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Aos onze dias do mês de março de dois mil e treze, dezoito e quarenta e cinco minuto
ocorreu a oitava reunião da Câmara Municipal de Carazinho O Vereador Fernando
Santana De Moraes fez a leitura de um trecho da Biblia. Presidente Otto, coloca em
apreciação a ata 007/13, da reunião ordinária do dia onze de março de dois mil e
treze. Aprovado por todos. Secretário Rudi Brombilla faz a leitura do expediente da
presente reunião. Oficio nO026/2013 do executivo municipal o qual retira o Projeto de
Lei 015/ 2013. Oficio 027/2013 do executivo municipal a qual encaminha o veto á
emenda aditiva ao Projeto de Lei 001113. Telegramas do ministêrio da saúde
informando a liberação de recursos financeiros. Telegrama do ministério da educação
informando a liberação de recursos financeiros. Convite da ordem dos advogados do
Brasil. Oficio nO 043/2103 o qual solicita providencias necessárias para que a
administração pública municipal, regulamente e ponha em prática imediatamente a
operacionalidade da lei municipal 7.566 de cinco de setembro de dois mil e doze.
Oficio n° 22/2013 da associação do grupo de estudos de Carazinho AGS Informando
que estão iniciando cursos de sinais, libras com duração de sessenta horas, todas as
quintas-feira das dezenove ás vinte e uma horas na sede do conselho municipal da
pessoa com deficiência CMPD. Projeto de Lei autoria vereador Daniel Weber,
EMENTA: Institui em âmbito Municipal o Titulo Mulheres destaques do Municipio de
Carazinho/RS Projeto de Lei autoria vereador Eduardo Assis. EMENTA: Dá nova
redação ao artigo 24 da Lei Municipal nO7.220 de 01 de setembro de 2010, que dispõe
sobre a Politica Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Projeto de Lei
autoria vereador Eduardo Assis. EMENTA: Dá denominação a estrada Municipal
CRZ-020. Projeto de Lei autoria vereador Eduardo Assis. EMENTA: Dá
denominação a estrada Municipal CRZ-478. Projeto de Lei autoria vereador Alaor
Tomaz. EMENTA: Altera o inciso I do Artigo 2° da Lei Municipal nO7.606 de 17 de
dezembro de 2012. Projeto de Lei autoria vereador Erlei Vieira. EMENTA: Dá
denominação a Rua Jota do Residencial Vila Verde do Bairro Somer. Projeto de Lei
autoria vereador Eduardo Assis. EMENTA: Cria agendamento telefõnico de
consultas medicas para pacientes. Projeto de Lei autoria vereador Orion
Albuquerque. EMENTA: Regulamenta a entrega de bebidas alcoólicas por empresas
através do serviço de telentrega. Secretário Rudi passa a fazer a leitura das
indicações e requerimentos. Indicações: 2680 Rudi Brombilla. Solicita ao Executivo
Municipal para que determine ao setor competente a imediata limpeza do terreno junto
a Rua Marcilio Dias Esq. Com Rua Santa Catarina e que seja também seja feita
notificação ao proprietária para devidas providências, já que o referido terreno que se
encontra praticamente abandonado, coberto de mato, servindo como depósito de lixo,
propiciando a proliferação de insetos, cobras, ratos, etc. O que traz ao local um
aspecto desagradável ou seja "Conforme determina a Lei Complementar nO39/97, e o
Código de Postura do Municipio em seu artigo 20 no capitulo 111 das vias públicas."
Anexo fotos. 2683 Daniel Weber. Para que determine ao Setor Competente que seja
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feita a instalação de um quebra-molas na Rua Alberto Loeff no bairro Ouro Preto, pois
o fato de não existir um quebra-molas na localidade esta gerando incômodo e
desconforto para a comunidade que lá reside. 2685 Daniel Weber, Para que'
determine ao Setor Competente que seja feita a "repavimentação" na Rua Ivalino
Brum, pois a mesma possui dois pontos de ônibus e também encontra-se em péssimo
estado de conservação devido ao grande fluxo de veiculos pesados. 2687 Daniel
Weber, Para que determine ao Setor Competente que seja feita a instalação de um
quebra-molas ou de redutores de velocidade na Avenida Flores da Cunha, em frente
ao Super Mercado Boa Vista, devido ao aumento no fluxo de pessoas com mobilidade
reduzida, após a contemplação dos apartamentos do Condominio Alvorada, no Bairro
Orientai. 2689 Eduardo Assis, O vereador abaixo assinado, requer na forma
regimental, que depois de lido e ouvido em plenário e com aprovação de V. Exa.
