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Câmara Municipal de
Carazinho

APROVADO POR UNANIMIDADE
Na re nião de

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 de Abril de 2013
013/13

Ao décimo quinto dia do mês de abril de dois mil e treze, dezoito e quarenta e cinco
minuto ocorreu à décima terceira reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O
Vereador Paulino De Moura procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. O secretário
Rudi procedeu à leitura do Requerimento do Vereador Eduardo Assis. Presidente
ono coloca em apreciação a ata 012/13 da sessão ordinária do dia oito de abril de
dois mil e treze. Aprovado por todos. Secretário Rudi Brombilla faz a leitura do
expediente da presente reunião. Ofício 056/13 do Executivo Municipal, o qual
responde ao Pedido de Informação feito através do OP 052/2013; Ofício 057/13 do
Executivo Municipal, o qual responde ao Pedido de Informação feito através do OP
055/2013; Oficio 058/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei N°
024/13; Ofício 060/13 do Executivo Municipal, o qual retira o Projeto de Lei N° 018/13;
Oficio 061/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei N° 025/13;
Oficio 062/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei N° 026/13;
Ofício 063/13 do Executivo Municipal, o qual solicita prorrogação de prazo ao OP
051/2013; Ofício 059/13 do Executivo Municipal, o qual responde ao Pedido de
Informação feito através do OP ''054/2013; Oficio 064/13 do Executivo Municipal, o
qual encaminha o Projeto de Lei Complementar N° 022/13; Ofício 065/13 do Executivo
Municipal, o qual responde ao Pedido de Informação feito através do OP 051/2013;
Ofício 067/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha a Complementação à
Justificativa do Projeto de Lei N° 019/13; Ofício T116/2013 do Poder Judiciário do Rio
Grande do Sul, o qual encaminha cópia da decisão referente Processo N°
70050304096; Solicitação da Empresa SIX SERViÇO DE EVENTOS E TURISMO
LTDA - ME, para a utilização do Plenário da Câmara Municipal no dia 25.04.2013,
para a realização de Audiência Pública da ANEEL, sobre revisão tarifária de energia
elétrica; Convite do Movimento Carazinho Pedágio Tarifa Zero, para fazer parte da
entrega do abaixo assinado para o governador no dia 15.04.2013 em Porto Alegre;
Ofício N° 808/2013/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, o qual envia comunicado de
Operação de crédito irregular da Prefeitura Municipal de Carazinho - RS; Projeto de
Lei Complementar - Autoria: Vereador Rudi Brombilla Ementa: Altera o Art. 57 do
Código de Postura e fica acrescido dos seguintes parágrafos: Parágrafo 1° e 2° - Que
dispõem sobre a proibição do uso de artigos pirotécnicos, sinalizadores, fogos indoor e
similares em, Boates, casas noturnas, casas de festas, restaurantes, ginásios e bares
e dá outras providências. Leitura das Indicações: 3089- Daniel Weber Para que
determine ao Setor Competente que seja feita a instalação de lixeira tipo "container"
que venha contemplar os moradores da Rua das rosas localizadas no Bairro Cantares,
pois os lixos daquela comunidade estão sendo descartados em terrenos baldios,
gerando um grande desconforto para alguns moradores da região. 3090 - Daniel
Weber Para que determine ao Setor Competente que seja feita a pavimentação da
Rua das rosas no Bairro Cantares, pois a mesma encontra-se em péssimas condições
de trafegabilidade, gerando transtornos para os moradores principalmente em dia de
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chuva. 3095- Rudi Brombilla Solicitando ao Executivo para que determine o setor
competente os trabalhos de Patrolamento, Ensaibramento e Compactação, além da
canalização em toda a extensão da Rua JOSÉ DOMINGOS PIVA, no Bairro Planalto:.
