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Câmara Municipal de
Carazinho

APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de

1 O JUN. 2013

Presidente

Ao terceiro dia do mês de junho de dois mil e treze, dezoito e quarenta e cinco minuto
ocorreu á vigésima reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Estevão
de Loreno fez a leitura de um trecho da Biblia. O secretário fez a leitura do
requerimento 007/13 do vereador Orion Albuquerque: Prezado senhor solicito a
V. Exelencia para que seja feita a convocação do suplente de vereador do PSDB
apartir do dia vinte e oito de maio de dois mil e treze estarei ausente das sessões
plenárias dos dias três e dez de junho de dois mil e treze por motivos particulares,
após o secretário procedeu a leitura da convocação do suplente Gilnei Jarré. O
secretário procedeu a leitura do requerimento 008/13 do vereador Anselmo Britzke:
Senhor Presidente ao cumprimentá-lo cordialmente venho por meio desta autorizar a
convocação do vereador suplente para a reunião ordinária do dia três de junho,por
motivos de saúde. O secretário procedeu á leitura da convocação do suplente Vitor
Antonio Xavier de Moraes. O secretário procedeu á leitura do requerimento 009/13 do
vereador Erlei Vieira: Senhor Presidente ao cumprimentá-lo cordialmente venho por
meio desta autorizar a convocação do vereador suplente para a reunião ordinária na
data de hoje por motivo de tratamento de saúde. O secretário procedeu a leitura da
convocação do suplente Roque Pereira do Santos. O presidente Olto coloca em
apreciação a ata 019 da sessão ordinária do dia vinte e sete de maio de dois mil e
treze. Está em discussão á ata, não havendo vereadores que quisessem discutir
colocou em votação. Aprovado por todos. Secretário Rudi Brombilla faz a leitura do
expediente da presente reunião. Ofício 089/13 do Executivo Municipal, o qual
encaminha o Projeto de Lei N° 038/13; Ofício 090/13 do Executivo Municipal, o qual
encaminha o Projeto de Lei N° 039/13; Ofício 091/13 do Executivo Municipal, o qual
encaminha resposta ao OP 075/2013; Oficio 092/13 do Executivo Municipal, o qual
encaminha o Projeto de Lei N° 040 Relatório de Avaliação de Metas Fiscais 1°
Quadrimestre de 2013, Audiência Pública realizada em 29.05.2013 Convite da UPF
para participação no " Espaço Pedagógico" da Exposição Fotográfica e a partir do dia
01.06.2013 e do Painel com breve relato da obra no dia 10.062013 ás 19 horas e 30
minutos; Convite do 7° Comando Regional dos Bombeiros para a solenidade de
apresentação dos novos soldados transferidos para o Corpo de Bombeiros de
Carazinho, dia 03.06.2013, ás 14 horas; Convite do Curso de Direito da UPF -
Campus Carazinho para participação no IX Encontro Juridico da UPF - Campus
Carazinho, que se realizará de 03 a 06 de Junho de 2013, ás 19 horas e 20 minutos,
na sede da Universidade; Solicitação da Comissão dos servidores aposentados para a
participação no Grande Expediente da Sessão Ordinária do dia 03.06.2013; Projeto de
Lei Complementar Autoria: Vereadores Orion Albuquerque, Erlei Vieira. Alaor Galdino
Tomaz, Anselmo Britzke e Gian Pedroso Ementa: Institui o parágrafo 2° e 3° ao Artigo
64 do Regimento Interno desta Casa Projeto de Lei Autoria: Vereador Eduardo Assis. n
Ementa Determina a criação de um espaço no site da Prefeitura Municipal de lO
Carazinho, que contenha as informações dos horários de funcionamento das Unidades
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de Saúde, bem Como o nome do Medico que atende e horário que ele faz, caso a
Unidade de Saúde não possua medico, então que o mesmo seja informado no referido
espaço. Leitura das indicações: 3649 - Fernando Sant'Anna de Moraes Para que
determine ao setor competente que coloque placa de sinalização na vaga de
deficientes em frente a Câmara Municipal. A vaga é demarcada apenas com pintura
no chão, sendo frequentemente utilizada pelo público em geral, deixando os
deficientes sem local para estacionar. 3661 - Daniel Weber para que determine ao
setor competente que seja feito o recolhimento de entulhos na Rua Tamandaré, em
frente ás residências de N° 532, Tal via necessita desse recolhimento para um melhor
tráfego de pedestres e veículos. 3662 - Daniel Weber Para que determine ao setor
competente que coloque placa de sinalização de PARE, na Rua da Paz esquina com a
Rua Coroados, devido a mesma ter sido retirada em uma dos sentidos, causando
grande perigo aos condutores que passam por este cruzamento. 3664 - Eduardo
Assis O Vereador abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na
forma regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao
setor competente para que seja colocado no minimo 2 quebra molas na rua Bernardo
Paz, altos do bairro Medianeira. Na referida via, foi colocado capeamento de asfalto, e
