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"/ Presidente

Ao nono dia do mês de setembro de dois mil e treze, dezoito e quarenta e cinco
minutos ocorreu à trigésima quarta reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O
presidente colocou em apreciação a ata 033/13 da sessão ordinária do dia dois de
setembro de dois mil e treze. Está em discussão à ata, não havendo vereadores que
quisessem discutir colocou em votação. Aprovado por todos. O Secretário Rudi
procedeu à leitura do expediente da presente reunião. Oficio 164/13 do Executivo
Municipal, o qual responde ao OP 136/2013; Oficio 163/13 do Executivo Municipal, o
qual responde ao OP 137/2013; Oficio GAB. 1102/13 do Executivo do Gabinete do
Diretor Administrativo da Secretaria Municipal da Saúde, solicitando que a Câmara
Municipal envie representante para participar no dia 27.09, às 19 horas no Salão
Nobre do Hospital de Caridade de Carazinho, da Plenária para Discussão e
Construção do Plano Municipal de Saúde; Oficio 224/13 da 39" Coordenadoria
Regional de Educação, o qual responde ao 00 735/2013; Oficio Circular 011/2013 da
ASCAMAJA, convidando para a Sessão Ordinária do dia 20.09, na cidade de Selbach,
por ocasião da XI Blumenfest, no CTG Estância do Imigrante; Convite para exposição
de trabalhos do Projeto Érico Verissimo: conhecendo os desafios e oportunidades da
COPA 2014, dia 11.09, das 14 às 17 horas; Projeto de Lei Autoria: Vereador Alaor
Galdino Tomaz - PDT EMENTA: Institui o Dia do Esportista Profissional e não
profissional em Carazinho. Leitura das Indicações: O vereador Paulino de Moura
pediu questão de ordem para fazer uma Indicação no nome dos treze vereadores, ao
Senhor Prefeito Municipal, relacionado ao parecer que veio da DPM-DELEGAÇ6ES
DE PREFEITURAS MUNICIPAIS aos servidores inativos, e informou que o parecer
será transformado em Projeto de Lei e encima disso será feito uma indicação ao
Senhor Prefeito Municipal. O vereador pediu que ficasse registrada tal indicação e
também parabenizou a Câmara Municipal por ter colocado a Doutora Gislaine Huning
neste trabalho. O presidente colocou em votação o pedido do vereador. Vereadores
favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovado por todos.
4739- Paulino De Moura Solicitar ao Executivo que juntamente com o setor
responsàvel o recolhimento dos entulhos verdes depositados Rua MARECHAL
FLORIANO, em frente a Escola Cônego João Batista Sorg. 4740 - Paulino De Moura
Solicitar ao Executivo que providencie ao setor competente o Recolhimento dos
entulhos verdes depositados junto a RUA EPITÁCIO PESSOA, nO 188, no bairro
Broecker, reivindicação dos moradores do bairro. 4741 - Paulino De Moura Solicitar
ao Executivo juntamente com o setor competente que providencie a pintura nas faixas
de segurança na RUA ALEXANDRE DA MOTIA esquina com a RUA MARECHAL
FLORIANO, esse é um local de bastante fluxo de alunos que saem de suas
respectivas escolas. 4742 - Paulino De Moura Solicitar ao Executivo que providencie
juntamente com o setor competente a pintura na faixa de segurança RUA
ALEXANDRE DA MOTTA, em frente a Escola Princesa Isabel, no centro da idade.
4745 _Rudi Brombilla Reitera ao Executivo Municipal para que determine o se
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competente a restauração da quadra de esportes de areia do Bairro Sommer (Profi
Lurb), bem como a reposição de areia da referida quadra, solicitação da comunidade.
4750 - Daniel Weber Para que determine ao Setor Competente que seja realizada a
limpeza de terreno baldio localizado na Rua Aimorés com a Rua Paulo Coutinho.
4751- Daniel Weber Determinando ao Departamento de Transito, que juntamente com
a empresa Graebin Serviços Eletrônicos e Eletrodomésticos - que realiza a