senhores vereadores, que sejam enviado oficio do poder legislativo de Carazinho, ao
poder Executivo de Carazinho solicitando para que seja colocado um redutor de
velocidade, tipo quebra-molas, na rua Erminia Tombini, em frente ao número 305, no
bairro oriental, pois a via é de grande fluxo e por muitas vezes os veículos que por lá
transitam passam com velocidade acima da permitida, gerando grande risco para os
transeuntes e moradores das referida via. Pedido dos moradores. 2690 Eduardo
Assis, O vereador abaixo assinado, requer na forma regimental, que depois de lido e
ouvido em plenário e com aprovação de V. Exa. senhores vereadores, que seja
enviado ofício do poder legislativo de Carazinho, ao poder Executivo de Carazinho
solicitando que seja retirado do meio da avenida Pátria, esquina com a Rua Ipiranga, o
bloco de concreto que foi colocado no meio da via, o mesmo foi colocado solto no
meio da via atrapalhando o trânsito, sendo que vários veículos já se chocaram com o
mesmo, no referido entroncamento, é passagem de caminhôes de grande porte o que
ocasiona um grande transtorno, pegando nos rodados dos caminhões e carros. 2691
Eduardo Assis. O vereador abaixo assinado, requer na forma regimental, que depois
de lido e ouvido em plenário e com aprovação de V.Exa. senhores vereadores, que
seja enviado oficio do poder legislativo de Carazinho, ao poder Executivo de
Carazinho solicitando que seja patrolado e posterior ensaibramento da rua João
Saldanha dos Santos, no residencial passo d'areia, pois a mesma está intransitável
devido aos buracoS e valetas existentes na mesma, conforme solicitação dos
moradores. 2693 Eduardo Assis O vereador abaixo assinado, requer na forma
regimental, que depois de lido e ouvido em plenário e com aprovação de V.Exa,
senhores vereadores, que seja enviado ofício do poder legislativo de Carazinho, ao
poder Executivo de Carazinho solicitando que seja patrolado e posterior
ensaibramento da rua José Morigi, no residencial passo d'areia, pois a mesma está
intransitável devido aos buracoSe valetas existentes na mesma, conforme solicitação
dos moradores, 2700 Anselmo Britzke Encaminhando solicitação ao Executivo
Municipal para que determine ao setor competente que seja implantado um quebra-
molas na rua Guilherme Beccon, no Bairro Vila Rica. 2704 Mareio Hoppen,
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
de limpeza e capina na praça, Plínio Brasil Milano no Bairro Loeff. 2705 Erlei Vieira,
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
serviço de alargamento, patrolamento, ensaibramento e compactação na Rua Julio de
Castilhos, nO58, Bairro Fey. 2706 Anselmo Britzke, Encaminhando solicitação ao
Executivo Municipal para que determine ao setor competente, que os fiscais de
trânsito do município compareçam junto ás escolas que possuem um maior grau de
risco, durante o período de inicio e finalização das aulas,tanto no turno da manhã
quanto da tarde,em razão de sua localização estar em r,l),l'se avenidas de grande
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circulação de veiculos. 2708 Alaor Tomaz, Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, melhorias na Travessa Tancredo Neves,próximo a
empresa Pereira Pneus, tais como patrolamento e ensaibramento,pois a referida
travessa não oferece condições mínimas de trafegabilidade. 2709 Alaor Tomaz,
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que realize a
pintura das sinalizações do trânsito,especialmente as faixas de segurança,na Avenida
Flores da Cunha e Avenida Pátria. 2711 Erlei Vieira, Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine a abertura de credenciamento público para clinicas
especializadas no tratamento para dependentes químicos no regime fechado, para
adultos e menores de ambos os sexo. Como vereador, sinto a obrigação de exigir do
Municipio a imediata abertura desse credenciamento, pois muitas pessoas confiaram
em mim por dois mandatos e tenho a certeza que a maior parte das pessoas queriam
de mim justamente isso, que lutasse por melhores condições para tratamento e
prevenção ao uso de drogas. E é isso que vou fazer. 2714 Gian Pedroso, Solicitamos
ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente a reinstalação da
parada de ônibus na BR 285, em frente a empresa RETITURBO, com a instalação de
uma cobertura para a mesma, atendendo a uma solicitaçâo dos moradores das
proximidades e dos funcionários das empresas próximas. 2716 Marcio Hoppen, Para
que determine ao setor competente que analise a viabilidade da colocação de uma
lombada (quebra na Rua Senador Salgado Filho Bairro conceição, em frente ao nO
752. 2718 Alaor Tomaz, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, melhorias na Rua Gaspar Rodrigues no Bairro Operário,fazendo a
limpeza da tubulação, pois em dias de chuva as casas acabam sendo alagadas,
causando grande transtornos aos moradores. 2719 Gian PedrosO, Anselmo Britzke,
Alaor Tomaz, Solicitamos ao Executivo para que inclua no Plano Plurianual - PPA e
na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO a Política Municipal de Atendimento às
Mulheres em Situação de Violência, pois infelizmente constatamos que ainda há
muitos casoSde violência doméstica baseando-se apenas nos casos registrados, sem
contar os que não são denunciados em razâo do medo e da ameaça que sofrem dos
agressores. 2720 Alaor Tomaz, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao
setor competente, melhorias na Rua Sarandi, esquina com a Lajeado, no Bairro Fey,