Por se tratar de uma via de grande circulação de veículos e pedestres e se encontra
em péssimo estado de conservação, intransitável, solicitação da Comunidade. 3109 -
Rudi Brombilla Solicita ao Executivo para que determine ao setor competente os
serviços de Limpeza (Serviço de Capina) e Pintura da Rua Emília T. Simon no Bairro
Vargas. Por solicitação dos moradores, encontra intransitável. 3110 - Gian Pedroso
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com
a máxima urgência possível a realização de melhorias, tais como patrolamento,
cascalhamento e compactação na Rua Alberto Loeff, no bairro Ouro Preto, trecho sem
pavimentação, pois o referido trecho desta via encontra-se intransitável e em dias de
chuva fica ainda pior. 3111 - Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine ao
setor competente que efetue reparos na Rua Monte Alegre, principalmente no trecho
entre a Avenida São Bento e José Biachi, uma vez que se encontra em estado
precário, colocando em risco motoristas e pedestres que por ali circulam, dificultando o
tráfego de veiculos, sendo fundamental sua melhoria. 3112 - Fernando Sant'Anna de
Moraes Para que determine ao setor competente que efetue reparos na Rua Vidal de
Negreiros, principalmente no trecho entra as Ruas João Telles e General Neto, uma
vez que se encontra em situação de grande precariedade, dificultando o tráfego e
colocando em risco pedestres e motoristas que por ali circulam, sendo imprescindível
sua melhoria. 3113 - Rudi Brombilla Solicita ao Executivo para que determine ao
setor competente os serviços de Limpeza (Serviço de Capina) e Limpeza dos Bueiros
na Rua Radialista Luiz Maciel de Araujo no Bairro Oriental, por solicitação dos
moradores. 3114 - Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor
competente que estude a viabilidade de colocação de duas lombadas do tipo quebra
molas em frente à Secretaria de Saúde, nos dois sentidos da Avenida Pátria. O tráfego
de veículos e pedestres no local é bastante intenso, já que ali se concentram os
centros de saúde, e a sinaleira e faixa de segurança não é suficiente para que os
motoristas diminuam a velocidade e dirijam com atenção, colocando em risco os
pedestres, até mesmo enquanto atravessam na faixa, já tendo sido noticiado
ocorrências de atropelamentos no local, sendo imprescindível tal medida. 3115 - Gian
Pedroso, Alaor Galdino Tomaz, Anselmo Britzke Solicitamos ao Executivo
Municipal 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 à Escola
de Educação Infantil do Colégio La Salle. 3116 - Gian Pedroso Encaminhamos
solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima
urgência possivel a realização de melhorias nas Ruas Osmar Weber e Antonio S.
Almeida, no Bairro Nova Ouro Preto/Esperança, pois as vias encontram-se em
situação precária de trafegabilidade, devido ao acúmulo de buracos. Entendemos que
há muito a ser feito em razão do estado caótico da maioria das ruas do município
deixado pela administração anterior, mas estamos certos de que aos poucos e com
boa vontade estaremos resolvendo problemas que se arrastam há anos e que não
surgiram agora. 3117 - Gian Pedroso Encaminhamos solicitação ao Executivo para
que determine ao setor competente com a máxima urgência possivel a realização de
melhorias na Rua Albino Capitaneo, pois o local encontra-se em situação precária
devido a grande quantidade de buracos. 3121 - Mareio Luiz Hoppen Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de,
patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua Armando Farina Bairro
Alvorada. 3122- Mareio Luiz Hoppen: Solicitando ao Executivo Municipal, que
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determine ao setor competente, a execução serviço de, patrolamento e ensaibramento
e compactação na Rua Florianópolis Bairro Vila Nova. 3125 - Mareio Luiz Hoppen
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a. execução
serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua Santos Dumont
Bairro Alvorada. 3126 - Mareio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente,a execução de colocação de um banco na parada de
ônibus na rua Padre Gusmão em frente a o n0337Bairro Hípica. 3127 - Marcio Luiz
Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a
execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação, na Rua José
Biach Bairro Vila Nova em frente o n072e em toda sua extensão. 3128 - Mareio Luiz
Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a
execução de colocação de um banco na Parada de ônibus na Avenida São Bento em
frente ao n0987. 3130 - Gian Pedroso Solicitando que seja encaminhado ao Senhor