organização do trânsito no municipio - para que seja feito um planejamento para a
sincronização das sinaleiras da Avenida.4752 - Daniel Weber Reitera, para que
determine ao Setor Competente que seja feita a instalação de boca de lobo localizada
na Rua João Batista Rodrigues da Silva nas proximidades do mercado Sartori, pois a
mesma esta aberta podendo assim causar um acidente e acumulo de lixo. 4753 -
Daniel Weber Determinando ao Setor Competente que sejam disponibilizados ficais
de transito para atuarem em frente as escolas Rui Barbosa, La Salle, Glória, Sorg e
Aparecida no horário de entrada e saida de alunos devido ao grande fluxo de veículos
nesses locais. 4755 - Orion Albuquerque Solicitando melhorias no final da Rua
Diamantino Tombini, Bairro Oriental, trecho que não possui pavimentação asfáltica,
esta em péssimas condições de trafegabilidade. Solicitação dos moradores 4756 -
Alaor Galdino Tomaz Seja enviado ofício ao Executivo Municipal para que determine
o setor competente que desloque agentes de trânsito na esquina da rua Luiz Guanella
e Avenida Flores da Cunha,especialmente nos horários próximos a saída das Escolas
Francelino Dornelles e Patronato Santo Antônio. 4763 - Rudi Brombilla Solicitando ao
Executivo que determine ao setor competente urgentemente, a limpeza da sanga que
desce na Rua Candinha até o Clube Aquático, pois várias reclamações estão sendo
feitas devido ao mau cheiro, a quantidade de insetos e o risco a saúde dos moradores
das proximidades, solicitação da comunidade. 4764- Anselmo Britzke Indicação
Solicitamos ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente uma
imediata operação tapa buracos na Rua Leonel Rocha, Bairro Ouro Preto. 4765 -
Anselmo Britzke Solicitamos ao Executivo para que determine ao setor competente
que sejam tomadas providências imediatas no sentido de realizar limpeza na Rua
Osmar Weber, no Bairro Nova Ouro Preto, tais como recolhimento de entulhos e
galhos de arvores que encontram-se depositados ao longo da mesma. 4780 - Olto
Gerhardt Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor
competente com a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar o reparo
nos enormes buracos na Rua Ernesto Alves esquina do Fórum, no cruzamento Centro.
4782- Daniel Weber Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, que seja executado o serviço de, patrolamento, ensaibramento e
compactação na Rua Victor Hugo Fetzer. 4783 - Fernando Sant'Anna de Moraes Para
que determine ao setor competente que realize limpeza, roçada e recolhimento do lixo
na Rua Luis de Camões. A sujeira acumulada, bem como a falta de recolhimento de
lixo na localidade, coloca em risco a saúde dos moradores da região, sendo
imprescindível tal limpeza. 4789- Gian Pedroso Solicitamos ao Departamento
Municipal de Trânsito que providencie uma melhor sinalização junto a esquina da Rua
Bernardo Paz com a Rua Silva Jardim, pois o local tem um fluxo intenso de veículos e
muitas vezes os veículos que sobem pela Rua Bernardo Paz não respeitam a
preferência dos veículos que transitam pela Rua Silva Jardim. 4785 - Gian Pedroso
Solicitamos ao Secretario Municipal de Obras a realização trabalhos de melhorias no
asfalto da Rua Marechal Floriano, no Bairro Centro, pois é lamentável estado de
alguns trechos desta via, que é tão utilizada possuindo um trafego intenso veículos.
4786 - Gían Pedroso Enviamos solicitação ao Prefeito Municipal para qu rovidenc~_
junto ao setor competente a imediata instalação de lixeiras públicas em t a .l(;T .
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extensão da Av. Flores da Cunha e nas ruas paralelas do centro da cidade, pois as
mesmas foram retiradas quando da instalação dos containers, o que tem prejudicado
em muito a limpeza de nossa cidade, pois as pessoas não utilizam os containers para