tais como patrolamento, ensaibramento,cascalhamento e colocação de tubos. 2723
Marcio Hoppen, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução serviço de patrolamento e ensaibramento e compactação, na
Rua Coroados e em toda sua extensão. Cruzamento com a Humberto Campos. 2727
Marcio Hoppen, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução serviço de, patrolamento na Rua Castelo Branco e em toda
sua extensão pois em época de colheita e com chuva fica dificil o acesso. 2730
Estevão de Loreno, Para que determine ao setor competente que seja refeito o meio
fio do passeio público da Praça Albino Hillebrand, em frente ao altar. 2731 Estevão
de Loreno, Para que determine ao setor competente que seja refeito o meio fio do
passeio público na Rua Venâncio Aires, em frente ao Banco Caixa. 2732 Estevão de
Loreno, Para que determine ao Setor Competente que seja feita Operação Tapa
Buracos na Rua Venâncio Aires, próximo a esquina da Rua 1 de Maio. 2733 Estevão
de Loreno, Para que determine ao setor competente que seja feito urgentemente o
concerto da boca de lobo situada na Rua Ipiranga próximo a Associação dos
Aposentados. Pois a referida boca de lobo encontra-se em estado precário, destruída
por ações do tempo; precisando assim de uma imediatafrãO de melhoria para que
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as pessoas que circulam naquela área não ponham suas vidas em risco. 2736
Anselmo Britzke Encaminhando solicitação ao Executivo Municipal para que
determine ao setor competente que seja implantado um quebra-molas na rua
Guilherme Beccon, no Bairro Vila Rica. 2738 Orion Albuquerque, Solicitando a
realização de uma vistoria na boca de lobo localizada na Rua Barão de Antonina
esquina com Venâncio Aires, conforme informações dos moradores a boca de lobo
cedeu e esta causando problemas no prédio localizado em frente. Solicitação dos
Moradores, 2739 Orion Albuquerque, Solicitando a realização de melhorias no
asfalto da Rua Itararé em frente ao nO628, após a confecção do asfaltamento da
referida via os bueiros localizados em frente á loja ficaram em desnivel com o asfalto
causando enormes transtornos para os usuários, além de prejudicar o comércio local
existe o risco eminente de causar acidentes. 2740 Orion Albuquerque, para seja
realizada a poda das arvores localizadas no canteiro central da Avenida Flores da
Cunha, principalmente entre as quadras da Prefeitura e Rodoviária da nossa cidade,
as arvores estão dificultando a visão dos condutores de veículos automotores e
trazendo risco de acidentes. 2741 Orion Albuquerque, Solicitando a colocação de um
redutor de velocidade ( quebra -mola) na Rua Monte Alegre, Bairro Floresta. 2746
Fernando Santana De Moraes, Para que determine ao setor competente que efetue
melhorias na estrada em Molha Pelego, próximo ás residências dos Senhores Ronaldo
Colfo e Milton Costa, uma vez que em dias de chuva é impossivel o trafego, deixando
as casas ilhadas, sendo que nem o transporte escolar consegue adentrar no local,
deixando os alunos poder ir ás aulas, sendo imprescindível sua melhoria com
urgência. Requerimento de Aplauso - 2681 Daniel Weber, O Vereador abaixo
assinado solicita que, depois de lido e ouvido em plenário e deferido na forma
Regimental, seja expedido ofício por esta Egrégia casa na forma de APLAUSO á
Associação dos Skatistas de Carazinho (ACZOS) que tomou frente e realizou a obra
de adequação do espaço na pista de Skate do bairro Sommer, incluindo mais um
obstáculo, receba através desta, as congratulações do poder Legislativo de Carazinho
pela iniciativa. Requerimento de Aplauso - 2682 Daniel Weber, O Vereador abaixo
assinado solicita que, depois de lido e ouvido em plenário e deferido na forma
Regimental, seja expedido oficio por esta Egrégia casa na forma de APLAUSO á
EMPRESA GLORIA que presta serviço à mais de 50 anos para a nossa cidade, pela
aquisição de cinco ônibus adaptados para melhor atender a comunidade
carazinhense, receba através desta as congratulações do poder Legislativo de
Carazinho por mais este empreendimento. Requerimento de Aplauso - 2688 Rudi
Brombilla, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio ao HCC - Hospital de
Caridade de Carazinho _ em nome do Dr. Luciano Luiz AI!. e extensivo a todos os
funcionários e colaboradores do setor de Oncologia, pela aprovação da avaliação
técnica "Ouro" efetuada pela Unimed - Rio Grande do Sul com o objetivo de definir as
necessidades de melhorarias para o atendimento aos pacientes oncológicos,
Colocando esta valorosa equipe no tratamento contra o câncer detectando a doença
ainda em estágio inicial, mas encarar a doença de frente também faz parte da luta.
Esta Equipe de atitude otimista e que lutam pela vida têm mais chance de alcançar um
bom resultado no tratamento da doença, com a qualidade e a responsabilidade pelo
ser humano. "O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande
equipe" Recebam o reconhecimento do Legislativo Municipal. Requerimento de
Pesar _ 2695 Paulino de Moura, O Vereador abaixo assinado solicita na forma
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regimental, que depois de lido em plenário e deferido pela Presidência, seja registrado
em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome de Luciano Diehl,
que veio falecer tragicamente nesse sábado dia 09 de março de 2013 em nossa
cidade. Aos familiares nossa solidariedade nesse momento difícil de suas vidas.
