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Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e treze, dezoito e quarenta e cinco minuto
ocorreu a segunda reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Alaor
Tomaz fez a leitura de um trecho da Biblia. Coloco em apreciação a ata 053/12 da
reunião extraordinária do dia vinte e sete de dezembro de dois mil e doze. Não
havendo Vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos.
Coloco em apreciação a ata 054/12 da reunião ordinária do dia vinte e oito de
dezembro de dois mil e doze. Não havendo Vereadores que quisessem discutir coloco
em votação, aprovado por todos. O secretário fez a leitura do expediente da reunião.
Requerimentos: 2237/13 Rudinei Brombilla PP - solicita na forma regimental, que
depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de
cumprimentos a ACF Associação Carazinhense de Futebol em nome de Sua
Presidenta Daniela Portilho da Silva e do Responsável Geral o Senhor Jean Carlos
Põliceno sendo extensivo a toda comissão técnica, jogadores e colaboradores pela
comemoração dos 16 anos de atividades da Associação; E que essa data seja
lembrada por todos com carinho para que não deixemos morrer o entusiasmo que
impulsionou quando fundada que tanto nos dá alegria, força, esperança, amizade,
sabedoria e todos os frutos que colidos ao longo desses 16 anos. A ACF foi criada
quando se tornou evidente a necessidade de receber jovens com aptidões também
para esportes coletivos, como futebol, já que configura ser um Centro de Excelência;
O incentivo educacional, é a marca da entidade. Além de ser um fator de integração
durante a infância, a entidade promove a inserção na comunidade, ajuda na formação
do cidadão consciente de direitos e deveres e é uma forma de manter a saúde. A
atividade esportiva é fundamental para a saúde e bem-estar do ser humano. Para a
criança e adolescente é importante desenvolver atitudes e comportamentos saudáveis
e por isso devem ser apresentadas a ela, atividades que a ajudem no desenvolvimento
psicomotor e a integrem no meio social. A ACF trabalha para a melhoria da qualidade
de vida dos jovens atletas, seja em questões de saúde ou mantendo mentes
ocupadas, afastando os jovens cada vez mais de ideias erradas, aprendendo valores
que serão carregados para o resto de sua vida. 2238/13 Rudinei Brombilla PP -
solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário, o Poder Legislativo
preste uma homenagem a Associação Carazinhense de Futebol - ACF pela
comemoração do seu 16° aniversário na Seção plenária do dia 14/01/2013. 2240/13
Eduardo Assis PSD - Indicação de pesar da Sra. Nair dos Santos que faleceu no dia
22 de dezembro de 2012, aos 73 anos em decorrência de complicações cardíacas, a
falecida era Avó do Sr. André Zinho que reside no bairro floresta e conhecido de longa
data desse vereador. 2242/13 Eduardo Assis PSD - Parabenização para o Colégio
Notre Dame Aparecida pela realização da cantata natalina em suas dependências.
Igualmente, solicito enviar ofício para a direção deste educandário, solicitando que a
mesma seja realizada em 2 noites no próximo natal, pois com isso, reunir-se-á famílias
e a cantata aproxima ainda mais amigos e familiares, sem mencionar que renasce o
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fight, o qual foi realizado no dia 15 de dezembro de 2012, provando ser um trabalho
sério e competente, a equipe de André Câmara está entre as mais fortes do estado,
trazendo resultados de grande valor para enaltecer o nome de carazinho, sendo que
em todos os campeonatos aos quais participa, sempre está entre os primeiros lugares,
sendo campeâo ou vice. Evento sobressaindo-se pela organização, apresentação e
disciplina. 2247/13 Anselmo Britzke POT - solicita que, depois de ouvido o Plenário,
seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho ao Clube de
Regatas Vasco da Gama, na pessoa de seu Presidente, Sr. José Tolotti, por ocasião
do aniversário de 42 (quarenta e dois) anos do clube, comemorado no último sábado
dia 05, com uma intensa programação. Ao longo de sua trajetória, o Vasco da Gama,
disputou diversos campeonatos de várzea do municipio, estando sempre integrado
com a comunidade carazinhense. Pelo exemplo de dedicaçâo e envoivimento,
entendemos que o Sr. José Tolotti, juntamente com todos os demais envolvidos com o
clube merecem o reconhecimento de seu trabalho, de sua abnegada dedicação ao
esporte carazinhense. 2250/13 Eduardo Assis PSO - Indicação de pesar da Sra.