depositar pequenos lixos como papeis de balas, tocos de cigarro, panfletos de lojas,
etc., e que são jogados em via pública, dando as ruas um aspecto de sujeira e
descaso. 4787 - Estevão De Loreno O Vereador abaixo assinado requer na forma
regimental que depois de lido e aprovado em plenário seja enviado oficio ao Executivo
Municipal, par que determine ao setor responsável para refazer o calçamento da rua
14 de Julho, pois a mesma encontra-se em estado deplorável pela existência de
buracos e valetas na mesma. 4788 - Olto Gerhardt Encaminhamos solicitação ao
Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência possivel
medidas no sentido de agilizar a retirada do retorno de veículos na Av. Flores da
Cunha esquina com Ramiro Barcelos devido ao excessivo número de acidentes
ocorridos neste local e também ligar o semáforo já existente. Pedido dos
Comerciantes e moradores do local 4789 - Estevão De Loreno O Vereador abaixo
assinado requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja
enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor responsável para
refazer o calçamento da rua Eduardo Graeff, bairro Princesa, pois a mesma encontra-
se em estado deplorável pela existência de buracos e valetas na mesma, tendo muito
movimento pois a via é de acesso ao bairro e escola que lá se encontra. 4791-
Estevão De Loreno O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após
lido e aprovado em plenário seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que
determine ao setor responsável para refazer o calçamento da rua Coroados, bairro
Princesa, pois a mesma encontra-se em estado deplorável pela existência de buracos
e valetas na mesma, tendo muito movimento pois a via é de acesso ao bairro e escola
que lá se encontra e corredor de ônibus. 4792 - Estevão De Loreno O Vereador
abaixo assinado requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário
seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor responsável
para que faça o recolhimento de galhos e entulhos na rua da Paz, em frente ao
número 647, pois o mesmo encontra-se sob a fiação elétrica, ocasionando com isso
grande risco se algum transeunte colocar fogo nos restos de galhos e folhas. 4793 -
Estevão De Loreno O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental que
depois de lido e aprovado em plenário seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para
que determine ao setor responsável para que faça o recolhimento de galhos e
entulhos na Rua Carlos Afonso Penz ao lado do número 68, os referidos estão
depositados há vários dias no local e nenhuma ação foi tomada pelo setor competente
para a retirada. 4795 - Estevão De Loreno O Vereador abaixo assinado requer na
forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja enviado ofício ao
Executivo Municipal, para que determine ao setor responsável para que faça o
recolhimento de galhos e entulhos na rua Visconde de Pelotas, em frente ao número
83, os referidos estão depositados há vários dias no local e nenhuma ação foi tomada
pelo setor competente para a retirada. 4799 - Alaor Galdino Tomaz Seja enviado oficio
ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando para que determine ao setor competente que
realize melhorias ( Tapa-buracos) na Avenida Mauá. 4800 - Alaor Galdino Tomaz
Reitera solicitação para que seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para que
determine ao setor competente que realize o patrolamento,cascalhamento e
ensaibramento na Rua Zélia Quadros de Lírio no Bairro Oriental e ainda que se
coloque uma placa identificando a rua. 4801- Eduardo Assis O Vereador ab o
assinado, requer na forma regimental que depois de lido e aprovado em plenário, p
que seja enviado oficio ao Executivo Municipal, reiterando, para que determine ao

