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Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e quinze. as dezoito horas e
quarenta e cinco minutos ocorreu á quinquagésima segunda sessão do ano. '. . /.

de dois mil e quinze da Cãmara Municipal de Carazinho. O Vereador Eduardo
Assisprocedeu à leitura de um trecho da Bíblia.Foi convocado o suplénte do
Vereador otto Gerhardt. Sr. Paulo Gonçalves. Foi convocado o suplente:do--, . . ,..

Vereador ErleiVieira. Sr.Gilnei Jarré. O Presidente colocou em apreciação:a
ata 051/15. Estáem discussãoà ata. não havendo vereadores que quisess'em
discutir colocou em votação. Aprovado por todos. LEITURA DO EXPEDIENTE:
Ofício 301/15 do Executivo Municipal. o qual encaminha Projeto de Lei n°
118/15; Ofício 302/15 do Executivo MuniCipal. o qual encaminha VETOTOTAL
ao Projeto de Lei n° 039/15; OfíCio 303/15do Executivo MunicipaL o qual retira
de tramitação o Projeto de Lei n° 093/15;Ofício 305/15 do Executivo Municipal.
o qual encaminha Projeto de Lei Complementar n° 014/15; Ofício 308/15 do
Executivo Municipal. o qual encaminha Projeto de Lei n° 119/15;Ofício 046/15
do da Secretaria de AssistênCiaSocial do Município. o qual solicita cedencia
plenário para Encontro de Assessoramento Regionalizado, dia 10 de
dezembro; Ofício do Hospital de Caridadeéie Carazinho encaminhando cópia
da proposta de prestação de serviços de saúde; oficio 041/i 5 do Hospital
encaminhando ficha de 'sócio - categoria comunitário; i Convite da
Arquidiocesede Passo Fundo para participar do seminário dia 19 de
dezembro as 14 horas no Anfiteatro do salão João Mareck;"C:onvite para

"', " - ,- "
Formatura dos alunos da EEPROCAR,dia 12de dezembro às 20 horas no CTG
Alfredo D'Amore; Convite da JCI par~cerimônia de posse do C6rÍselho Diretor
2016dia 11de;dezembro as 20 horas no salãoJdo Clube Comercial: Ofício do
Sr. Wilson Moreira. com relação a OD•..•.1332/~015;>Ofício 85/i 5 da Escola
Estadual de EnsinoMédio Veiga Cabral. convidandó'para solénidade e baile
de conclusão do ensino fundâmental e'méaio.~'dia 05 de' dezembro, as 22
horas e 30 minutos. LEITURADAS INDICAÇÕES: 13505Rudi.Brombilla - Solicita ao
Executivo colocação de.lixeirasnas proximidades'da EMEF RUFINOLEAL na
TravessaIjui; 13508RudiBrótnbilla - Oficio,ao EXecutívó:solicitando os trabalhos
de Patrolamento. cascalhamerÍto:é Iimpeza.de buéiros da Rua Olavo Bilac;
13510Daniel Weber - Solicita instalação de banco em ponto de ônibus; 13511
Daniel Weber _Solicita operação tapa buracos na Rua Analia Weber; 13515
Anselmo Britzke_A instalação de uma parada de ônibus em frente à empresa
Mekal; 13516Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo juntamente com o setor
competente a limpeza de Bueiro a na Rua SilveiraMartins N° 280 Bairro:Santo
Antôni; 13518 Erlei Vieira - realização de Patrolamento. ensaibramento e
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compactação na Rua Coroados em toda sua extensão - Bairro conceição;
13519 Erlei Vieira realização de Patrolamento, ensaibramento e
compactação na Rua gaspar Rodrigues em toda sua extensão - Bairro
conceição; 13520ErleiVieira - reparo e destampar a boca de lobo, localizado
na Rua Coronel Camisão em frente ao n° 67 - Bairro Princesa; 13523 Rudi
Brombilla _ Oficio ao Executivo solicitando melhorias na Rua Arthur Scheibe;
13534 Alaor Tomaz - Solicita ao setor competente colocação de lixeira no
Beco da Cuiabá; 13539Estevão De Loreno - Seja realizada a roçada e limpeza
da praça ao lado do Ginásio João Marek; 13548Marcio Hopen - a execução
serviço de, recapeamento da Rua Irineu dos Santos Mateus Bairro'Fay; 13549
Marcio Hoppen - a execução serviço de limpeza e capina no terreno baldio