Erondina Santos Pereira que faleceu no dia 24 de dezembro de 2012, aos 75 anos,
em decorrência de complicações cardiacas e biliares, a falecida era mãe do Sr. José
Padilha, ao qual foi candidato a vereador nesse último pleito pelo Partido dos
Trabalhadores. 2251/13 Alaor Tomaz POT, Anselmo Britzke POT, Gian Pedroso
POT _ solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de cumprimentos
do Poder Legislativo de Carazinho a nova Administração Municipal, na pessoa do
Prefeito Renato Suss e do Vice-Prefeito Élbio Esteve, extensivo a todos os
Secretários, Diretores e Chefes de funções. Desejamos que no decorrer destes 4 anos
possam trabalhar pelo desenvolvimento de nosso municipio, estabelecendo metas e
prioridades que estejam de acordo com as necessidades da população. Sabemos que
há muito trabalho a ser feito, muitas coisas precisam ser mudadas, adaptações
precisam ser feitas, mas isso é algo absolutamente normal quando inicia o trabalho de
uma nova equipe, contudo, o principal é que a população esteja satisfeita. Nós, como
representantes de nossa população esperamos de alguma forma contribuir para que
possamos desenvolver junto um bom trabalho, uma vez que independente de situação
ou oposição, o bem da comunidade sempre estará em primeiro lugar, pois temos a
missão de consolidar o município de Carazinho como uma cidade com qualidade de
vida, onde aos poucos os obstáculos serão superados. Recebam todos, nosso desejo
sincero de sucesso no decorrer desta gestão. 2254/13 Gian Pedroso POT - solicita
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Sr.
Prefeito Municipal, manifestando os cumprimentos deste Poder Legislativo Municipal
ao novo sistema de recolhimento de lixo que começou a ser implantado no município
na administração anterior. É notório que o novo sistema tem proporcionado uma
cidade mais limpa, pois quando colocado nos containers, os sacos de lixo ficam
protegidos da ação de cães e gatos que conduzidos por seu faro acabavam rasgando
os sacos de lixo em busca de comida, expondo toda a sujeira na calçada causando
mau cheiro, proliferação de insetos, etc. Esperamos que em breve toda a cidade seja
beneficiada com este novo sistema, que é absolutamente moderno e adequado para
as condições de preservação do meio ambiente. Além de manifestar nossos
cumprimentos, aproveito também a oportunidade para sugerir que sejam realizadas
campanhas de conscientização e estímulo á reciclagem, ao uso correto dos containers
e .aterros sanitários e o acondicionamento adequado de materiais como pilhas e
baterias, afinal a população precisa urgentemente se adaptar, separando e
acondicionando o lixo de forma adequada, e mais ainda, fazer uso de ações que
reduzam a sua produção. A realização de uma campanha de conscientização e de
projetos de educação ambiental será fundamental para que a população compreenda
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sua responsabilidade, mudando seu comportamento, por isso queremos não só
sugerir, mas incentivar a realização de estudos que possibilitem a criação de
campanhas e projetos de conscientização, em nossas escolas, empresas, famílias, em
todos os setores de nossa sociedade. 2256/13 Fernando Sant Anna PP - solicita na
forma regimental que após aprovado em plenário, seja enviado oficio por esta Egrégia
casa á Associação Carazinhense de Futebol - ACF, parabenizando pelo aniversário
de dezesseis anos da instituição, que atua de forma fundamental ao desenvolvimento
e valorização do esporte no município, proporcionando a profissionalização dos
atletas. 2258/13 Orion Albuquerque PSDB - solicita na forma regimental, que após
aprovado em plenário seja encaminhado ofício, a Mesa Diretora desta casa para que
estude a possibilidade de criar um cadastro para os órgãos da imprensa pode ter
acesso ao estacionamento da Câmara Municipal, esta solicitação tem o intuito de
atender as reivindicações destes órgãos que na grande maioria dos casos quando
ocorre Sessões Solenes, Extraordinárias, Audiências Públicas etc. os mesmos perdem
muito tempo em busca de um local para estacionar. 2264/13 Estevão de Loreno PP-
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 Renita
