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Ao décimo nono dia do mês de agosto de dois mil e treze, dezoito e quarenta e cin o
minutos ocorreu á trigésima reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereado
Fernando Sant'Anna de Moraes procedeu á leitura de um trecho da Biblia. O
presidente solicitou que o secretário procedesse á leitura do requerimento do vereador
Orion Albuquerque solicitando a convocação do Suplente de Vereador do PSDB-
Gilnei Jarré para a sessão Plenária do dia dezenove de agosto, pois estará ausente
por motivos de doença. Tendo em vista que o primeiro suplente de vereador do PSDB
se aquinou da convocação o presidente solicitou que o secretário procedesse a leitura
da convocação do suplente Roque Pereira do Santos. O presidente solicitou que o
secretário procedesse a leitura do requerimento do vereador Olto Albino G.
Neto,convocando a suplente Veronice Siliprande para a sessão plenária do dia
dezenove de agosto de dois mil e treze pois estará ausente por motivo de viajem a
Porto Alegre/ RS. Tendo em vista que a primeira suplente do PT se aquinou da
convocação o presidente solicitou que o secretário procedesse a leitura da
convocação do suplente Paulo Gilberto da Costa.O presidente colocou em apreciação
a ata 030/13 da sessão ordinária do dia doze de agosto de dois mil e treze. Está em
discussão á ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou em votação.
Aprovado por todos. O Secretário Rudi p,rocedeuá leitura do expediente da presente
reunião. O vereador Estevão de Loreno e o vereador Daniel Weber pediram questão
de ordem para solicitar a inclusão de uma indicação na ordem do dia. O presidente
colocou o pedido dos vereadores em votação, aprovado por todos. Oficio 150/13 do
Executivo Municipal, o qual responde ao OP 122/2013; Oficio 149/13 do Executivo
Municipal, que encaminha o Projeto de Lei 064/13, o qual autoriza desafetação de
área no Loteamento Sasciar; Oficio 148/13 do Executivo Municipal, que encaminha o
Projeto de Lei 063/2013, o qual contrata emergencialmente 04 (quatro) médicos de
ESF; Ofício 17/13 da Escola Municipal de Educação Infantil santa Isabel, convidando
para homenagem aos pais que será realizada no dia 24.08.2013, ás 15 horas no Salão
da UACC; Informativo N° 03 - do Recanto São Vicente de Paulo, informando sobre a
adesão ao serviço de telemarketing; Telegrama do Ministério da Saúde informando a
liberação de recursos financeiros; Leitura das Indicações: 4523 - Paulino De Moura
Solicitar ao Executivo juntamente com a Secretaria de obras o patrolamento e
cascalhamento nas RUA RAUL PILLA,167 no bairro Fábio. 4524. Paulino De Moura
Solicitar ao Executivo que providencie juntamente com a Secretaria de Obras a
restauração asfáltica na RUA GENERAL CASSAL MARTINS BRUM, pois está
impossivel transitar nesse local. 4525 - Rudi Brombilla Solicita ao Executivo para que
determine ao setor competente trabalhos de reparos "Operação Tapa Buracos" na
RUA LEOVERAL SUBTIL, com a máxima urgência, pois a referida rua acima citada é
de grande circulação de pedestres, veiculos onde estão localizados os cemitérios,
Clubes Campestres e Empresas, e no momento esta intrafegável pela quantidade de
buracos. 4527 - Paulino De Moura Solicitar ao Executivo conforme combinado em
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Audiência Pública, solicitação para que o mesmo inclua no projeto de duplicação da
BR 386 um ELEVANTE (Passarela) em sentido a AV. Flores da Cunha e o Trevo
Governador Leonel Brizola (Baixinho), uma vez que vários são os funcionários que
atuam em empresas e que diariamente tem dificuldades de acesso ao trabalho, tendo
em vista o grande movimento desta rodovia e, ainda o fato destes trabalhadores
estarem expostos aos perigos de acidentes diariamente. Tal obra proporcionará
segurança e infraestrutura adequada para o local. 4533 - Paulino De Moura Solicitar
ao Executivo juntamente com o setor competente a restauração na pavimentação com
paralelepipedo na RUA PINHEIRO MACHADO, no bairro Oriental. 4535 - Gian
Pedroso Solicitamos ao Secretário Municipal de Obras que possibilite a imediata
realização de melhorias na Rua Coroados no Bairro Princesa, pois a mesma está
intransitável, cheia de buracos, dificultando o trânsito. 4538 - Alaor Galdino Tomaz
Reitera solicitação na forma regimental que seja enviado oficio ao Executivo Municipal,
para que determine ao setor competente que realize trabalho de melhorias tais
patrolamento,cascalhamento e compactação na Rua Lopes Trovão no Bairro Fábio.