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99.500-000 - C
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.9

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

.fjsG'."""O .....ti ~• l'
~

. ~

CAMARA MUNICIPAl DE
VERlADDRES DE CARAZINHD

setor responsável, para que coloque fiscais de trânsito no cruzamento entre a rua
Eurico Araújo com Av. flores da Cunha, nos horários em que a escola Glória funcione,
pois além de ter muitos alunos, o trânsito é todo o dia congestionado, principalmente
no início e fim de turno, os veiculos chegam a ficar até 15 minutos parados na rua
Eurico Araújo, esperando para entrarem na Av. Flores da Cunha, sendo que isso seria
resolvido com no minimo a colocação de um fiscal de trânsito para orientar o fluxo
naquele local e nesses horários de turno o estacionamento rotativo, aos quais os
fiscais estão se dedicando, poderia ser deslocado um ou dois desses fiscais, evitando
com isso que graves acidentes aconteçam naquele local. 4803 - Eduardo Assis O
Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que depois de lido e aprovado
em plenário, para que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, reiterando, para que
determine ao setor responsável, para que faça a sincronização das sinaleiras na Av.
flores da Cunha, nosso trânsito já está afogado e parando de sinaleira em sinaleira é
um retrocesso que seria evitado com o mínimo de vontade em atender os pedidos da
populaçâo, pois andando a passo de lesma e em toda sinaleira parando, o consumo
de combustível dos veiculos aumenta sobre maneira, sem falar quando em pleno
horário comercial, caminhões estão manobrando no centro da cidade sem orientação
ou fiscalização nenhuma por parte do Departamento de Trânsito. 4804 - Eduardo
Assis O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e
aprovado em plenário, para que seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que
determine ao setor responsável, para que ligue a sinaleira, feche o cruzamento ou
coloque fiscais de trânsito no cruzamento entre a rua Ramiro Barcelos com Av. Flores
da Cunha, pois no local existe uma sinaleira há muito tempo que nunca foi ligada e
acontece acidentes semanais naquele local, como na data de hoje com mais um
acidente entre veiculos, pois a rua Ramiro Barcelos quando se encontra com a Av.
Flores da Cunha não tem continuidade, então se é imposslvel de ligar essa sinaleira,
que esse cruzamento seja fechado para não haver mais retornos evitando com isso
mais acidentes. 4806 - Marcio Luiz 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 o
Humberto Campos. Pois em dia de chuva fica impossivel 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. 4807- Marcio Luiz Hoppen Para
que determine ao setor competente que analise a viabilidade da colocação de uma
lombada (quebra mola) na Rua Graça Aranha em frente ao numero 223, Bairro Sassi,
próximo ao mercado Sassi. Reiterando o pedido se for atendido desde de já a
comunidade agradece.4808 - 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 n072
e em toda sua extensâo. , 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 4809 - Daniel Weber Determinando ao setor competente para que
seja realizadas melhorias no calçamento da Rua Pernambuco, 4810- Fernando
Sant'Anna de Moraes REITERANDO solicitações de que volte sua atenção e tome
providências para melhorias nas estradas de acesso ao distrito de Pinheiro Marcado.
A vía, de grande fluxo de veículos, há muito se encontra deteriorada, colocando em
grande risco os motoristas que por ali trafegam, sendo imprescindível a tomada d ~
providências, 4811 - Daniel Weber Determinando ao setor competente para que seja V/
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realizadas melhorias no calçamento da Rua Antonio Vargas. Leitura dos
Requerimentos: 4738- Paulino De Moura Requerimento O VEREADOR abaixo
assinado solicita na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja
AUTORIZADA viagem a Concórdia nos dias 17,18 e 19 de setembro para participar do
Congresso Concórdia Ambiental - Consumo Sustentável. 4743 - 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 TEREZINHA BALDO. A todos os
familiares da inesquecivel Senhora TEREZINHA BALDO os nossos mais sentidos
pêsames pelo infausto ocorrido. 4744 - Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso O
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em
plenário para aprovação, seja enviado ofício de cumprimento ao Jovem TIAGO
OLIVEIRA cônsul do Esporte Clube Internacional de Carazinho, ao Sr. LUIZ
EUCLIDES DI DOMÊNICO, cônsul honorário e extensivo a todos os demais membros
do Consulado pelo Grande evento realizado dia 06 de Setembro no CGT Rincão
Serrano denominado "ENCONTRO COM AS TAÇAS". O Evento que teve como
finalidade reunir ex-jogadores, taças do Mundial, libertadores e Gauchão, também
efetuou arrecadação de alimentos não perecíveis para a Casa de Acolhimento
Professora Odila. Glória do desporto nacional Oh, Internacional Que eu vivo a exaltar
Levas a plagas distantes Feitos relevantes Vives a brilhar Correm os anos surge o
amanhã Radioso de luz, varonil Segue a tua senda de vitórias Colorado das glórias
Orgulho do Brasil. 4748- Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Pesar Seja enviado
ofício de pesar aos familiares de Miguel Castanha de Araújo em face do seu
falecimento ocorrido no dia 02 de Setembro. O Sr. Miguel Castanha de Araújo foi
sempre uma pessoa extremamente dedicada ao futebol amador de nossa cidade e
durante muitos anos foi presidente e fundador da Associação Esporte Clube Varig do