a via ficou excelente para o trânsito, só que, com isso muito perigosa, pois tem alguns
motoristas irresponsáveis que passam em alta velocidade, colocando em risco a vida
dos pedestres e de outros motoristas 3666 - Rudi Brombilla Solicita ao Executivo
para.que determine ao setor competente estudos sobre a elaboraçâo de projeto para
complemento da pavimentação "Asfalto" na Rua da Paz e Rua Mirim, por solicitação
da comunidade; seque em anexo abaixo assinado. 3667 - Alaor Galdino Tomaz Para
que determine ao setor competente que seja feito o recolhimento de entulhos na Rua
Mato Grosso no Bairro Oriental e que igualmente solicite que sejam realizadas
melhorias no calçamento da mesma. 3668 - Eduardo Assis, Estevão De Loreno O
Vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após lido, aprovado e
deferido em Plenário, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal para que
determine ao setor competente para que seja desligado a sinaleira localizado no
entroncamento entre a Av. Flores da Cunha com a Av. Antônio José Barlette, a partir
da 00:00 horas as 06:00 horas da manhã No referido cruzamento, na data de 01 de
junho do corrente, as 04:00 horas, ocorreu mais um assalto a mâo armada, sendo que
nesse horário pré determinado, nâo existe movimento de veiculos e nos finais de
semana o movimento é muito pequeno, sabendo que em todos os lugares, sob as leis
de trânsito, qualquer Avenida sempre é preferencial, além do que não tem como o
efetivo da Brigada Militar fazer ronda, pois todos sabem que o efetivo é mínimo e
insuficiente para a segurança, tanto da população como do trânsito 3669 - Estevão
De Loreno Para que determine ao Setor Competente que seja refeito o calçamento da
Rua -General Sampaio. 3670 - Estevão De Loreno Para que determine ao Setor
Competente que seja refeito o calçamento da Rua General Netto. 3671 - Alaor
Galdino Tomaz Para que determine ao setor competente que sejam colocados tubos
na Rua Gaviões no Bairro São Jorge em frente ao número 625. 3672 - Alaor Galdino
Tomaz Para que determine ao setor competente que sejam colocados tubos na Rua
Alberto Loeff, da mesma forma pede melhorias na rua, tais como patroiamento,
cascalhamento e compactação. 3675 - Mareio Luiz Hoppen Para que determine ao
setor competente que seja feito o recolhimento de entulhos em todo o bairro Glória.
3676 - Mareio Luiz Hoppen Para que determine ao Setor Competente que seja que f)
determine ao setor competente que realize melhorias junto a paradas de ônibus,
colocando bancos, na Rua Dinarte da Costa, bairro Sassi, em frente á residência de
N° 91. 3677 - Mareio Luiz Hoppen Para que determine ao setor competente que seja
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efetuado patrolamento e ensaibramento na Rua Padre Bartolomeu Gusmão. 3678 •
Marcio Luiz Hoppen Para que determine ao setor competente que seja efetuado
patrotamento e ensaibramento na Rua Belém no Bairro Floresta. 3682 - Fernando
Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor competente que realize operação
tapa buracos na Rua Paissandu, entre Avenida São Bento e Rua Polidoro
Albuquerque. A via encontra-se em péssimo estado de conservação, sendo local de
grande fluxo de veículos, eis que lá se encontram instalados escola, CTG, e igrejas
próximas, colocando em risco veículos e pedestres que por ali trafegam. 3689 • Roque
Pereira dos Santos Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução de um quebra molas na Rua Porto Alegre, esquina com a
Rua Victor Graeff, Bairro Fey. 3690 • Roque Pereira dos Santos Solicitando ao
Executivo Municipal, que seja enviado oficio ao Setor Competente e á Secretaria da
Educação, solicitando melhorias na quadra de esportes da EMEF Castelo Branco e na
Pracinha. 3691 • Roque Pereira dos Santos Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução de um quebra molas na Rua Guanabara,
esquina com a Rua Victor Graeff, Bairro Fey. Leitura dos Requerimentos: 3646 •
Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado
solicita, na forma regimental, que, depois de lido e aprovado em plenário, seja
encaminhado ofício de cumprimentos para a Sra. Carmen Holanda que foi escolhida
para representar a região do Planalto Médio no Comitê Estadual do Povo Terreiro
criado pelo Governo do estado do Rio Grande do Sul. Mãe Carmen, como é
conhecida, tomou posse no dia 24 do corrente no Palácio Piratini. 3647 • Alaor
Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita, na
forma regimental, que, depois de lido e aprovado em plenário, seja encaminhado ofício
de cumprimentos para Tiago Oliveira e Fábio Brum, que foram eleitos recentemente
como representantes do Consulado do SC Internacional em Carazinho,
respectivamente assumem o cargo de Cônsul e Vice-Cônsul. A posse será durante