4539- Mareio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao
setor competente, a execução serviço de retirada de Entulhos e Galhos secos na Rua
Barão de Antonina, Bairro Sommer em frente a o n01076 esquina com 1094, Se
possível desde já a comunidade agradece. 4540 - Mareio Luiz Hoppen Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de tapa
buraco na Rua Zeno José Peruzzo, em frente a o n029. pois o buraco é enorme, se
localiza no meio da rua, colocando em risco pedestres e veiculos que trafegam no
local. 4541 - Daniel Weber Para que determine ao Setor Competente que seja
realizada a limpeza e manutenção da praça do bairro sommer, bem como a ampliação
da pista de skate lá localizada. 4542 - Alaor Galdino Tomaz Solicitando na forma
regimental que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao
setor competente que realize melhorias na ponte da Rua Xavantes no Bairro
Conceição, uma vez que a mesma já não apresenta condições de trafegabilidade e é
via de acesso de centenas de moradores daquela região. 4543 - Anselmo Britzke
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com
a máxima urgência possivel a realização de melhorias na Rua Berlim, no Bairro Sassi,
pois o local encontra-se em situação precária. 4544 - Mareio Luiz Hoppen Solicitando
ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de
retirada de Entulhos e Galhos na Rua, Vitória esquina com Itaqui, Bairro Floresta em
frente a o n0435. Se possível desde já a comunidade agradece. 4545 - Mareio Luiz
Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a
execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos, Pois o lixo tomou conta dos
fundos da Escola Rufino Leal, localizada na Rua Travessa Ijui, Bairro Sommer. 4546 -
Roque Pereira dos Santos Solicitando ao Executivo Municipal, que determíne ao
setor competente, a retirada de entulhos verde da Rua Passo Fundo, Bairro Fey. 4547
- Mareio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação na
Rua Francisco Albuquerque Barros, pois em dia de chuva fica impossível transitar,
sem falar que á rua encontra-se cheia de buracos, passar com veículos é quase que
impossível. Se possível atendido desde já a comunidade agradece. 4548 - Gian
Pedroso Solicitamos ao Secretário Municipal de Obras que providencie com a máxima
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urgência uma "operação tapa buracos" na Rua 21 de Abril, pois a mesma encontra-se
cheia de buracos no calçamento. 4549 - Rudi Brombilla Solicita ao Executivo
Municipal para que determine ao setor competente os reparos da "Boca de Lobo" na
RUA GENERAL VITORINO, próximo ao nO52 Bairro Floresta, que após fortes chuvas
ficou intransitável e com constantes alagamentos, impossibilitando a trafegabilidade de
Carros e moradores desta via, solicitação da comunidade. 4550 • Rudi Brombilla
Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente a Duplicação
da Parada de ônibus localizada nas Estrada Saída de Carazinho a Coqueiros do Sul"
Estrada Xadrez" nas proximidades da Empresa Rotoplastyc, por solicitação da
comunidade, já que a mesma não comporta o volume de pessoas que usam a mesma
principalmente em dias chuvas, com possível colocação de bancos. 4551 - Rudi
Brombilla Solicita ao Executívo que determine ao setor competente os trabalhos de
Patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza de bueiros da RUA OLAVO
BILAC. Por solicitação dos moradores já que a rua se encontra intransitável tanto
pelos veículos como pelos pedestres encontrando-se ainda com grande concentração
de mato junto ao passeio publico. 4552 - Mareio Luiz Hoppen Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de
retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua Pedro de Bortoli Bairro Sommer, em frente
a o n0103, ressalto ser um pedido da comunidade, pois desde já se for atendido a
comunidade agradece. 4554 - Mareio Luiz Hoppen: Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de, patrolamento e
ensaibramento e compactação, na Rua Vitória, Bairro Floresta e em toda sua
extensão. Pois em dia de chuva fica intransitável de modo que o barro toma conta, e
em dia muito quente é muita poeira, e assim fazendo com que os moradores não
consigam nem sair de casa devido a o grande acúmulo de barro se for atendido desde
já a comunidade agradece. 4555 - Roque Pereira dos Santos Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que realize estudos para que
seja ampliada a parada de ônibus localizada na Rua Passo Fundo esquina cm a RS
142, o abrigo existente no local é muito pequeno para o grande número de usuários.