na Rua Padre Gusmão esquina com a Ipiranga; 13552 Marcio Hdppen -
viabilidade da colocação de uma lombada (quebra mola) na Rua Graça
Aranha em frente ao numero 223, Bairro Sassi; 13553 Marcio Hoppen' - a
execução serviço de retirada de Entulhos,Galhos e lixos na Rua Fioravante
BalezeBairro Glória; 13555 Paulo Gonaçalves - agilizar o desnível do asfalto
entre as RuasPorto Alegre e Tapera B.Fey.Pedido dos moradores; 13557Paulo
Gonçalves. LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 13503 Daniel Weber - Solicita que
seja enviado oficio de aplauso à Tatiana Giacomolli Matiotti; 13504 Daniel
Weber _Solicita que seja enviado oficio de aplauso à ACADEV representado
neste pelo Sr.Presidente Jose Vilmar de Souza; 13506Gian Pedroso - Oficio de
aplauso ao professor de acordeon JefersoríOliveira pelo belíssimoespetáculo
de acordeon que proporcionou a nossacomunidade; 13507Paulino de Moura
_ solicita que seja encaminhado ofício parabenizando ao Sr. João Carlos
Maciel atleta de futebol de campo; 13509Gian Pedroso - Oficio de aplauso à
Sra. Verena Haubert, Coordenadora da Càsa do Artesão de Carazinho que
completou 7 anos de atividades; 13512Daniel Weber - Solicitando melhorias
na Rua Ipanema com extrema urgência; 13513 Daniel Weber - Solicitando
para que sejam realizadas melhorias, com extrema urgência, nas praças do
município; 13514 Rudi Brombilla - Ofício de pesar aos familiares da Senhora
Zélia Lurdes Locatelli, pelo infausto ocorrido; 13521Gian Pedroso - Oficio de
aplauso à Direção e funcionários do Supermercado Economia, que 'completa
46 anos de atividade no município; 13522Anselmo Britzke- Seja.encaminhado
ofício a professora de dança Srta. Bianca' Secco extensivo aos demais
componentes do Centro deDança Bianca Secco; '13530Estevão De Loreno -
Solicita ao Daer melhorias na estrada RS330;~irecho entre" o interior de São
Bento a Tesouras; 13531Rudi Brombilla e Alaor Tomaz -'Oficio a FUNDESCAR
pela realização VlloCopa de Basquete Masculino, Subc21em Carazinho; 13532
Alaor Tomaz - Aplausos !para direção,coordenação.e' com.tec.da Sercesa
categoria sub 8,vice campeã do Sul Bicisileirodê Fútsal; 13533Alaor Tomaz -
Aplausos para o atleta AlessonFerreiraIRomarinho) que sagrou-se campeão
estadual sub 20 pela equipe da AOSde Sananduva; 13535Alaor Tomaz - Pesar
aos familiares de ZÉLIALOURDESLOCATELLI;13536Alaor Tomaz - Aplausos para
a direção da APROCARpela belíssimaconfraternização realizada no dia 03 do
corrente com os profissionaisda Educação; 13537Daniel Weber - Solicita que
seja enviado oficio de aplauso ao Colégio Notre Dame Aparecida; 13538
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Estevão De Loreno - Solicita que seja providenciado a limpeza do terreno na
Rua Rio Branco, em frente ao n0592: 13542Fernando Sant'anna - Que seja
enviado oficio de aplauso ao CENTRODE DANÇAS BIANCA SECCO pela
realização do lindo espetáculo de dança ALICEno último sábado: 13543Alaor
Tomaz _ Aplausos aos agentes da 28° Delegacia de Polícia Regional de
Carazinho que receberam a medalha PlínioBrasilMilano:13545 Daniel Weber-
Solicita que seja enviado oficio de aplauso à Direção,/e ,funcionários do
Supermercado Economia: 13546 Daniel Weber - Solicita. que' seja enviado
ofício com os rnais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de ZÉLIA
LOURDESLOCATELLI:13547 Daniel Weber, Estevão De Loreno e Marcio
Guarapa _ Solicita que seja enviado ofício a Secretaria da Agricultura de
Carazinho: 13550Estevão De Loreno - Solicita que após lida ern plenário, e
deferida na forma regimental. seja enviado ofício a Mesa Diretorá: '13551
Paulino de Moura - encaminhe ofício ao Executivo Municipal, solicitando que