Prefeito Municipal, Sala de Projetos da Ulbra e Secretaria Municipal de Saúde uma
solicitação de estudos no sentido de .encaminhar projeto junto ao Governo Federal
para construção de um CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, que é uma
das frentes de atuação do programa "Brasil Sorridente". 3133- Alaor Galdino Tomaz,
Anselmo Britzke, Daniel Weber, Erlei Vieira, Estevão De Loreno, Fernando
Sant'Anna de Moraes, Anselmo Britzke, Daniel Weber, Erlei Vieira, Estevão De
Loreno, Fernando Sant'Anna de Moraes, Gian Pedroso, Mareio Luiz Hoppen,
Orion Albuquerque, Oito A. Gerhardt Neto, Paulino De Moura, Rudi Brombilla
Encaminhamos solicitação ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente, que providencie o rebaixamento do canteiro central em frente a Camara
de Vereadores de Carazinho, em largura suficiente para passagem de uma cadeira de
rodas,e que o mesmo seja feito nas demais quadras da Avenida Flores da Cunha,pelo
menos intercalando entre as paradas de ônibus 3134 - Estevão De Loreno Para que
determine ao setor competente que seja feito o recolhimento de entulhos na Rua
Henrique T. Schultz, em frente ás residências de N° 172, 802 e 724, também ao lado
da residência de nO206. 3135 - Estevão De Loreno Para que determine ao setor
competente que seja feito o recolhimento de entulhos na Rua Humberto Lampert, em
frente ás residências de n° 223, 240 e 32. 3136 - Estevão De Loreno Para que
determine ao setor competente que seja feito o recolhimento de entulhos na Rua João
Olaneck, em frente ás residências de nO66, 72, também ao lado das residências de nO
191 e 201. 3137 - Orion Albuquerque notificação do proprietário do terreno
localizado na Rua 13 de Maio, esquina com a Rua Casemiro de Abreu, para que
efetue a limpeza do mesmo. 3139 - Orion Albuquerque patroiamento,
cascalhamento compactação, colocação de tubos na Rua Travessa Polidoro
Albuquerque, Bairro Pádua. 3140. Estevão De Loreno Para que determine ao Setor
Competente que seja efetuado Tapa Buracos na Rua 15 de Novembro, junto á ponte,
pedido urgente, pois com acúmulo de água, o buraco aumente, assim acaba
colocando em risco motoristas e pedestres. 3141 • Erlei Vieira Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução de serviço de
limpeza e recolhimento de entulhos verdes na Rua Rio Branco, em frente ao nO592,
Bairro Glória. 3142 - Alaor Galdino Tomaz Solicita que após lida em plenário, e
deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para
que determine ao setor competente que providencie melhorias, tais como
patrolamento, ensaibramento e cascalhamento, na Rua Alberto Velho de Souza no
Bairro São Jorge. 3143 - Alaor Galdino Tomaz solicitam que após lida em plenário, e
deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para
que determine ao setor competente que providencie melhorias, tais como
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patrolamento,ensaibramento e cascalhamento, na Rua Manoel Machado no Bairro
Operário 3144 - Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor
competente que efetue limpeza no terreno onde encontra-se estabelecida a APASFA-
Associação Protetora dos Animais São Francisco de Assis. Embora o terreno seja de
propriedade particular, a entidade presta serviço público de cuidados aos animais que
recolhe das ruas e muitas vezes são abandonados no local. De mesma forma que a
ACAPA, a entidade sofre com as necessidades, financeiras e falta de voluntários,
sendo imprescindivel sua limpeza e roçada, eis que o matagal está alto, colocando em
risco a saúde dos animas e das pessoas que ali circulam. 3145 - Anselmo Britzke
Solicito ao Executivo para que determine ao setor competente que sejam tomadas
providências imediatas no sentido de recolher entulhos na rua Assis Chateubriandt,
próximo ao n° 402, Bairro Vila Rica. 3146 • Otto A. Gerhardt Neto. Encaminhamos
solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima
urgência possível medidas no sentido de agilizar o conserto e ampliação da calçada
de passeio da Rua Antônío Vargas, pois está sem condições de trafegar. 3147- Josír
Antunes O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de lido,
ouvido e aprovado em plenário, seja enviado ao Executivo Municipal, ofício para que
determine ao setor competente que retire os resíduos de poda que estão depositados
na rua Eduardo Graeff, em frente ao número 544 no bairro Princesa, pois a Eletrocar
fez a poda das referidas árvores que os galhos estavam encostando na rede elétrica e
os vizinhos aproveitaram para podarem suas árvores também ocasionando dessa
maneira o acúmulo de muito material em via pública. Pedido dos motoristas. 3148.