Bairro São Sebastião. Sua partida deixa uma lacuna na comunidade desportiva
municipal, mas uma dor indescritível aos seus familiares e amigos. 4749 - Daniel
Weber Requerimento de Aplauso O Vereador abaíxo subscrito requer, na forma
regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso à
BANDA MUSICAL DOS EX-ALUNOS LA SALLE que no ultimo dia 07 completou 50
anos de história, dos quais a banda tem se dedicado sempre com muita emoção e
profissionalismo, abrilhantando o desfile da semana da pátria e levando o nome de
nosso município por onde passa. Receba as congratulações do Poder Legislativo
Municipal. 4754 - Orion Albuquerque Requerimento de Pesar Que seja enviado oficio
de profundo pesar aos familiares da Senhora TEREZINHA BALDO que veio a falecer
no dia 03 corrente mês. 4757 - Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja
enviado ofício parabenizando ao jovem Carazinhense Yuri Becker dos Santos ( Filho
de Cláudio Augusto dos Santos e Ana Becker dos Santos ),atualmente residindo em
Brusque/SC, que foi eleito recentemente presidente da União Catarinense de
Estudantes no 36° congresso da entidade demonstrando seu total engajamento na luta
por melhores condições para a classe estudantil daquele Estado e a frente dessa
entidade que é a maior representatividade estudantil de Santa Catarina. 4759- Gian
Pedroso, Alaor Galdino Tomaz, Anselmo Britzke Requerimento de Aplauso Seja
encaminhado ofício a direção, Professores, Funcionários e Alunos da Escola Estadua
de Ensino Fundamental Manuel Arruda Câmara, cumprimentando-lhes pelos 60 ano
de fundação.4760 Gian Pedroso,Alaor Gaidino Tomaz,Anselmo Britzk
Requerimento de Aplauso Seja encaminhado ofício ao Departamento de Eventos
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Turismo da Prefeitura Municipal e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
cumprimentando-lhes pela excelente organização do Desfile Civico da Independência
realizado no último sábado, dia 7 de setembro, encerrando as atividades da Semana
da Pátria em Carazinho. 4761 - Gian Pedroso, Alaor GaldinoTomaz, Anselmo Britzke
Requerimento de Aplauso Seja enviado oficio de congratulações do Poder Legislativo
de Carazinho a Direção, Professores, Funcionários e Alunos da Escola Estadual de
Ensino Fundamental Princesa Isabel, por ocasião das comemorações referentes ao
aniversário de 85 (oitenta e cinco) de existência da Escola. 4762 - Rudi Brombilla
Requerimento de Apoio O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que
depois de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio ao deputado federal Afonso
Hamm (PP-RS) em apoio ao Projeto de Lei 392112012, de sua autoria que o foi
aprovado na quarta-feira, 4, durante reunião da Comissão de Turismo de Deporto.
Com a proposta de alterar Lei de Incentivo ao Esporte e dispõe sobre incentivos e
beneficios para fomentar as atividades de caráter desportivo nas escolas. "O PL visa
incentivar o esporte na base da formação de nossas crianças através da melhoria da
infraestrutura das escolas de educação básica das redes públicas de ensino do pais",
Projeto estabelece que tenham preferência na avaliação e aprovação os projetos
destinados a promoção do desporto educacional, especialmente os de construção de
infraestrutura desportiva em escolas públicas. A proposta agora segue para tramitar na
Comissão de Finanças e Tributação e posteriormente na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania. 4766 - Erlei Vieira, Gian Pedroso, Rudi Brombilla
Requerimento de Autorização de Viagem Os Vereadores abaixo assinado, solicitam na
forma regimental, que após aprovado em plenário seja autorizada viagem ao municipio
de Porto Alegre do dia 10 até 13 do corrente mês. Foram agendados diversos
compromissos oficiais onde os vereadores estarão representando o município na
capital gaúcha. Segue a seguir a agenda completa: Audiências na Assembleia
Legislativa nos Gabinetes Márcio Biolchi, Pedro Westphalen, Diógenes Basegio e
Ernani Polo. Visita ao serviço oferecido junto ao Hospital Mãe de Deus que em
parceria com a Prefeitura de Porto Alegre disponibilizam para comunidade o CAPS I1
Álcool e Drogas, que atende dependentes quimicos 24 horas por dia. Secretaria
Estadual de Justiça e Recursos Humanos Secretaria Estadual da Saúde Audiências
na DPM e IGAM 4767- Rudi Brombilla Requerimento de Apoio O Vereador abaixo
subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja
enviado oficio a todos lideres de Bancada da Assembleia Legislativa - RS em apoio
para aprovação ao projeto de lei do deputado estadual Mano Chances (PP)
estendendo os benefícios da Nota Fiscal Gaúcha ás ONGs, ás entidades sem fins
lucrativos que prestam assistência de apoio aos animais. A proposta inclui um novo
parágrafo no art. 9° da Lei nO14.020, de 25 de Junho de 2012, que institui o Sistema
Estadual de Cidadania Fiscal e o Programa de Cidadania Fiscal. O projeto de Mano
também permite que as entidades de proteção animal possam ser indicadas como
favorecidas no caso de a nota fiscal não indicar o nome do consumidor. "Diariamente
em todo o Estado centenas de voluntários lutam contra a falta de recursos para
seguirem atendendo milhares de animais espalhados pelos municípios gaúchos.
Esses recursos da Nota Fiscal Gaúcha contribuirão para a saúde pública e o meio
ambiente, na medida que as entidades estarão atendendo animais jogados á própri
sorte em nossas ruas", destacou o parlamentar. 4768 - Gian Pedroso, Alaor Galdin
Tomaz, Anselmo Britzke, Orion Albuquerque, Erlei Vieira Requerimento de Aplauso