Requerimento de Repúdio .2696. Rudi Brombilla, O Vereador abaixo assinado
solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação,
seja enviado oficio ao Deputado Federal Ricardo Tripoli (PSDB-SP) em Repudio a Lei
2086/2011 que pode acabar com as tradicionais provas de laço, feitas historicamente
peia cultura gaucha. Considero desinformadas as pessoas que se opõem aos rodeios
Gaúchos, dentre todos os esportes que você frequentar, vais ver que em rodeios não
a consumo de drogas, brigas generalizadas, prostituição,dentre outros por estes
motivõs sendo considerado o esporte classe A do Brasil. O caso não é este, mas em
relação aos animais, são todos acompanhados por Médicos Veterinários, Vigilãncias,
etc., não sendo permitidos atrocidades, maus tratos e abusos com os animais. Desde
o bovino até os cavalos passam por cuidados necessários, todos gordo e bem
preparados. Por que não proibir a vaquinha que esta amarrada em terreno baldio sem
água, porque não fiscalizar os animais que morrem por fome e nenhuma vigilância faz
nada, apesar de estar ciente do ocorrido. Além de todo o exposto acima, cultiva-se as
tradições regionais. Falando um pouco sobre rodeio, me vieram em mente as
seguintes palavras: Justamente sobre os cegos que vivem por aí falando meio que
sem pensar. O ser humano através do tempo criou um mundo completamente paralelo
ao que era vivido antigamente. Não havia tantas facilidades como há hoje, é claro,
mas viviam bem: em contato com a natureza e com os animais sempre trabalhando
para o próprio sustento e para o trato de seus animais, os quais eram adestrados, não
interessa como, passando diretamente de selvagens para animais da lida. E isso vem
de tempos. Falam mal de quem trabalha com os animais, falam mal dos adestradores
de animais, falam sobre maus tratos de animais ... Concordo que há limites para tudo,
mas pensem comigo: vocês vivem num mundo completamente diferente de quem vive
no campo. Não têm ( sem exagerar) o minimo da metade dos problemas de quem
trabalha no pesado e com animais. Então, vocês não sabem como é a lida de campo.
Existem animais sendo muito melhores tratados que vocês. Falam que estamos no
século XXI e que rodeio é coisa primitiva. Evoluir? Claro é a melhor forma de se viver
melhor. Mas há muita gente que vive bem e não sabe em cima de quantas pessoas
vive. Essas pessoas sim sofrem. E o pior é que não são animais, são PESSOAS.
Mudem um pouco o foco do pensamento de vocês ou venham trabalhar no campo
para ter os mesmos problemas que tem aqui, pois sem um animal bem cuidado hoje
não se trabalha. Me indigno com a tamanha ignorância! Eu também sou contra o mau
trato de animais. Mas quando pegam um animal só para maltratar, não para usá-lo
como instrumento de trabalho. E pra quem não sabe, rodeio existe e vem do tempo
que laçavam bois campo afora, em quadras de sesmarias onde não havia cancha.
Pois se não castravam, os bichos brigavam entre si e se matavam, e aí sim ocorria um
automaltrato entre eles. Após, os bois engordavam e eram carneados e vendidos aos
granfinos, burgueses e dentre tantos outros cegos que nem sabem como funciona o
sistema Campo! Não é possível que queira combater a uma historia e uma tradição de
povo, como são os Gaúchos - ( Paulo Quadros - Tradicionalistas ). Requerimento de
Aplauso _ 2697 Anselmo Britzke, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois
de ouvido o Plenário, seja encaminhado ofício de cumprimentos a Secretária de
Assistência Social, Sra. Tais Albuquerque, extensivo as demais Secretarias,
Departamentos, Entidades e Empresas parceiras que trabalharam na organização e
realização do evento realizado na última sexta-feira, día 08 de março, no auditório do
Colégio Notre Dame Aparecida, em comemoração ao DI~~TERNACIONAL DA
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MULHER, na oportunidade em que manifestamos também nossos votos de
congratulações a todas as MULHERES do município, pois este é um dia que marca a
batalha do sexo feminino pela igualdade de direitos ao longo da história. Foi um
belíssimo evento que emocionou a todos que se fizeram presentes, por isso cabe-nos
ressaltar o trabalho desta grandiosa equipe, que com muito carinho, empenho e
dedicação prepararam para as mulheres do município uma tarde de atividades
especiais, recebam então o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal.