Josir Antunes O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que depois de
lido, ouvido e aprovado em plenário, que envie oficio ao Executivo Municipal, para que
determíne ao setor competente que execute o serviço de patrolamento, ensaibramento
e compactação na Rua Belém, bairro Floresta em toda sua extensão. A referida via é
de grande movimento dos moradores do bairro, mas está intransitável com buracos,
valetas e matos por toda sua extensão, ocasionando dessa forma que em dias de
chuva o estado piora com os moradores não conseguindo chegar em suas residências
com seus veículos e em dias secos e de sol a poeira e o matagal toma conta de toda
sua extensão. Já houve casos de quebra de veículos devido a má conservação da via
e pessoas caindo ao chão durante as chuvas pelo barro criado e acumulado. Pedido
dos Moradores. 3149 - Alaor Galdinó Tomaz solicita que após lida em plenário, e
deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para
que determine ao setor competente que providencie melhorias, tais como
patrolamento,ensaibramento e cascalhamento, na Rua Edemar Ruwell no Bairro Ouro
Preto 3151 - Anselmo Britzke Encaminhamos solicitação ao Executivo para que
determine ao setor competente com a máxima urgência possível a realização de
melhorias na Rua Libório Berwian, no Bairro Lilia, pois há trechos da mesma em
péssimo estado de conservação. 3153 - Alaor Galdino Tomaz Soiicita que após lida
em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito
Municipal, para que determine ao setor competente que solicite que a Empresa Glória,
responsável pelo transporte coletivo em nosso Município, para que afixe no Terminal
da Gare, os horários dos ônibus e destino. 3154 - Josir Antunes O vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental que depois de lido, ouvido e aprovado em
plenário, que envie oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
responsável para que disponibilize um profissional da área veterinária para a
Associação de proteção aos animais São Francisco e Acapa no mínimo por dois dias
por semana para o acompanhamento veterinário e castração de cães e gatos
abandonados e de rua. Conforme contato deste vereador com várias associações de
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bairro de nosso municipio que se prontificaram a recolher e encaminhar os animais
para tal procedimento, mas para isso, o Poder Executivo deverá fazer a sua parte,
disponibilizando esse profissional para tal, pois isso é questão de saúde pública. 3158
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 um sifão na boca de lobo da Avenida Flores da Cunha nas proximidades
da Câmara Municipal. 3159. Alaor Galdino Tomaz Solicita que após lida em plenário,
e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeíto Municipal, para
que determine ao setor competente que providencie na zona azul do Estacionamento
rotativo a demarcação limite para ocupação de cada veiculo, evitando assim que um
motorista ocupe espaço que podería ser destinado a duas vagas. 3160 - Daniel
Weber O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que depois de lido em
plenário, que envie oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que execute o serviço colocação de tubos e boca de lobo na Rua Alfredo
Closs esquina com a Rua Albino Feldmann, em frente ao deposito de materiais
reciclados. 3161 • Daniel Weber Para que determine ao Setor Competente que seja
feita a pintura de uma faixa de segurança em frente à igreja Água Viva na Rua
Siqueira Campos, a referente indicação justifica-se pelo fato da área ser muito
movimentada, podendo assim proporcionar mais segurança os pedestres que
atravessam a via. 3162 - Daniel Weber Solicitando ao Executivo Municipal para que
