, pois as
mesmas foram retiradas quando da instalação dos containers, o que tem prejudicado
em muito a limpeza de nossa cidade, pois as pessoas não utilizam os containers para
depositar pequenos lixos como papeis de balas, tocos de cigarro, panfletos de lojas,
etc., e que são jogados em via pública,dando as ruas um a pecto de sujeira e
descaso. 5992 - Alaor Galdino Tomaz seja enviado oficio o Senhor Prefeito
Municipal, para que solicite junto ao setor competente Ihorias tais como
patrolamento,ensaibramento e compactação na Rua Adalberto r cker no Bairro
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Ouro Preto. 5993 - Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado, requer na forma
regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio ao poder
Executivo para que determine ao setor responsável para que coloque bueiros na rua
Santos Dumont em frente ao número 422, bairro Glória, pois quando em dias de
chuva, a água que vem da rua Luisa Formighieri da silva, deságua toda na rua Santos
Dumont, sendo que dessa forma, a água corre pela via, que por vezes com a força da
mesma, estraga o calçamento nela existente 5994 - Alaor Galdino Tomaz seja
enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para que providencie junto ao setor
competente a colocação de um banco na parada de ónibus na esquina entre as ruas
Leonel Rocha e Fernando Sudbrack no Bairro Ouro Preto 5998 - Marcio Luiz Hoppen
EMENTA: Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a
execução serviço de limpeza e capina no terreno situado na Rua Epitácio Pessoa
esquina com a Rua Tamoios enfrente ao n0138. 5999 - Marcio Luiz Hoppen Para que
determine ao setor competente que analise a viabilidade da colocação de uma
lombada (quebra molas, na Rua Monte Alegre Bairro Hípica próxima a o silo do
Chinês). Pois é de extrema importãncia, visto que obriga a redução de velocidade, e
assim evitando acidentes no local, pois é um lugar de grande fluxo de Caminhões, e
próximo se localiza uma escola. Se atendido desde já a comunidade agradece. 6002 -
Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução serviço de ensaibramento e compactação na Rua Epitácio
Pessoa. Atenciosamente apedido dos moradores se for atendido desde já agradecem.
LEITURA DOS REQUERIMENTOS: O vereador Alaor Galdino Tomaz, pediu questão
de ordem para solicitar que fosse colocado em votação no dia de hoje a eleição da
nova mesa diretora. O presidente colocou em votação o pedido do vereador. Aprovado
por todos. 5970 - Estevão De Loreno Requerimento de Aplauso O vereador abaixo
assinado, requer na forma regimental que depois de lido e aprovado em plenário seja
enviado oficio de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho a Nova Diretoria
eleita do Conselho Pró Segurança (CONSEPRO), na pessoa de seu Presidente, Sr.
Danilo Dalzoti Flores no novo biênio 5971 - Paulino De Moura Requerimento de Mesa
Diretora Sr. Presidente: Srs. Vereadores: O Vereador abaixo subscrito, Presidente da
CPI, requer na forma regimental, a prorrogação do prazo da Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) que investiga a ELETROCAR, por mais 60 (sessenta) dias conforme
prevê o Regimento Interno desta Casa, no parágrafo 1° do artigo 59. "Art. 59 - S 1° -
As Resoluções que aprovarem a constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito
estabelecerão o seu prazo de funcionamento, não superior a sessenta dias,
prorrogável por igual período, mediante solicitação fundamentada ao Plenário da
Cãmara." 5972- Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso O vereador abaixo
assinado, solicita na forma regimental que, depois de lido em plenário, seja enviado
ofício de congratulações para a direção e funcionários do Museu Olivio Otto,em igual
teor para as Professoras Clenara Citron Munerolli e Elizete Hummes e igual teor para
o Sr. Candido Subtil Netto, pela realização da Exposição realizada no dia 18 de
Dezembro do corrente no Museu Olivio Otto Esta exposição do colecionador Candido
Subtil Netto fez parte do projeto Série Coleções que visa usar a sala de exposição
temporária do museu para expor acervos de colecionadores particulares do Município
de Carazinho. 5976- Daniel Weber Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo
subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido e deferi o em plenário, seja
enviado oficio de aplauso á Igreja Justiça de Deus, extensivo á An laudia Sodré que
realizou no último dia 22 uma festinha beneficente para crianças airro Esperança,
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ações como estas são dignas de reconhecimento. "Assim brilhe a luz de vocês diante
dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que
está nos céus." Através desta receba as congratulações do Poder Legislativo
Municipal. 5977 - Daniel Weber Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo
subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja
enviado oficio de aplauso á Igreja Nova Vida com Cristo que realizou no último dia 19
um jantar solidário. Estavam presentes mais de 100 pessoas no evento, que foi
realizado na sede da igreja, os convidados receberam panetones e as crianças foram
agraciadas com brinquedos distribuidos no evento. Além do jantar, foi realizada uma
celebração religiosa. Através desta receba as congratulações do Poder Legislativo
Municipal. 5980 - Anselmo Britzke Requerimento de Pesar O Vereador abaixo
subscrito 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
Senhor Adão Alves Anhaia, ocorrido hoje, no dia 23 de dezembro 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 inesquecivel do Senhor Adão Alves Anhaia, nossos sinceros
sentimentos pelo infausto ocorrido. 5981 - Erlei Vieira Requerimento de Aplauso
REQUERIMENTO DE APLAUSOS TIO PISCA O Vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental, que após aprovado em plenário, seja encaminhado oficio ao
radialista Sergio Almir Peixoto, parabenizando pela conquista do troféu expressão
Jornalista Comentarista Esportivo, na taça RBS de Futebol. O Tio Piska como é
conhecido merece todo reconhecimento desse Poder por sua trajetória dentro do
Esporte de Carazinho. O meu amigo tem competência e traz seus comentários sempre
imparciais de todos os esportes, desde as categorias amadoras a profissionais.