Requerimento de Aplauso - 2698 - Fernando Santana De Moraes, O Vereador
signatário solicita que, após lido em plenário e deferido na forma regimental, seja
expedido ofício por esta Egrégia Casa na forma de APLAUSO à TW Transportes, aos
cuidados do Presidente Alexandre Schmitt. A empresa que tem sua história com mais
de quarenta anos, nascida em Carazinho, recebeu no dia dezenove de fevereiro os
prêmios "Excelência em Gerenciamento de Custos 2012" E "Fornecedor Parceiro"
pela John Deere do Brasil. Tais prêmios são o reconhecimento à empresas que
atingem altas metas estabelecidas pelo padrão de excelência John Deere. Recebam
nossos cumprimentos pelo reconhecimento, bem como nossos desejos de mais
sucesso e um ano proficuo para a empresa que em tanto contribui com o
desenvolvimento da nossa Carazinho. Requerimento Solicitação de Serviço -2699-
Rudi Brombilla, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois
de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio a todos Lideres de
Bancada do Congresso Nacional, pela não aprovação do projeto lei 2086/2011 do
Deputado Federal Ricardo Tripoli (PSDB-SP) que pode acabar com as tradicionais
provas de laço, feitas historicamente pela cultura gaucha. Em relação aos animais, são
todos acompanhados por Médicos Veterinários, Vigilâncias, etc, não sendo permitidos
atrocidades, maus tratos e abusos com os animais. Desde o bovino até os cavalos
passam por cuidados necessários, todos gordo e bem preparados. Por que não proibir
a vaquinha que esta amarrada em terreno baldio sem água, porque não fiscalizar os
animais que morrem por fome e nenhuma vigilância faz nada, apesar de estar ciente
do ocorrido. Além de todo o exposto acima, cultiva-se as tradições regionais. É no
minimo revoltante Com tantas crianças abandonadas... Com tantas pessoas nas
filas dos hospitais Com tanta violência contra os seres humanos, diante de tantos
outros problemas sociais importantes, me vem o excelentíssimo deputado Ricardo.
Tripoli com um projeto de lei tentando proibir os rodeios, alegando que os animais
sofrem maus tratos, o que é uma inverdade... Quem é gaúcho e cultua a tradição, e
até quem não cultua, sabe que isso é uma insanidade sem tamanho... O gaúcho tem
no cavalo seu melhor amigo... E o gado é mais sadio que muita gente... Todo mundo
sabe que o tiro de laço é um esporte. Que o "Freio de Ouro" é uma competição onde o
cavalo é avaliado pela sua morfologia e função...Não existem maus tratos... O que
existe no nosso pais é um deputado que vem de um Estado sem cultura, sem
identidade e que está tentando acabar com a nossa... Viva o Rio Grande e a sua
Tradição!!! Requerimento de Aplauso-2703- Alaor Tomaz, O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para
aprovação, seja enviado oficio ao Diretor da Escola La Salle ,irmão Jorge Alexandre
Bieluczyk, também extensivo à todos os professores, alunos e demais funcionários
,pelos 76 anos da instituição,comemorados no último dia 07 de março de 2013.Essa
instituição durante quase 8 décadas vem influenciando no aspecto social,cultural e da
cidadania de muitas gerações.Para comemorar esta data tão importante e relembrar a
sua história,a escola está promovendo o concurso Minha história no La Salle
Emociona. Requerimento Solicitação de Serviço-2707- Rudi Brombilla, 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
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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.
Requerimento de Apoio- 2712- Gian Pedroso, O Vereador abaixo subscrito requer,
na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos
senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho aos Líderes de
Bancada da Câmara dos Deputados, manifestando o total apoio desta Casa ao Projeto
de Lei nO4949/2013, de autoria do Deputado Giovane Cherini, que estabelece normas
de prevenção e proteção contra incêndios em boates e casas de shows. Infelizmente
precisou ocorrer uma tragédia da proporção ocorrida em Santa Maria para nos alertar
quanto à falta de segurança de locais de diversão como boates e casas de shows. O
ocorrido na Boate Kiss jamais será esquecido, será eternamente um fato lamentável,
um horror que atingiu profundamente não s6 a vida de familiares e amigos das vitimas,
que atingiu profundamente não s6 o Rio Grande do Sul, o Brasil, mas o mundo todo,
por isso, mesmo que tarde para as vitimas desta catástrofe em Santa Maria,
precisamos ter uma legislação específica em relação a ambientes de aglomeração,
com intuito de proteção e segurança para a população que está ainda muito abalada
com os acontecimentos recentes. A proposta do Deputado gaúcho Giovani Cherini,
nasce do anseio de toda sociedade, proibe o uso de fogos de artifício, de
sinalizadores e shows pirotécnicos, além de proibir o uso de comandas em Boates
e Casas se Shows, proporcionando maior segurança no tocante ao controle do que se
consumiu, evitando-se com isso transtornos de imensas filas nos caixas, que mais
parecem "brites", justamente, para evitar que o cliente saia sem pagar a conta. Todas
as ações que proporcionem maior segurança a população certamente receberão o
apoio popular. Esperamos que projetos como este, não fiquem parados por um tempo
infindável em comissões, a aprovação deve ser imediata. Esperamos que projetos
prevendo maior segurança também em outros locais onde há uma grande
aglomeração de pessoas, como escolas, por exemplo, também possam ser
elaborados e colocados em prática, pois não é s6 em boates e casas de shows que
vemos a situação precária de segurança quanto a proteção contra acidentes. O
acidente na Boate Kiss, vitimou 240 jovens, não há mais como voltar atrás, mas há
como buscar formas de evitar que tantas outras vidas sejam colocadas em risco.