determine ao Setor Competente que busque uma solução para o problema que o
distrito de Molha Pelego vem enfrentando, referente à falta de assistência médica,
deixando muitas famílias do distrito sem atendimento, sendo que sempre foi
disponibilizado para esta comunidade atendimento médico pelo menos uma vez por
semana. Através disso sugerimos para que o municipio atenda esta demanda
destinando um profissional da área da saúde para que supra a necessidade do distrito
acima citado. 3163 - Daniel Weber Para que determine ao Setor Competente que seja
feita a repintura da faixa de segurança em frente à Escola João XXIII, localizada na
Rua São Tomé, a referente indicação justifica-se pelo fato da área ser muito
movimentada, principalmente por alunos da referida escola, que em sua maioria são
crianças, podendo assim aumentar a segurança de todos. 3164 • Gian Pedroso
Solicitamos ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente a
realização de pavimentação de um pequeno trecho da Rua Amazonas, que tem inicio
na Rua Ceará seguindo no sentido Bairro Loeff, pois é uma reivindicação dos
moradores que inclusive coletaram assinaturas em um abaixo assinado. Leitura dos
Requerimentos: 3091 • Daniel Weber O Vereador abaixo-assinado requer, na forma
regimental, que depois de ouvido em plenário e com aprovação dos senhores Edis,
seja enviado oficio ao Poder Executivo de Carazinho solicitando uma solução na área
da saúde para comunidade de Molha Pelego, disponibilizando um médio
mensalmente, pois aquela comunidade carece deste direito, através deste oficio
esperamos que o Executivo Municipal tome as medidas cabíveis a esta questão 3105-
Eduardo Assis, Daniel Weber Os vereadores abaixo assinado, vem a presença de V.
Excelência solicitar a cedência do veiculo oficial juntamente com o motorista da Poder
Legislativo, para o dia 17 de abril de 2013 com saída prevista às 08:00 horas e retorno
previsto as 17: 00 horas para visita às cidades de Passo Fundo-RS, Nova Prata RS e
Veranópolis-RS, com o fim de obter informações junto à procuradoria Geral e
departamento Pessoal dos municípios conforme contato já efetivado e pré agendado.
Solicitamos que seja informado e convocado o Jurídico desta casa para acompanhar
os respectivos vereadores Dispensa o uso de diárias. 3118 - Fernando Sant'Anna de
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Moraes O vereador signatário solicita que, depois de lido em Plenário e deferido na
forma Regimental, seja enviado ofício na forma de PESAR aos familiares da Senhora
Elaine Izalda Pinto, que veio a falecer dia 12/04/2013. Elaine foi professora, tendo
lecionado durante muítos anos na Escola Marquês de Caravelas, onde deixou uma
grande família. Pessoa querida por onde passava, dedicada em sua profissão, esposa
zelosa, irmã companheira, mãe amorosa, sem dúvida deixou sua marca na vida de
todos que a conheceram. Recebam os seus familiares, em nome do Poder Legislativo
Municipal, nossos profundos votos de pesar e nosso abraço de conforto neste
momento difícil de perda. Já disse Martha Medeiros: "Saudade é não saber". "Não
saber o que fazer com os dias que ficaram mais compridos, não saber como encontrar
tarefas que lhe cessem o pensamento, não saber como frear as lágrimas diante de
uma música, não saber como vencer a dor de um silêncio que nada preenche.", mas,
ao mesmo tempo, saudade é o amor que fica, e este, sem dúvida, é eterno. Que Deus
conforte vossos corações e conceda na sua graça muita força e coragem para seguir
em frente sem a presença fisica, mas com a certeza do amor eterno. 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 vida eterna. João 3:16. 3123 Rudi Brombilla O
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em
plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a EMPRESA TELHA
CERTA em nome dos seus sócios proprietários Neri Kruger e Nilton R. Idalêncio e
intensivo a todos os Funcionários, pelos 13 anos da empresa estabelecida em nosso
Município. Ao longo destes 13 anos de atividade, a Empresa Telha Certa tem
prestado. Relevantes serviços em nossa cidade, gerando empregos e renda, assim
trabalhando diretamente para o desenvolvimento de nosso polo industrial e ajudando
criar um Carazinho para o futuro. A todos nossas felicitações e agradecimentos por
tudo que representam para Carazinho. Recebam o reconhecimento do Legislativo
Municipal. 3131 • Orion Albuquerque O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de lido e aprovado em plenário, seja encaminhado ofício ao
Comandante do 38 BPM de Carazinho Major Sergio Porteia da Silva, para que estude
a possibilidade da Construção de um Posto Policial no Bairro Conceição. Há vários
anos, a comunidade do bairro reivindica um Posto Policial, por se tratar de um dos
maiores bairros do município, em que os últimos anos a violência tem aumentado de
forma significativa. Conforme relatos de moradores a ousadia dos assaltantes e
traficantes é cada vez maior, onde, por vezes, se viu a luz do dia, homens e jovens,
com armas em punho. Com um policiamento mais extensivo, os moradores do bairro
Conceição e dos arredores, terão maior segurança e se sentirão mais protegidos e
seguros em suas residências. 3132 • Orion Albuquerque O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja
encaminhado ofício de cumprimentos ao novo Presidente do Aeroclube de Carazinho
Senhor Paulo César Barboza, e ao diretor de Segurança em Voo Senhor Leandro
Correia da Silva, extensivo a todos os membros da diretoria. Recebam meus sinceros
cumprimentos com manifestação de apreço e admiração, pelo trabalho sério e
competente que vem demonstrando ao longo dos anos, contribuindo
significativamente para o desenvolvimento de nossa cidade e região. Desejamos pleno
êxito e sucesso a esta diretoria que a cada dia cresça cada vez mais. 3138 • Alaor
Galdino Tomaz O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que, depois
de lido em plenário, seja enviado ofício de congratulações ao atleta carazinhense
Antônio Bagatini que defendendo a equipe do Atlântico de Erechim sagrou-se
Campeão da Taça Brasil. O ATLÂNTICO, de ERECHIM, sagrou-se CAMPEÃO da
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TAÇA BRASIL após vencer o KRONA-SC por 2 x 1, na tarde do último sábado, dia 06
de abril de 2013. A conquista inédita veio após um confronto dificil diante dos
catarinenses, que só foi definido na PRORROGAÇÃO. Antônio Bagatini é natural de
Carazinho, nasceu em 18.09.1990, filho de Davi e Rosane Bagatini, iniciou sua
trajetória no Futsal pelo Pinheiro Atlético Clube, também defendeu a equipe de
Carazinho pela Taça RBS TV de futsal, onde teve grande destaque, chamando a
atenção das grandes equipes de futsal do nosso Estado. É merecido o aplauso dessa
casa á esse representante do futsal do nosso município pela sua trajetória vitoriosa e
postura extremamente profissional. 3150 • Anselmo Britzke O Vereador abaixo
assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado oficio do Poder
Legislativo de Carazinho ao Diretor do Departamento Municipal de Esportes, Sr.
Márcio Hermes (POPE) cumprimentando-lhe pela organização, bem como pela
solenidade de abertura oficial do Campeonato Municipal de Futsal Masculino, ocorrido
na noite da última sexta-feira (13) no ginásio da Acapesul, que contou com a inscrição
de 44 equipes. A solenidade teve apresentação da banda municipal Astério Canuto de
Souza, regida pelo professor Sebastião Albuquerque, e a presença do prefeito Renato.