4556 - Mareio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao
setor competente, a execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua
Itaqui Bairro Sommer, em frente a o n0656. Ressalto ser um pedido da comunidade,
pois desde já se for atendido a comunidade agradece 4561 - Rudi Brombilla Solicita
ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente para que com a maior
brevidade possível notifique o proprietário do imóvel junto a RUA SALDANHA
MARINHO esquina RUA 15 DE NOVEMBRO, que no prazo de trinta dias, conforme
determina a Lei Complementar nO39/97, limpe o imóvel e em caso de não o fazer no
prazo estipulado, o município determine ao setor competente a realização da referida
limpeza cobrando o valor correspondente a seu custo, pois são inúmeras as
reclamações do 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 ~esagradável. 4567 - Alaor Galdino Tomaz
Solicitando na forma regimental que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para O
que determine ao setor competente que coloque um contêiner na Rua São Vicente de .
Paulo nas proximidades do Recanto São Vicente de Paulo. 4568 - Paulo Gilberto
Gonçalves da Costa Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao.YJ.
setor competente com a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar o (:/'
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reparo nos enormes buracos na Avenida Flores da Cunha em frente a parada de
ônibus da Paróquia Nossa Senhora de Fátima.pedido dos moradores. 4569 _ Paulo
Gilberto Gonçalves da Costa Encaminhamos solicitação ao Executivo para que
determine ao setor competente com a máxima urgência possivel medidas no sentido
de agilizar o reparo do buraco existente junto a rótula na Avenida Flores da Cunha
entrada para o Bairro Ouro Preto. Pedido dos moradores 4570- Paulo Gilberto
Gonçalves da Costa Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao
setor competente com a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar a
pintura de faixas de segurança entre o Camelô até o Cavol, pois o fluxo de pessoas é
grande.lndicação- Estevão de Loreno:Solicita ao executivo Municipal a
viabilidade de elaboração de um projeto de equiparação salarial com os demais
Técnicos Cientificos. Agente de Recursos Humanos, Auditor Fiscal de Tributos,
Advogado, Quimico, Biólogo e agente de Orçamento e Planejamento, Técnicas de
Enfermagem e recepcionistas, uma vez que em 2011 o projeto já entrou na casa e foi
retirado pelo Prefeito. Visando a valorização do funcionário publico. Leitura dos
Requerimentos: 4518 - Estevão De Loreno, Daniel Weber Requerimento de
Autorização de Viagem. Viagem á Porto Alegre 4526 - Rudi Brombilla
Requerimento de Pesar O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental,
que depois de lido em plenário e deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e
oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO
DE CARAZINHO, pelo falecimento da senhora ROSÁRIA RIBEIRO DE CAMARGO. A
todos os familiares da inesquecível Senhora ROSÁRIA RIBEIRO DE CAMARGO os
nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 4528 _ Paulino De Moura
Requerimento de Pedido de Informação Senhor Presidente, Srs. Vereadores: O
VEREADOR abaixo subscrito requer, na. forma regimental, que depois de lido em
Plenário seja enviado ao Executivo em nome do Secretário Municipal de
Desenvolvimento e Mobilidades Urbana - Leandro Jacson Walber, com o seguinte
PEDIDO DE INFORMAÇÃO, sendo: 1 - Informar em que situação se encontra hoje a
incubadora. 2 - Quantas empresas estão instaladas até este momento. 4536 _ Erlei
Vieira Requerimento de Mesa Diretora Realização Sessão solene em Homenagem a
Semana Farroupilha. 4557 - Daniel Weber Requerimento de Aplauso O Vereador
abaixo assinado solicita que, depois de ouvido em plenário e deferido na forma
Regimental, seja expedido ofício por esta Egrégia casa na forma de APLAUSO á
Albano Custódio, que realizou um campeonato de skate no dia 18 de Agosto, em
comemoração aos 3 anos de sua marca de skate a CZO Decks, o evento contou com
a presença de 25 competidores de nosso municipio, através desta receba as