seja encaminhado a esta casa o que segue: 13554Estevão De Loreno -'Sejá
enviado ofício com osmais sincerosvotos de profundo pesar aos familiares do
Sra. Zélia Lourdes Locatelli: 13556 Paulino de Moura - O Vereador abaixo
subscrito requer, na forma regimental. que depois de ouvido o Plenário e com
a aprovação dos senhores Edis,seja eriviado ofício do Poder Legislativo de
Carazinho ao Defensor Público Geral do Estado do Rio Grande do Sul. à
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e ao Governo do
Estado do Rio Grande do Sul.mónifeskindo apoio aos Aprovados no IV
Concurso Público de Provas e Títulospara Ingresso à Carreira de Defensor
Público do Estadodo RioGrande do Sul.JUSTIFICATIVA A Instituição conta com
90 cargos vagos, já criados por meio de leis aprovadas pela Casa do Povo
gaúcho, o que corresponde a cerca de 25%do quadro de membros. Assim,
resta caracterizada a absoluta carência de recursos humanos para o
cumprimento de sua missãoconstitucional, qual seja a orientação jurídica dos
necessitados. Nessesentido, 06 (seis)comarcas não dispõem sequer de uma
sede de Defensoria pública,',enquanto outras 42 (quarenta e'duas) apenas
contam coma vinda do defensor público em caráter de deslocamento, ou
seja, tal agente não permanece nalbcalidade a serviço da pópulação de
forma integral. tendo que dividir seu tempo "e disponibilidade' com outras, -_o ~.... ..•
localidades. Especificamente em relação.à ..s::0rnarca de Carazinho, que
representa populàção de'aproximadamente sessertta e dois mil habitantes,
verifica-se que conta com cinco- Varas~judiciás (três Varas Cíveis e duas~ ' ,
criminais) e apenas quatro defensores públicos para atendimento de todos os
munícipes, Dos 369 defensores,públicos atucintesná Estado, 169deles estão. / ~ - •.- "
lotados na região metropolitaríadePorto Alegre. Dessa,forma, grande parcela
das cidades do Interior conta com,um'número reduzido defensores públicos,
resultando em dificuldades para a população necessitada acessar seus
direitos, Em que pese gozar do mesmo status constitucional que o Ministério
Público, a Defensoria pública é uma Instituição jovem e em processo de
consolidação. Em termos comparativos: a Defensoria pública conta com 369
membros, enquanto o MinistérioPúblico possui692:a Defensoria pública conta
com 1,326colaboradores - entre servidorese estagiáriOS- e o MinistérioPúblico
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possui 3.379 pessoas a seu serviço; em 2015, a Defensoria pública conta com
orçamento de 278 milhões de reais para gastos com pessoal e o Ministério
Público possui disponibilidade orçamentária de 797 milhões de reais. A
Defensoria pública é a porta de acesso à justiça para a maior parte da
população do nossO Estado, seja judicial ou extrajudicialmente, tendo
realizado mais de 600. 000 atendimentos apenas no último ano - atuando em
questões de saúde, proteção da mulher em face de viôlência doméstica,
reconhecimento de paternidade. execução penal e tutela coletiva, por
exemplo. Por estas razões, solicita-se o apoio dos nobres Véreadores da
Cãmara Municipal de Carazinho, nesta causa que não é,'apenas da
Defensoria pública, mas de toda a sociedade gaúcha, que crê na superação
das desigualdades sociais e no fortalecimento do acesso à justiça"./s60 80
candidatos aprovados no referido concurso, que aguardam nomeação e que
estão preparados para ajudar na melhoria da qualidade de vida/da
população do Estado; 13558 Estevão De Loreno - Seja enviado ofício de
cumprimentos ao L10NS CLUBE CARAZINHO CENTRO pela' iniciativa da
campanha "Natal Sem Fome; 13559 Estevão De Loreno e Daniel Weber -
Solicita melhorias nas ruas do Distrito Industrial, que dão acesso as empresas.