jantar em 1° de Julho e o mandato se estende ate 2014. Uma das metas,junto com os
demais membros é aumentar o número de sócios do Internacional em Carazinho,que
hoje é de 250 para 300 até o final do ano. 3653 - Gian Pedroso, Alaor Galdino
Tomaz Requerimento de Aplauso Solicitamos que seja encaminhado ofício ao
SESC, cumprimentando-lhes pela coordenação e promoção de mais uma edição do
"Dia do Desafio" no município, que se realizou no último dia 29 de maio. 3654 • Alaor
Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita, na
forma regimental, que, depois de lido e aprovado em plenário, seja encaminhado ofício
de cumprimentos para a empresa PRODUZA, Comércio de Insumos Agricolas que
completou 18 anos de fundação no dia 10 de Junho do corrente. A Produza iniciou
suas atividades há 18 anos e foi fundada pelos sócios proprietários Luis Augusto
Weber e Cesar Rizzardi e desde essa data vem gerando empregos e contribuindo
para o crescimento da economia em nosso Município, especialmente no setor
Agrícola/Pecuário. 3657 • Gian Pedroso Requerimento de Aplauso Sejam
encaminhados ofício ao Presidente do Sindicato Rural Carazinho, Sr Carlos Scheibe,
cumprimentando-lhe pela posse como Vice-Presidente da FARSUL, ocorrida em
solenidade que comemorou os 86 anos da entidade no último dia 24 em Esteio. 3663 •
Gian Pedroso Requerimento de Aplauso Seja encaminhado ofício a direção da
FANED/UNOPAR polo de Educação a Distância de Carazinho, cumprimentando-lhes
pela iniciativa de fazer um diferencial com relação a inscrição para seu vestibular de
inverno, que ao invés da cobrança de uma taxa de inscrição, como normalmente
ocorre, proporciona que a inscrição seja feita com a doação de um agasalho. A ação
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social envolve também os atuais alunos que com a doação concorrerão a desconto em
suas mensalidades. 3665 - Eduardo Assis Requerimento de Aplauso O Vereador
abaixo assinado, solicita na forma regimental que após lido e aprovado, seja enviado
oficio de requerimento de aplauso ao grupo de escoteiros Levino Junges pela
participação no MUTECO (Mutirão Escoteiro de Ação Ecológica), onde o grupo fez a
limpeza da sanga localizada na Rua Candinha esquina Monteiro Lobato. Após a
limpeza os membros do grupo visitaram as casas próximas á sanga para conscientizar
a população a não jogar lixo na sanga 3674 - Gian Pedroso Requerimento de
Aplauso Seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, ao
Sr. ROMEU SCAGLlA BARLEZE, por ocasião da indicação de seu nome para ser o
Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho - ELETROCAR. 3679 - Daniel Weber
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental,
que, depois de lido e aprovado em plenário, seja encaminhado oficio de cumprimentos
para a empresa PRODUZA em nome de seus sócios proprietários Cesar Rizzardi e
Luís Augusto Weber que completou 18 anos de fundação no dia 1° de Junho do
corrente. 3681 - Estevão De Loreno Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo
subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com
aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho,
parabenizando a rádio Diária da Manhã, em nome da Senhora Jussara M. Alberton
Sirena Diretora Executiva e do Senhor Roni Oliveira, Coordenador, pelo programa
Seara da Canção Gaúcha, programa que transmite músicas do festival Seara da
Canção, mostrando nossa cultura, dando valor ao nativismo e a importância de um
povo que tem honra de ostentar uma tradição Carazinhense legítima. 3683 -
Fernando Sant'Anna de Moraes Requerimento de Pedido de Informação O
Vereador signatário solicita que após lido em Plenário, seja enviado oficio ao Senhor
Prefeito Municipal para que determine ao setor competente que preste as seguintes
informações: 1) Quanto á coleta seletiva de lixo, está ocorrendo de maneira efetiva a
separação do lixo? 2) Como é feita a coleta e separação em locais onde há apenas
containers de um tipo de lixo? 3) Quantos caminhões de coleta seletiva o Município
possui? A utilização dos caminhões é feita de forma separada para cada tipo de lixo?
4) Ocorrendo da maneira correta a coleta seletiva, no destino final não há mistura dos
diferentes tipos de lixo? 3684 - Vitor Antonio Xavier de Morais Requerimento de
Aplauso seja encaminhado oficio ao Departamento Municipal de Transito, e ao SAMU
- Unidade de Carazinho, na pessoa do Sr. Marcelo Fabra (condutor ambulância) e
Daniela do Carmo (técnica de enfermagem), cumprimentando-lhes pelo trabalho
realizado durante a 21" edição da Romaria de Santa Rita de Cássia, no dia 19 de maio
do corrente. 3685 - Vitor Antonio Xavier de Morais Requerimento de Aplauso seja
encaminhado oficio a Diretora da Escola Municipal de Educação Infantil Carolina Dal
Castel, Sra. Sandra Couto, extensivo aos demais funcionários e também a Sra.