Requerimento de Apoio-2713- Gian Pedroso, O Vereador abaixo subscrito requer,
na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos
senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho aos Líderes de
Bancada da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, manifestando o
total apoio desta Casa ao Projeto de Lei nO18/2013, de autoria do Deputado Lucas
Redecker, que propõe modificações na Lei nO11.400/1999, de modo a permitir que
veículos de pessoas jurídicas também possam obter descontos no Imposto sobre
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A lei de 1999 buscou conceder
benefícios para aqueles cidadãos que, proprietários de veículos automotores, não
cometessem nenhuma infração de trânsito, o que em consequência contribuiu para a
redução de infrações, diminuindo acidentes e assim reduzindo os gastos da saúde
pública. Manifesto apoio a este projeto também por entender que injustamente as
pessoas jurídicas ficaram de foram da lei que passou a v~r em 1999, afinal não
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vejo motivos para tal distinção, além do que, dispondo do beneficio deste desconto tAIWIIIII_
nos veiculos de sua propriedade, com certeza haverá um maior engajamento destes
beneficiários na conscientização e educação dos funcionários que se utilizam dos
veiculos da empresa. Também esta é uma excelente iniciativa que merece nosso total
apoio e incentivo, pois certamente trará beneficios bastante perceptiveis.
Requerimento de Aplauso-2715- Gian Pedroso, O Vereador abaixo subscrito
requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos
senhores Edis, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho aos Líderes de
Bancada da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, manifestando o
total apoio desta Casa ao Projeto de Lei nO7/2013 da Deputada Elisabete Felice, que
prevê permitir aos deputados estaduais instalarem e manterem albergues destinados a
abrigar pessoas do interior encaminhadas para tratamento de saúde em Porto Alegre.
Infelizmente há algum tempo as casas de passagem ou albergues que eram mantidos
por Deputados tiveram seu funcionamento suspenso por não haver base legal para a
referida prática, fato este lamentado por grande parte dos municípios gaúchos, já que
os albergues davam aos mesmos um suporte providencial no acolhimento ás pessoas
carentes em tratamento de saúde que vinham para a capital tratar-se. Pelo Projeto da
Deputada Elisabete, os deputados poderão instalar, manter e fazer funcionar as casas
de passagem, albergues, hospedarias ou afins, em Porto Alegre ou em outros centros
de excelência em medicina do interior, com a finalidade exclusiva de acolher pessoas
carentes em tratamento de saúde. As despesas deverão ser custeadas com recursos
financeiros da cota parlamentar, até o limite de 20% e será requisito para acolhimento
e hospedagem a apresentação de receita ou encaminhamento médico e o registro dos
beneficiados em livro próprio, o qual deverá ser utilizado em processo de prestação de
contas junto ao Legislativo estadual. A matéria ainda proíbe o empréstimo de
servidores do Legislativo ás casas de hospedagens, a exposição de material partidário
ou parlamentar em suas dependências e o inicio de funcionamento das unidades em
ano eleitoral para deputados. Uma excelente iniciativa que merece nosso total apoio e
incentivo. Esperamos que possa ser aprovado em regime de urgência dado a sua
relevante importância. Requerimento de Aplauso- 2717- Gian Pedroso, O Vereador
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a
aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho a
Excelentissima Presidente da República, Sra. Dilma Rousseff, manifestando nossos
cumprimentos com relação ás medidas anunciadas na noite do último dia 08 de
março, em pronunciamento em rede nacional de rádio e TV pelo Dia Internacional da
Mulher. A primeira medida anunciada foi o corte total dos impostos federais de todos
os produtos da cesta básica, e ainda a ampliação do número de produtos da cesta que
ficaram isentos: carnes (bovina, suina, aves e peixe), arroz, feijão, ovo, leite integral,
café, açúcar, farinhas, pão, óleo, manteiga, frutas, legumes, sabonete, papel higiênico
e pasta de dentes. Parte desses produtos já estava isenta de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e agora serão liberados da alíquota de 9,35% do PIS/COFINS. É
algo realmente louvável e digno de aplausos, afinal com a renúncia fiscal sobre os
produtos da cesta básica, o governo vai abrir mão de aproximadamente R$ 7,3 bilhões
por ano. A segunda medida que será anunciada oficialmente dia 15, mas que foi
adiantada pela Presidente, trata-se de um elenco de medidas que transformarão a
defesa do consumidor, de fato, em uma politica de Estado no Brasil. E no terceiro
anúncio feito para as mulheres, Dilma disse que o governo vai instalar em todo o país
centros de Atendimento Integral á Mulher, um em cada estado. Os centros reunirão
serviços especializados que vão desde a prevenção de violência doméstica a
iniciativas de apoio á mulher empreendedora, como capacitação profissional e
microcrédito. Aproveito ainda para ressaltar as Palavras de nossa Presidente ao final
de seu pronunciamento, onde fez um apelo e um alerta p~.s homens que cometem
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violência contra a mulher: "Para encerrar, faço um especial apelo e um alerta àquelesWWIlIlI ••••••
homens que, a despeito de tudo, ainda insistem em agredir suas mulheres. Se é por
falta de amor e compaixão que vocês agem assim, peço que pensem no amor, no
sacrifício e na dedícação que receberam de suas queridas mães. Mas se vocês agem
assim por falta de respeito ou por falta de temor, não esqueçam jamais que a maior
autoridade deste pais é uma mulher, uma mulher que não tem medo de enfrentar os
injustos nem a injustiça, estejam onde estiverem. Viva o Dia Internacional da Mulher!