Adam pelo falecimento, ocorrido no dia 30 de Dezembro de 2012. Renita sempre foi
uma mulher exemplar, pessoa batalhadora, que sempre honrou seus compromissos,
uma ótima mãe, irmã, esposa, todas as qualidades boas possíveis. Através dessa
mensagem, quero mostrar meus sentimentos pelo que ocorreu. Infelizmente, por obras
de forças que estão acima de nós, nem tudo segue o rumo que desejamos. Todavia,
Deus sabe o que faz e o que é melhor para cada um de nós. À família enlutada de
Renita Adam, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 2267/13
Fernando Sant' Anna PP - solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental, seja enviado oficio com os mais sinceros votos de pesar aos familiares da
Sra. Loecir Maria Zolet, que atuou com notável vocação como professora nas Escolas
Cruzeiro do Sul, Cônego João Batista Sorg e São Bento, que veio a falecer no dia 22
de' dezembro de 2012. "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo
propósito debaixo do céu: O tempo de nascer e tempo de morrer" (Eclesiastes 3, 1-
2).À família enlutada nossos mais sinceros pêsames pelo triste ocorrido. 2268/13
Daniel Weber PP - requer, na forma regimental, que depois de ouvido o plenário e
com aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de
Carazinho a Empresa Glória, solicitando linha de ônibus que venha contemplar o
condominio Alvorada na Rua Pernambuco no Bairro Oriental, bem como a linha de
ônibus tenha ponto em frente ao condomínio. Este pedido justifica-se devido o
Condomínio abrigar 128 familias, que em sua maioria utiliza do transporte público
coletivo, e ainda este possui um grande número de pessoas portadores de deficiência
com dificuldade de locomoção. 2271/13 Fernando Sant'Anna PP - solicita que após
lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio com os mais
sinceros votos de pesar aos familiares da Sra. Renita Adam, pelo seu falecimento
ocorrido no dia 30 de dezembro de 2012. Laborava junto à Escola Ernesto Nunes,
onde deixou amigos e seu esposo, Professor Roberto Pires de Souza. "Andar com fé é
saber que cada dia é um recomeço. É saber que temos asas invisíveis e fazer pedido
para as estrelas, voltando os olhos para o céu. Andar com fé é olhar sem termos as
portas desconhecidas com a mão estendida para dar e receber. Andar com fé é usar a
força e a coragem que habitam dentro de nós, quando tudo parece acabado. Ainda
que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada
seria. Tudo, menos o amor, pois este sempre viverá." À família enlutada nossos mais
sinceros pêsames pelo triste ocorrido. Passamos agora para o intervalo regimental,
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conforme acordo de bancada, não haverá intervalo regimental. Passamos agora para
o grande expediente. O vereador Paulino de Moura pediu questão de ordem para que
os requerimentos fossem votados em bloco, o presidente colocou em discussão o
pedido verbal, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação,
aprovado por todos. O presidente colocou em discussão os requerimentos, não
havendo vereadores que quisessem discutir, Anselmo Britzen, Alaor Tomaz, Orion
Albuquerque, Fernando Sant'Anna, Daniel Weber, Estevão de Loreno,Rudinei
Brombilla, Márcio Hoppen, Paulino de Moura, fizeram o uso da palavra, coloca em
votação, aprovado por todos. O Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 003/12 de
Autoria da Mesa Diretora Legislativo Municipal, o Secretário fez a leitura do
parecer da Comissão de Justiça e Finanças, o presidente colocou em discussão, não
havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, o qual foi aprovado
por todos. O secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e
Social, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado
por todos. O Presidente colocou em discussão o Projeto com os pareceres já
aprovados, não havendo vereadores que quisessem discutir, coloco em votação, o
presente Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Dando fim aos trabalhos o
presidente encerrou a reunião e convocou os vereadores para a próxima reunião
ordinária no dia 14 de janeiro ás 18h45 minutos do corrente ano.
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