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99.500-000 - CA, INHO - RS
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

~e""'. u""'o.~""'O& ~• ;4' c

. ~

CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAIINHO

Seja enviado oficio do Poder Legislativo á diretoria e membros da Banda Musical Ex
Alunos La Salle, na pessoa do Sr. Hermenegildo Linck da Cruz, que ontem, dia 07 de
setembro completou 50 (cinquenta) anos de fundação, sempre levando o nome de
Carazinho por onde passa em cada uma de suas belíssimas apresentações. 4769 -
Alaor Galdino Tomaz,Gian Pedroso Requerimento de Os Vereadores abaixo
subscritos requerem, na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário,
seja agendado o dia da Sessão Solene em Homenagem ao Dia do Professor para o
dia 14 de outubro, após o término da Sessão Ordinária, conforme prevê os Decretos
Legislativos nO003, 004 e 009/2011, para entrega do Titulo "PROFESSOR EMÉRITO
- COMENDA LEONEL DE MOURA BRIZOLA", a 7 (sete) professores, dois de cada
esfera de ensino (municipal, estadual e particular) e 1 (um) professor inativo. Como é
uma Sessão Solene, que possui um tramite anterior devido aos critérios de escolha
dos professores homenageados com o envio de curriculo de atividades educativas
para a escolha posterior por parte da Comissão dos Vereadores, acredito que já a
partir desta data deva ser providenciado o envio de correspondência as escolas
comunicando a data da realização da Sessão e solicitando o envio do curriculo dos
professores indicados de cada escola para serem selecionados os agraciados com a
Comenda conforme os critérios estabelecidos no Decreto. Solicitamos ainda que
sejam providenciadas placas de homenagem com a denominação da comenda e
flores para serem entregues aos agraciados. 4778 - 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 na forma de PESAR aos familiares
da Senhora ZARA MARLI DE ALMEIDA, que precocemente veio a falecer no último
dois. Dona Zara, pessoa querida entre todos que lhe conheceram, dedicou a vida á
sua familia, a qual cuidou com zelo e carinho. "Tudo tem o seu tempo determinado, e
há tempo para todo propósito debaixo do céu: Há tempo de nascer e tempo de morrer"
Eclesiastes 3, 1-2). Recebam, pois, nosso abraço e votos de profundo pesar pelo triste
ocorrido. 4779- Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado
solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação,
seja enviado oficio de cumprimentos a empresa "AGROSONNORA" Agro Sonora
Comercial Agricola LTDA em nome de seu Sócio proprietário Leandro Pagliarini,
ex1ensivo a todos os funcionários e colaboradores pela participação do lançamento de
dois produtos" LOECKER e o GALlLEO XL" fungicidas da FMC,pioneiros em nossa
região. Com Veiculo junto a Agrosonnora a parceira FMC lança produtos rurais para
combater doenças da soja com aproximação dos produtores que ocorre durante o
ciclo do plantio, com este sistema pioneiro e inovador. Liderança em produção agrícola
com esse sistema, graças ao empenho, ao empreendedorismo e á capacidade de
inovação na agricultura Carazinhense, que, com apoio da pesquisa e assistência
técnica, buscam o desenvolvimento e a sustentabilidade na produção de alimentos em
nossa terra. 4781 - Anselmo Britzke Requerimento de Mesa Diretora O Vereador
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido e aprovado em
Plenário, em conformidade Decreto Legislativo 003/2006 seja aprovado o nome do
.Tradicionalista Destaque 2013,.. o tradicionalista Sr. Sérgio Borchardt ..In Memorian ..,
homenagem que será realizada na Reunião Solene do dia 18 de Setembro de 2013
4790- Estevão De Loreno Requerimento de Pesar O Vereador abaixo assinado reque
na forma regimental que depois de lido e aprovado em plenário seja enviado oficio d
pesar aos familiares de "DENOAR CARLOS SOUZA - LENO", pelo seu falecimento