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho pela iniciativa. 4558 _ Alaor
Galdino, Tomaz, Anselmo 8ritzke, Erlei Vieira, Roque Pereira dos Santos
Requerimento de Aplauso Os Vereadores abaixo assinados solicitam na forma
regimental, que depois de lido em plenário e deferido na forma regimental, que seja
enviado requerimento de aplausos para o Sr. Gian Pedroso, que realizou no dia 17 de
Agosto no CTG Alfredo d'Amore o 5° aniversário solidário com Jantar Beneficente á
Associação de Proteção aos animais ( ACAPA ),também nessa ocasião tivemos
apresentação da dupla Gabi e Dani,Jô Gomes e Banda, Matheus Teixeira e Grupo
PachoJa, além da apresentação de invernadas de dança e apresentação de ChuJa. A
promoção foi de grande sucesso com a presença de um grande público que prestigiou
essa grande promoção. Eventos como esse merecem nossos elogios, pois buscam
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auxiliares entidades que prestam serviços relevantes a nossa comunidade. 4559 _
Gian Pedroso. Alaor Galdino Tomaz, Anselmo Britzke Requerimento de Aplauso
Seja encaminhado ofício a Coordenadora da Biblioteca Pública Municipal, Sra. Sandra
Carpes, cumprimentando-lhes pelos 41 anos da Biblioteca Pública Dr. Guilherme
Schultz Filho, completados neste mês de agosto. 4560 _ Gian Pedroso
Requerimento de Aplauso Seja encaminhado oficio ao Sr. Liryo Barzotto, sócio
proprietário da empresa Augustin Caminhões e ao gerente Sr. Artur Müller,
cumprimentando-lhes pela solenidade de lançamento da nova linha de caminhões que
agora faz parte da empresa, a linha eX1rapesada. A solenidade que ocorreu na noite
da última quinta-feira teve o lançamento de um inovador produto que abre o mercado
da linha de caminhões eX1rapesados da Ford no estado. 4562 _ Fernando Sant'Anna
de Moraes Requerimento de Aplauso O vereador signatário solicita que depois de
lido em Plenário e deferido na forma regimental, seja expedido ofício por esta Egrégia
casa na forma de APLAUSO, destinado aos servidores inativos de nosso municipio.
Merecem o reconhecimento e as congratulações deste Poder Legislativo pelo fato de
estarem engajados em um objetivo comum, mostrando que embora já não exerçam
suas atividades profissionais, mantém o comprometimento e a vontade de lutar por
aquilo que acreditam, não hesitando em sair para as ruas reivindicar o que entendem
de direito. O Poder Legislativo Municipal é solidário á vossa busca e orgulha-se pelo
perfil aguerrido dos nossos servidores inativos, que não se acomodam ao que lhes é
imposto, buscando a justiça e o equilíbrio social. Recebam, pois, nossas
congratulações e sintam-se incentivados a não desistir de seus objetivos, pois como
bem já disse Eduardo Juan Couture: "Teu dever é lutar pelo Direito, mas se um dia
encontrar o Direito em conflito com a Justiça, luta pela Justiça." 4564- Fernando
Sant'Anna de Moraes Requerimento de Aplauso O Vereador signatário solicita que
depois de lido em Plenário e deferido na forma regimental, seja enviado ofício na
forma de APLAUSO á Senhora Diolena Capitâneo, extensivo a toda a nova direção do
PP Mulher. ° Partido Progressista também conhecido como "Primeiro as Pessoas",
tem orgulho de poder contar com tantas mulheres ativas e engajadas na busca de
uma nova politica, dotada de seriedade, comprometimento e sensibilidade para com
as causas sociais em nosso município. Recebam, pois, os cumprimentos deste Poder
Legislativo e os desejos do mais proficuo trabalho juntamente com a formação de
novas lideranças femininas para a nossa sociedade. Cordiais congratulações! 4565 •
Fernando Sant'Anna de Moraes Requerimento de Pesar O Vereador signatário
solicita que, depois de lido em Plenário e deferido na forma regimental, seja enviado
ofício aos familiares do Senhor Nairon Bicigo, que veio a falecer na madrugada do
último domingo. Nairo, como era conhecido, tinha como suas principais características
a simplicidade e a alegria. Por onde passasse, deixava um rastro de felicidade e bem
querer. Sua morte repentina chocou seus familiares, em especial sua companheira
Marinês e seu enteado Rafael, menino que via em Nairo a figura de um verdadeiro pai.