GRANDE EXPEDIENTE Os Vereadores Paulino de Moura, Gilnei Jarré, Anselmo
Britzke,Alaor Tomaz, Estevão De Loreno é DanielWeber fizeram uso da tribuna
no grande expediente. Ordem do Dia - Passamos a Ordem do dia para
apreciação e votação dos requêrinientos;'O Vêreador Rudi Brombilla solicitou
que os requerimentos e os projetos fossem votados em bloco. O Presidente
coloca em votação os pedido verbal do vereador. Aprovado por todos. O
Presidentecolocou em discussãoosRequerimentos.OsVereadores EstevãoDe
Loreno, Alaor Tomaz e Paulino de Moúro fizeram o uso da tribuna. Não
havendo mais vereadores que quisessem discutir o presidente colocou em
votação os requerimentos. Aprovado por todos os requerimentos. O presidente
solicitou que o secretario procedesse a leitura do número, autor e ementa dos
projetos 01-- PL 114/2015- Autor: Executivo Municipal - Autorizaobertura de
Crédito Suplementar no Orçamento de 2015 e transferência de recurso
orçamentário do Legislativo pàra o Executivo. 02 -PL 119/2015 - Autor:
Executivo Municipal- Altera dispositivo da lei-Municipaln. 7.914/15'- LOA 2015.
03- PL 101/2015- Autor: Executivo Municipal.~ Institui o SistemclMunicipal de
Atendimento Socioeducativo - SIMASE,que 'regulàrnentací execução das
Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - Prestação de Serviços à
Comunidade e Liberdade Assistida- destinadas a adolescentes em conflito
com a lei no Município de Carazinho. 04 - PL 116/2015 - Autor: Executivo
Municipal _ Autoriza' concessão _de auxnio~fina-n'ceiro a Associação dos
Moradores do Bairro Residencial Planàlto: 05- PL 117/2015 - Autor: Executivo
Municipal _Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2015 e
transferência de recurso orçamentário do Legislativopara o Executivo. 06 - PLC
013/2015 _ Autor: Executivo Municipal - Dá nova redação ao S lodo Art. 76 da
Lei Complementar n. 178/13. 07- PLL031/2015 - Autor: Gilnei Alberto Jarré -
Altera a denominação da Rua Jerivá do Loteamento Residencial Vila Verde.
08 -PLL042/2015 _ Autor: Rudi Brombilla - Denomina-se de Rua Maria Amélia
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Silveirade Souzaa Rua B, localizada entre a Rua Gal. Martins de Brumno Setor
11entre as quadras 103 e 104.09- PLL043/2015 - Autor: Rudi Brombilla e Paulino
de Moura _Denomina-se de David Saute a Rua C, localizada no setor 11entre
as quadras 104 e 105 Matricula 29581. O secretário procedeu à leitura do
parecer da Comissão de Justiça dos projetos, não havendo vereadores que
quisessem discutir o presidente Paulino de Moura colocou em votação.
Aprovado por todos. O secretário procedeu à leitura 'dos pareceres da
comissão de Ordem Econômica e Social dos projetos, não havendo
vereadores que quisessemdiscutir, éolocou em votação o parecer: Aprovado
por todos os projetos. O presidente colocou em discussão o projéto com os
pareceres já aprovados. Os vereadores Rudi Brombilla, Gilnei Jarrée Estevão
De Loreno discutiram os projetos. Não havendo mais vereadorês :.que
quisessem discutir o presidente colocou em votação os respectivos projetos.
Aprovado por todos. Nada mais havendo a tratar, sob proteção de Deus o
presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando os serih'ores
vereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 14 de
dezembro de dois mil e quinze às dezoito horas e quarenta e cinco minut
horas.Tenham todos uma excelente noite.,,,

?~~
Vereador Paulino De Moura
Presidente

. ,, ~
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