Juracema Dal Castel (madrinha da creche) cumprimentando-lhes pelo excelente
trabalho que vem sendo realizado, motivo de elogios em toda a comunidade. 3686 -
Vitor Antonio Xavier de Morais Requerimento de Aplauso seja encaminhado oficio
ao servidor da Secretaria Municipal de Obras, Sr. Irai Vargas, cumprimentando-lhe
pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo junto a Secretaria Municipal de
Obras. 3687 - Vitor Antonio Xavier de Morais Requerimento de Aplauso seja
encaminhado oficio ao servidor da Secretaria Municipal de Saúde, Sr. Patrick René,
cumprimentando-lhe pelo bom trabalho que vem desenvolvendo junto a esta 8
Secretaria na atual administração. 3688 - Vitor Antonio Xavier de Morais
Requerimento de Solicitação de Serviço seja enviado oficio a Direção da Rede .
Bandeirante, solicitando medidas no sentido de que a transmissão da Rede
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Bandeirantes em nosso município seja restabelecida, pois mais uma vez a
comunidade de Carazinho e região não está tendo acesso a programação desta
emissora. 3692 • Daniel Weber Requerimento de Solicitação de Serviço O
Vereador abaixo-assinado requer, na forma regimental, que depois de ouvido em
plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio ao Sr. Luis Fabrício
Scheis diretor da 6" Coordenadoria de Saúde, solicitando junto a este órgão para que
determine com máxima urgência o aumento da quantidade de anticoncepcionais no
fornecimento para o município de Carazinho, pois a quantidade enviada não esta
suprindo a demanda necessitada pelo município de Carazinho, pois a cada dia
aumenta o numero de gestantes no município e falta deste medicamento no município

. pode trazer problemas e gastos muito maiores. 3693 - Fernando Sant'Anna de
Moraes, Olto A. Gerhardt Neto, Rudi Brombilla, Daniel Weber, Eduardo Assis,
Paulino De Moura, Estevão De Loreno Requerimento de Solicitação de Serviço
EMENTA: Encaminhamos oficio ao Prefeito Municipal, ao Presidente da Eletrocar e ao
Presidente do Conselho da Eletrocar, sugerindo que em razão do grande
endividamento da Eletrocar, sejam tomadas algumas medidas como forma de
economizar recursos, medidas estas que podem economizar aproximadamente 250
mil reais por ano, que é a redução do numero de diretores de 3 para 1 e a redução do
numero de conselheiros. Passamos agora ao intervalo regimental. Conforme acordo
de bancadas, não haverá intervalo regimental. Passamos agora ao grande expediente.
Conforme a solicitação dos servidores aposentados municipais foi concedido um
tempo de sessenta minutos para a explanação dos referidos servidores a respeito da
suspensão de pagamento do vale alimentação dos Servidores Nativos. Após a
explanação o Presidente abriu espaço para os vereadores que quisessem se
manifestar. Os vereadores Vitor Antonio Xavier, Olto Albino Gerhardt, Paulino De
Moura, Rudinei Brombilla Márcio Luiz Hoppen, Daniel Weber, Fernando Sant'Anna,
Estevão de Loreno, Alaor Tomaz, Márcio Luiz Hoppen, Eduardo Assis, Roque Pereira
do Santos, fizeram uso da palavra na tribuna. Passamos agora para a ordem do dia. O
vereador Estevão de Loreno pediu questão de ordem para fossem votados em bloco
os requerimentos com exceção do requerimento 3687. O presidente colocou em
discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em votação.
Aprovado por todos. Passamos para a apreciação e votação dos requerimentos.
Presidente Olto convidou o secretário Rudi a fazer a leitura do número e autor dos
requerimentos, não havendo vereadores que quisessem discutir, os Vereadores
Paulino de Moura, Daniel Weber, Alaor Tomaz, Estevão de Loreno se pronunciaram
na tribuna. Colocou em votação, com exceção o requerimento 3687. Aprovado por
todos. O presidente colocou em votação o requerimento 3687, o qual foi retirado pelo
autor do mesmo. Nada mais, havendo a tratar, sob a proteção de Deus o presidente
declarou encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a
próxima sessão ordinária a ser realizada no dia dez de junho de dois mil e treze ás
18h45 minutos, tenham todos uma boa noite.
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Vereador Olto Gerhardt Neto
Presidente

~'i Brombill,
Secretário
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