Viva a mulher brasileira!". Receba então, Excelentíssima Senhora Presidente da
República, nosso reconhecimento por buscar desenvolver em nosso pais fonmas
simples e concretas de como além de estabelecer a economia estabelecer também
políticas públicas eficientes e que vão de encontro as necessidades da população.
Requerimento pedido de informação- 2722 - Anselmo Britzke, O Vereador abaixo
subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido em plenário, o Senhor
Presidente encaminhe oficio ao Executivo Municipal, solicitando que seja informado a
esta casa o que segue: 1 - Referente às compras de tubos de concreto efetivadas
pela Prefeitura Municipal na Administração anterior, enviar as seguintes
documentações: - Cópia das ordens de compra do material, discriminando a
quantidade comprada ano a ano; - Cópia de cada processo de compra do respectivo
material juntamente com os anexos; - Cópia das notas, empenhos, liquidação e
pagamentos de todas as compras efetuadas; - Relativo à distribuição do material, por
tratar-se de bem público, enviar também cópia do respectivo controle de distribuição
dos mesmos, ou seja, onde foram colocados; 2 - Qual o estoque atual de tubos de
concreto? 3 _ Qual a necessidade de todos os tubos adquiridos. JUSTIFICATIVA: em
plenário. Requerimento de Aplauso-2724- Fernando Santana De Moraes, O
Vereador signatário solicita que, depois de lido em Plenário e deferido na forma
Regimental, seja enviado oficio por esta respeitável casa na forma de APLAUSO ao
380 Batalhão de Polícia Militar localizado em Carazinho, pelos nove anos de
existência, tendo sido fundado no dia 10 de março de 2004. O notável empenho e
dedicação dos servidores da corporação, que bravamente atua independente de
condições de estrutura, figura hoje entre os melhores do Estado, motivo pelo qual
recebe nossoS cumprimentos, acompanhados de nossa estima, respeito e gratidão.
Requerimento Autorização de viagem-2728-Paulino De Moura, Gian Pedroso,
Anselmo Britzke, Os VEREADORES abaixo assinados solicitam na forma regimental,
que depois de lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem à Porto
Alegre/RS para participar de audiência o Secretário da Economia Solidária e Apoio à
Micro e Pequena Empresa, Sr. Mauricio Dziedricki , no Gabinete do Deputado Gilmar
Sossela e no Escritório do Deputado Giovanni Cherini com relação ao pedido de
demandas para Carazinho, e no DETRAN para tratar de assuntos referentes a
situação das Carteiras de Habilitação Digitais em Carazinho, pois as mesmas sendo
feitas em Passo Fundo. Requerimento de Aplauso-2729- Estevão De Loreno, O
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o
Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo
de Carazinho ao Banco Banrisul, na pessoa do Gerente, Senhor José Pascoet!i,
parabenizando por mais uma grandiosa conquista, esta que é a abertura de uma nova
agência no Bairro Borghet!i. O Banco Banrisul que se destacou dentre vários outros
reconhecimentos, como a marca mais lembrada do Rio Grande do Sul na categoria
banco, e conquistou o Certificado de Sustentabilidade em Governo e Sociedade, pela
revista Expressão, com mais uma agência, só vem a fortalecer sua identidade,
apostando em ferramentas de gestão e eficiência, contribuindo com a qualidade de
vida e o desenvolvimento da nossa cidade, mostrando se importar com o bem estar
dos seus clientes. Receba do Poder Legislativo congratulações pelo grande e
importante feito pela cidade de Carazinho. Requerimento Pedido de Informação-
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2734- Daniel Weber, Mareio Luiz Hoppen, Estevão De Loreno, Fernando

WlADlOllHlS

Sant'Anna de Moraes, Eduardo Assis, Otto A. Gerhardt Neto, Rudi Brombilla.