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99.500-000 - CARAZINHO - RS
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


'.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

!8J-G"...'''o."•.•.~
< ;.lII' lo

. ~

cAMAIlA MUNICIPAl DE
VEREADORES DE CAUZINNO

ocorrido no dia 7 de setembro de 2013. O mesmo teve um mau súbito quando se
dirigia a sua casa, após uma noite de trabalho. Seu Leno era muito conhecido em
nossa cidade, pois ele vendia revistas e livros numa banca montada no calçadão da
Av. Flores da Cunha ao lado do Sine, não tinha quem já não parou para conversar,
ouvir alguma história ou ler uma de suas revistas. Fica aqui os mais sinceros votos de
pesar ao filho Charles Eduardo Souza, pois Seu Leno já era viúvo e neste momento
com certeza está junto com Dona Alda no céu e na paz celestial. 4794 - Estevão De
Loreno Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado requer na forma
regimental que depois de lido e aprovado em plenário seja enviado ofício de aplauso
para o Sr. Olly da Cunha Sawoff, "O Cedrinho" parabenizando-o por ser o escolhido
como Gaúcho Destaque da Semana Farroupilha de 2013, escolhido pelo MTG, evento
em que o Centro de Tradições Gaúchas Pedro Vargas, neste ano, em nossa cidade, é
o anfitrião desta magna festa comemorativa de todos os Gaúchos. Olly da Cunha
Sawoff, O Cedrinho é radialista em programas gaudérios e tradicionalista há muito
tempo, desde aa extinta rádio Carazinho, hoje o mesmo comanda o programa mais
antigo do Brasil ao vivo, Roda de Chimarrão, programa este que vai ao ar todos os
domingos pela Rádio Diario Am de Carazinho e tem o seu local de transmissão no
CTG Pedro Vargas, já sendo de costume os tradicionalistas aos domingos irem
almoçar e após participarem das várias atrações do referido programa. Aos 81 anos,
esse destaque da semana farroupilha não poderia estar em melhores. mãos, pois Olly
é figura conhecida entre os tradicionalistas,não só de Carazinho, mas em todo o
estado, pois sempre se dedicou a causa, em nosso município, Cedrinho como é mais
conhecido, fixou residência em nossa cidade, natural dos pagos de Soledade, se
aquerenciou em Carazinho, cidade que lhe acolheu como a um filho e ele acolheu
Carazinho como a um Pai. Receba deste Vereador e toda a Cãmara Municipal, nosso
abraço e nossos parabéns por mais essa distinção recebida. 4796 - Eduardo Assis
Requerimento de Solicitação de Serviço O Vereador abaixo assinado, requer na forma
regimental, que após aprovado em plenário, seja enviado ofício a ELETROCAR -
Centrais Elétricas de Carazinho, na pessoa de seu Diretor Presidente, Sr. Celso Luft,
para que determine ao setor responsável daquela empresa, que faça uma verificação
na iluminação pública da Avenida Flores da Cunha em toda sua extensão, pois várias
lãmpadas estão queimadas ou com algum defeito na fiação, pois a iluminação está
precária e após estes ventos, raios e temporais que ocorreram a situação piorou. 4797
-Eduardo Assis Requerimento de Solicitação de Serviço O Vereador abaixo assinado,
requer na forma regimental, que após aprovado em plenário, seja enviado ofício a
ELETROCAR - Centrais Elétrica de Carazinho, na pessoa de seu Diretor Presidente,
Sr. Celso Luft, para que determine ao setor responsável daquela empresa, que faça
uma verificação na iluminação pública na rua Monteiro Lobato - bairro Loeff, pois