Receba do Poder Legislativo de Carazinho o reconhecimento pela sua dedicação e
sucesso. 5982- Erlei Vieira Requerimento de Aplauso REQUERIMENTO DE
APLAUSOS 2° GRUPO DE POlÍCIA AMBIENTAL- SEDE CARAZINHO O Vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário, seja
encaminhado oficio ao 2° GRUPO DE POlÍCIA AMBIENTAL COM SEDE EM
CARAZINHO, na pessoa do seu comandante Valter Saraiva, parabenizando a toda
equipe pelo excelente trabalho realizado nas imediações dos postos de combustiveis
na coibição do crime de perturbação do sossego. Venho acompanhando o trabalho
realizado por essa equipe e nos últimos meses o sucesso das operações é elevado, a
cada dia que passa o sossego está voltando ás casas de familias de Carazinho.
Recebam o reconhecimento do Legislativo por esse trabalho bem realizado 5983 -
Orion Albuquerque, Erlei Vieira, Alaor Galdino Tomaz, Anselmo Britzke, Gian Pedroso,
Rudi Brombilla, Paulino De Moura Requerimento de Aplauso que seja enviado oficio
de Aplauso a nova Diretoria do Conselho Pró Segurança de Carazinho, (CONSEPRO),
onde foi eleito por aclamação o novo presidente o Sr. Danilo Dalzoti Flores, nossos
cumprimentos sejam extensivos a toda diretoria 5995 - Alaor Galdino Tomaz
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental,
que após aprovado em plenário, seja encaminhado oficio ao Sr Sérgio Almir
Guimarães Peixoto "Tio Piska ",por ter seu trabalho reconhecido mais uma vez pela
Promotora da Taça RBS de Futsal. Tio Piska recebeu mais uma vez esse
reconhecimento pela sua dedicação na cobertura das mais divers competições,
sempre com muita seriedade e comprometimento com a informa 6000 Gian
Pedroso Requerimento de Aplauso Seja enviado oficio do Poder Le ivo de .9
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Carazinho ao Departamento de Eventos e Turismo da Prefeitura Municipal,
cumprimentando-lhes pela excelente programação do Natal Alegria deste ano, que
encerrou na noite de ontem com show da Banda Essência do Forró, com a
participação de um grande público. 6001 - Estevão De Loreno Requerimento de Pesar
Solicita na forma regimental, que depois de lido e aprovado em Plenário, seja enviado
Oficio do Poder Legislativo com os mais sinceros votos de profundo pesar aos
familiares de Enrique Garcia Ribeiro, pelo falecimento, ocorrido no dia 22 de
Dezembro de 2013. Que Deus os ilumine neste momento de tristeza e console os
seus corações. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em
mim ainda que morto viverá. Aquele que crê em mim ainda que morto viverá. E todo
aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. - João 11:25-26 Passamos ao
intervalo regimental que será de cinco minutos. Conforme o acordo de bancadas não
haverá o grande expediente. O presidente convidou a Senhora Iraci para fazer uso da
tribuna onde a mesma prestou uma homenagem aos vereadores. Após o vereador
Estevão de Loreno pediu questão de ordem para solicitar a retirada da emenda ao PL
089/13 e também solicitar a inclusão de uma nova emenda acordada e assinada pelos
treze vereadores ao respectivo projeto. Aprovado por todos. O vereador também
solicitou que fossem votados os projetos com emenda em separado. Os projetos
viáveis em bloco. Os vetos em separado e os projetos inviáveis em separado.
Aprovado por todos. Passamos para a apreciação e votação dos requerimentos. O
presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura do número e autor e dos
requerimentos. O presidente colocou em discussão os requerimentos. Os vereadores
Paulino de Moura, Daniel Weber, Erlei Vieira, Marcio Hoppen, Olto Gerhardt Neto,
Anselmo 8ritzke, Alaor Tomaz, Gian Pedroso, Fernando Sant'Anna, Estevão de
Loreno, Orion Albuquerque, se pronunciaram na tribuna. Não mais havendo
vereadores que quisessem discutir, colocou os requerimentos em votação. Vereadores
favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovado por todos.