Suss, que deu o pontapé inicial do campeonato. A realização de competições como
esta, incentiva a prática de um esporte saudável e competitivo, onde inclusive podem
ser revelados grandes atletas, o que certamente contribui para uma maior divulgação
de nosso município tanto a nível regional como estadual, e até nacional, afinal
constantemente estamos revelando atletas que competem em diversas equipes de
futsal de grande prestigio. 3152 - Alaor Galdino Tomaz O vereador abaixo assinado,
solicita na forma regimental que, depois de lido em plenário, seja enviado ofício de
congratulações ao Sr.Tarcísio Luis Kreutz que foi empossado como novo Patrão do
Galpão Erico Bueno no sábado dia 13.04.2013, também extensivo a toda patronagem
e integrantes do Galpão Erico Bueno,que mantém viva as tradições do nosso amado
Rio Grande do Sul. Nosso desejo que a nova patronagem possa continuar com o belo
trabalho desenvolvido por estes gaúchos apaixonados pela nossa terra. 3155 - Rudi
Brombilla O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a ADARI
FRANCISCO ECKER pelo lançamento do livro que tem como titulo "Cooperando em
Lombo de Mula de Nova Petrópolis a Tamçlndaré";Como filho da terra, Ecker procura
valorizar suas raízes tendo um envolvimento com a terra natal e, buscando os
exemplos legados pelos antepassados. Receba o reconhecimento do Legislativo
Municipal. 3156 - 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 Carazinho ao Gerente da Agencia local da
Empresa Brasileira de Correios e' Telégrafos, solicitando que acrescente na
distribuição das correspondências do carteiro que faz a entrega no Bairro Santo
Antonio, as Ruas do Residencial Pedro Rech, pois conforme nos foi repassado pelo
setor responsável na Prefeitura Municipal, o mapa atualizado contendo as referidas
vias já foi entregue na agencia e até o momento os moradores continuam sem receber
as correspondências em suas residências. Esperamos que nos seja dada atenção
especial a este pedido, que chegou até nosso gabinete através dos moradores do
referido residencial. 3157 - Daniel Weber O vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental que, depois de lido em plenário, seja enviado oficio de
congratulações Ao Pastor Everton da Silva, extensivo a toda diretoria e membros da
Igreja Batista Independente BETEL, pela inaugurarão de seu novo templo, bem como
também pela passagem de seu sexto aniversario. E merecido o aplauso dessa egrégia
casa à esta Igreja de nosso município por levar paz, graça esperança e amor a todo
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povo de carazinho sem nunca deixar para traz o evangelho cristão. Passamos ao
intervalo regimental. Conforme acordo de bancada, não haverá intervalo regimental.
Passamos ao grande expediente. A Câmara Municipal de Carazinho homenageia na
data de hoje conforme a solicitação dos vereadores Fernando Sant'Anna de Moraes e
Paulino de Moura, subscritos pelos demais vereadores da décima sexta legislatura a
Doutora Clarissa Ammélia Simões Machado e o Senhor Cristiano Ledur, ambos
promotores de justiça do nosso Município. Passamos para a ordem do dia. O vereador
Estevão de Loreno pediu questão de ordem para que os requerimentos e os projetos
fossem votados em bloco, o presidente colocou em discussão o pedido verbal, não
havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em votação. Aprovado por todos.
O presidente colocou em apreciação e votação dos requerimentos, não havendo
vereadores que quisessem discutir, Paulino de Moura, Anselmo 8ritzke, Daniel Weber,
Aiaor Tomaz, fizeram uso da palavra na tribuna, colocado em votação, aprovado por
todos. O secretário fez a leitura dos projetos, o secretário fez a leitura do Parecer da
Comissão de Justiça e Finanças, o presidente colocou em votação. Aprovado por
todos. O secretário procedeu á leitura do Parecer da Comissão de Ordem Econômica
e Social. O presidente colocou em votação. Aprovado por todos. O presidente coloca
em discussão os projetos com pareceres já aprovado, não havendo vereadores que
quisessem discutir, os vereadores Paulino de Moura, Anselmo 8ritzke, Josir Antunes,
Gian Pedroso, Estevão de Loreno fizeram uso da palavra na tribuna. Colocado em
votação, aprovado por unanimidade. Dando fim aos trabalhos o presidente encerrou a
reunião e convocou os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a se
realizar no dia vinte e dois de abril às 18h45 minutos, tenham todos uma boa noite.
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