vários postes encontram-se sem iluminação pública, por queima de lãmpadas,
sabendo-se que na conta mensal, já vem o valor cobrado referente a essa taxa, então
no mínimo que a mesma funcione e seja reparada o mais rápido possível. 4798 -
Anselmo Britzke Requerimento de Aplauso Seja encaminhado ofício a Patroa do CTG e
Unidos pela Tradição Riograndense, Sra. Neusa Peroza, extensivo a toda patronagem
e demais integrantes do quadro social, cumprimentando-lhes que nos dias 31 de
agosto e 10 de setembro, conquistaram o primeiro lugar na I1I Gincana do Jovem
Tradicionalista da 7a Região. 4805 - Daniel Weber Requerimento de Aplauso O
Vereador abaixo assinado solicita que, depois lido em plenário e deferido na forma
Regimental, seja expedido ofício por esta Egrégia casa na forma de APLAUSO, á
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Maiquel Gomes, Omar Gomes e Luis FernandoWeissheimer representantes do Grupo
Carazinho Low e da Loja Marello Som e Peliculas extensivo à Lidiane Leite, Cassiano
Tavares, Darci Preisler e Matheus Chapuis por representar carazinho na etapa
independência do som automotivo na cidade de Não-Me-Toque - RS, realizado no
ultimo dia 07, conquistando várias premiações nas competições. Este grupo formado
em sua grande maioria por jovens merece os devidos reconhecimentos desta casa,
ficando também o apelo para que nossos representantes do executivo viabilize um
local apropriado para estes jovens extravasarem suas energias e treinarem para as
competições. O vereador Anselmo Britzke pediu questão de ordem para solicitar a
retirada do requerimento 4781 de autoria do mesmo, para melhor estudo. O presidente
registrou a retirada do requerimento 4781. Passamos agora ao intervalo regimental.
Conforme acordo de bancadas, não haverá intervalo regimental. Passamos ao grande
expediente. A Cãmara Municipal de Carazinho recebe na noite de hoje para ser
homenageado, o Senhor Adriano Nunes, através do requerimento do vereador
Eduardo Assis, sobre o protocolo nO4684. Pela conquista do terceiro lugar no mundial
da Confederação Brasileira de Jiu Jitsu pelo segundo ano consecutivo. Após a
homenagem, os vereadores Anselmo Britzke - PDT, Alaor Tomaz - PDT, Fernando
Sant'Anna de Moraes - PP, Estevão de Loreno - PP, Daniel Weber - PP, Eduardo
Assis - PSD, Paulino de Moura - PTB fizeram uso da palavra na tribuna. Passamos
para a ordem do dia. O vereador Anselmo Britzke pediu questão de ordem para que
os requerimentos e as indicações fossem votados em bloco. O presidente colocou em
votação o pedido do vereador. Aprovado por todos. Passamos para a apreciação e
votação dos requerimentos. O vereador Paulino de Moura pediu questão de ordem
para solicitar que fosse realizada a leitura da Indicação ao Projeto de Lei em nome dos
treze vereadores, que da nova redação ao artigo 93 do estatuto dos servidores
públicos do municipio de Carazinho. Lei complementar nO07/90 alterando o parágrafo
único. O presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura do número e autor e dos
requerimentos. O presidente colocou em discussão os requerimentos. 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 dezesseis de setembro de dois mil e
treze às 18h45 minutos, tenham todos uma excelente noite.

Vere dor Rudinei Brombilla
Secretário
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