LEITURA DOS PROJETOS VIÁVEIS E COM EMENDA: Projetos de Lei: PL N°
085/13, PL N° 096/13, PL N° 097/13, PL N° 100/13, PLC 011/13, PL N° 101/13, PL N°
103/13, N° 089/13, PELO 002/13, Veto ao PL N° 094/13, Emenda Modificativa PLC
006/13, Veto Emenda Modificativa ao PLC N° 005/13, Veto aos PLs NO 088/13,091/13
e 092/13, PLL N°066/13, N° 076/13, N°077/13, N° 078113, N° 079/13, N° 080/13,
Relatório de Execução Orçamentária Outubro 12013, Relatório de Execução
Orçamentária Novembro/2013. O presidente solicitou que o secretário procedesse á
leitura do parecer da CJF dos projetos denominados. O presidente colocou em
discussão o parecer da CJF. Não havendo vereadores que quisessem discutir,
colocou em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se
manifestem. Aprovado por todos. O secretário procedeu a leitura do parecer da COES
dos projetos denominados. O presidente colocou em discussão o parecer da COES,
não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em votação, vereadores
favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por todos. O
presidente colocou em discussão os projetos e emenda com os pareceres já
aprovados. Não havendo vereadores que quisessem discutir, o vereador Anselmo
8ritzke, Paulino de Moura, Estevão de Loreno se pronunciaram na tribuna, não
havendo mais vereadores que quisessem discutir, colocou em votação. ereadores
favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprova por todos. f)
LEITURA DOS PROJETOS INVIÁVEIS: Projeto de Lei nO071/13, Pr o de Lei nO
082/13, Projeto de Lei nO083/13, Projeto de Lei nO084/13, Projeto de ° 086/13 O
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presidente solicitou que o secretário procedesse á leitura do parecer da CJF dos
projetos denominados. O presidente colocou em discussão o parecer da CJF,o
vereador Estevão de Loreno se pronunciou na tribuna.Não havendo mais vereadores
que quisessem discutir, colocou em votação, vereadores favoráveis permaneçam
como estão contrários se manifestem. Rejeitado por oito votos a quatro. O secretário
procedeu a leitura do parecer da COES dos projetos denominados O presidente
colocou em discussão o parecer da COES, não havendo vereadores que quisessem
discutir, colocou em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão,
contrários se manifestem. Aprovado por todos. O presidente colocou em discussão os
projetos e com os pareceres já aprovado. Não havendo vereadores que quisessem
discutir, colocou em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão
contrários se manifestem. Aprovado por todos. Conforme pedido verbal no seguimento
dos trabalhos o presidente Otto anunciou que será realizada a votação da mesa
diretora de 2014, que será individuaL O vereador Mareio Hoppen pediu questão de
ordem para incluir a chapa para as eleições de mesa diretora para o ano de 2014 O
presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura nominal da mesa diretora das
duas chapas. Chapa 1 - Novo Rumo. Vereador Rudinei Brombilla - PRÓS-
Presidente, Alaor Galdino Tomaz - PDT - 1° vice - presidente, Orion Albuquerque -
PSDB - 1° secretário, Paulino de Moura - Solidariedade - 2° vice - presidente, Gian
Pedroso - 2° secretário Chapa 2 - Unidos até o fim. Vereador Marcio Luiz Hoppen -
PMDB - Presidente, Fernando Sant'Anna de Moraes - PP - 1° vice - presidente,
Eduardo Assis - PSD- 1° secretário, Daniel Weber - PP- 2° vice - presidente, Estevão
de Loreno - PP - 2° secretário. O presidente colocou em discussão as chapas. Não
havendo vereadores que quisessem discutir, os vereadores Mareio Luiz Hoppen,
Eduardo Assis, Alaor Tomaz, Estevão de Loreno, Fernando Sant'Anna, Anselmo
Britzke, Erlei Vieira, Gian Pedioso, Oito Gerhardt Neto, Rudinei Brombilla, Daniel
Weber, Paulino de Moura, se 'pronunciaram na tribuna. O presidente Oito deu inicio a
votação. Chapa 1 vence por 7 votos a seis.O presidente suspendeu a sessão por dez
minutos para que a chapa um apresentasse os novos membros da CJF E COES.
Leitura da mesa diretora 2014 CJF Presidente- Paulino de Moura, Secretário -
Anselmo Britzke, Membro - Orion Albuquerque COES: Presidente Gian Pedroso,
Secretário - Erlei Vieira, Membro - Alaor Tomaz. Saúde, Educação e Obras:
Presidente- Alaor Tomaz, Secretário -Orion Albuquerque, Membro- Anselmo Britzke.
Não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em votação. Vereadores
favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovado por todos.
Nada mais havendo a tratar, sob proteção de Deus o presidente declarou encerrada a
presente sessão, informando que conforme acordo com o futuro Presidente desta casa
Legislativa, disposto no artigo 68 do regimento interno desta casa, apartir do dia 1° de
Janeiro de 2014 até o dia 31 de Janeiro de 2014 a Cãmara Municipal estará em
recesso parlamentar, decisão esta referida pela mesa diretora 2014. Tenham todos
uma excelente noite.
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