CONVOCAÇÃO OSvereadores abaixo subscritos requerem, na forma regimental, que
depois de lido em plenário, seja encaminhado oficio ao Sr. Albano Keyser, ex-
presidente da ELETROCAR, para ocupar o espaço do grande expediente,
subsequente a vinda dos atuais presidentes, para realizar uma explanação sobre a
situação financeira da empresa, visando esclarecer as duvidas dos vereadores desta
casa legislativa e povo em geral. Assunto importantíssimo, que envolve toda a
comunidade e região, e como representantes da população que nos acolheu,
acreditou que devemos proporcionar todos os esclarecimentos possiveis com relação
à situação da empresa. Requerimento de Aplauso-2735- Erlei Vieira, SECRETARIA
DE OBRAS, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após
aprovado em plenário seja encaminhado ofício dessa colenda casa legislativa,
parabenizando toda equipe da Secretaria de Obras, em especial o Secretário Odair
Bonald Flores _ o Passarinho, pelo excelente trabalho realizado junto a sua pasta. O
bom vereador é aquele que aponta os problemas, indica soluções e também elogia
quando um trabalho é bem realizado. Esse é o caso da Secretaria de Obras que em
dois meses de administração já mostrou resultados. Chamou para si o interior e está
fazendo o possivel para manter nossos 600 km de estradas de chão no interior e na
cidade. Sei que é preciso fazer mais e tenho a certeza que o pessoal das obras irá
fazer. Com o esforço do nosso prefeito em buscar recursos para compra de
maquinário para Secretaria será possível fazer muito mais e melhor pela nossa cidade.
Seja no asfaltamento, na limpeza das ruas e das praças e principalmente pelo nosso
interior que é de onde vem boa parte das nossas riquezas. Carazinho tem uma
agricultura pujante, principalmente nas médias propriedades que produzem
basicamente a soja e o milho. Atender o nosso produtor é fácil, porque ele só nos
pode boas estradas e é isso que iremos oferecer para eles nos nossos próximos
quatro anos. Receba do poder Legislativo o reconhecimento pelo ótimo trabalho
realizado, com a estrutura precária que recebemos. Requerimento de Mesa Diretora-
2742-Fernando Sant'Anna de Moraes, Otto A. Gerhardt Neto, Estevão De Loreno,
Rudi Brombilla, Mareio Luiz Hoppen, Daniel Weber, Eduardo Assis,
CONVOCAÇÃO OSvereadores abaixo subscritos requerem, na forma regimental, que
depois de lído em plenário, seja encaminhado oficio ao Sr. Diretor presidente da
ELETROCAR, Sr. Elbio Balcemão Esteve, para ocupar o espaço do grande
expediente da próxima reunião ordinária, dia 18 de março de 2013, para realizar uma
explanação sobre a situação financeira da empresa, visando esclarecer as dúvidas
dos vereadores desta casa legislativa e povo em geral. Assunto de fundamental
importância, que envolve toda a comunidade e região de abrangência, e como
representantes da população que nos acolheu, acreditou que devemos proporcionar
todos os esclarecimentos possiveis com relação à situação da empresa, bem como
cumprir com o papel de fiscalização que incumbe ao vereador. Requerimento de
Pesar-2744- Fernando Santana De Moraes, O Vereador signatário solicita que,
depois de lido em Plenário e deferido na forma regimental, seja enviado ofício de
pesar aos familiares do Sr. DEONORIO VENDRAMIN, que veio a falecer aos 94 anos,
deixando um exemplo de luta e sucesso para sua família, que hoje sofre a dor da
perda. "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vída eterna." João 3:16.
Requerimento de Aplauso-2745-Erlei Vieira, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, O
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após aprovado em
plenário seja encaminhado ofício dessa colenda casa legislativa, parabenizando a
Secretária de Educação Eloísa Dreyer e toda sua equipe, em especial as diretoras de
todas EMEI'S E EMEF'S pelo ótimo trabalho que vem j?liZando junto a pasta da~~. .
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Educação. O trabalho que vem sendo realizado já é de qualidade e tenho a certeza
que a Secretária irá ampliar as ações realizadas na educação principalmente nas
Escolinhas Municipais de Educação Infantil onde iremos conquistar o turno integral,
oferecendo assim para as mães a oportunidade de trabalharem em turno integral e
auxiliarem os seus companheiros no sustento da casa. Quero também sugerir a
implantação de uma disciplina junto ao ensino fundamental para os alunos da 5" e 6"
série, a qual venha abordar a prevenção ao uso de drogas especificamente, com essa
ação iremos sim diminuir o índice de usuários, pois a prevenção é o melhor remédio
para as drogas e isso deve começar desde cedo, nas escolas. Coloco-me a disposição
para realização de palestras como sempre fiz durante os meus 14 anos de
recuperação. Recebam do Poder Legislativo o reconhecimento pelo trabalho bem
realizado e temos a certeza que o que ainda não está bom será melhorado pela nossa
equipe da educação. Passamos agora para o intervalo regimental, conforme acordo de
bancada, não haverá intervalo regimental. Passamos agora ao grande expediente.
Vereadores: Eduardo Assis-PSO, Paulino Oe Moura -PTB, Otto Gerhardt Neto-
PT, Gian Pedroso- POT, Alaor Tomaz - POT, Anselmo Britzke- POT, Orion
Albuquerque-PSOB, Erlei Vieira-PSOB, fizeram uso da palavra na tribuna. O
presidente colocou em apreciação e votação os requerimentos, o Vereador Estevão
De Loreno pediu questão de ordem para que os requerimentos fossem votados em
bloco. Aprovado por unanimidade. Nada mais, havendo a tratar, sob a proteção de
deus declaro encerrada a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a
sessão ordinária a ser realizada no dia 18/03/13 ás 18h45 minutos, tenham todos uma
boa noite.
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