Que a família fique com a lição de vida que Nairo deixou a todos que o conheceram,
de que a vida passa rápida e por isso é necessário que saibamos viver intensamente e
com alegria cada momento, levando felicidade a todos por quem passarmos.
Recebam nosso abraço pelo triste ocorrido e que Deus conforte vossos corações
neste pesaroso momento. Confortem-se no pensamento de que "saudade, é o amor
que fica" e sem dúvida os laços que os aproximaram serão eternos. 4566 • Rudi
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8rombilla, Gian Pedroso Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado
solicita na forma regimental, que depois de submetido em pienário para aprovação,
seja enviado oficio de cumprimentos ao Sr. CLEOMAR VAZ MEDINA, que começou
na segunda feira dia 12 atuar a frente do Cartório Eleitoral da 150 Zona Eleitorai, em
Carazinho. Esperamos que possa continuar desenvolvendo o bom trabalho que vem
sendo realizado pela equipe deste cartório, na oportunidade em também lhe
desejamos boas vindas e o desejo sincero que obtenhas pleno sucesso nesta nova
fase de seu trabalho. Receba o reconhecimento do Legislativo Municipal. 4571. Daniel
Weber, Estevão De Loreno, Fernando Sant'Anna de Moraes, Marcio Luiz Hoppen,
Rudi 8rombilla, Eduardo Assis, Paulo Gilberto Gonçalves da Costa
Requerimento de Mesa Diretora Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na
forma regimental, que depois de lido em plenário e aprovado, seja encaminhado oficio
ao diretor Ex - Presidente da Eletrocar, O Senhor Romeu Scaglia Barleze convidando
Vossa Senhoria para ocupar o espaço do Grande Expediente da próxima Reunião
Ordinária, dia 26/08/2013 do corrente, para realizar uma explanação com relação do
seu desligamento da ELETROCAR, visando esclarecer as duvidas dos Vereadores
desta casa Legislativa e o povo em geral. Assunto importantíssimo, que envolve toda a
comunidade e região, e como representantes da população que vos acolheu, e assim
ouvir Vossa Senhoria explanar sobre sua saída, onde vinha conduzindo com muita
competência, seriedade, demonstrado nas audiências públicas para sanar os
problemas financeiros da empresa. Passamos agora ao intervalo regimental que será
de dez minutos. Passamos ao grande expediente. A Câmara Municipal de Carazinho
recebe na noite de hoje para fazer uso da tribuna por um periodo de trinta minutos,
conforme requerimento 4506 e aprovado na sessão ordináría do dia doze de agosto o
CETRAT, para explanação de suas atividades. Após o pronuncíamento do
representante do CETRAT Adilson, Os vereadores Roque do Santos-PSDB, Erlei
Vieira-PSDB, Daniel Weber-PP, Estevão de Loreno- PP, Fernando Sant'Anna de
Moraes- PP, Rudi Brombilla-PP,Eduardo Assis- PSD, Márcio Luiz Hoppen _ PMDB,
Paulino de Moura -PTB, Alaor Galdino Tomaz-PDT, Gian Pedroso- PDT,Anselmo
Britzke- PDT, fizeram uso da palavra na tribuna. Passamos para a ordem do dia.
Passamos para a apreciação e votação dos requerimentos. O presidente solicitou que
o secretárío fizesse a leitura do número e autor e dos requerimentos. O vereador
Daniel Weber pediu questão de ordem para que os requerimentos fossem votados em
bloco. O presidente colocou em votação o pedido do vereador. Aprovado por todos. O
vereador Paulino de Moura pediu questão de ordem para solicitar que fosse realizada
a 'eitura das indicações dos vereadores Estevão de Loreno e Daniel Weber. O
presidente colocou em discussão os requerimentos. O vereador Daniel Weber e o
vereador Anselmo Britzke se pronunciaram na tribuna. Não havendo mais vereadores
que quisessem discutir, o presidente colocou os requerimentos em votação.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovado
por todos. Nada mais havendo a tratar, sob proteção de Deus o presidente declarou
encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima
sessão ordinária a ser realizada no dia vinte e seis de agosto de dois mil e treze às n
18h45 minutos, tenham todos uma excelente noite. &--_
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Presidente em Exerc~

Vereador Rudinei Brombilla
Secretário
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