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Na reunião de

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE DEZEMBRO 2013
047/13

1 6 DEZ. 2013

~ Presidente

Ao décimo segundo dia do més de dezembro de dois mil e treze, dezoito e quarenta e
cinco minutos ocorreu á quarentésima sétima reunião da Câmara Municipal de
Carazinho. O Vereador Anselmo Britzke procedeu á leitura de um trecho da Biblia. O
presidente solicitou que o secretário procedesse a leitura da convocação da presente
reunião ordinária. O secretário fez a leitura do requerimento e protocolo 5830/13 do
vereador Erlei Vieira, solicitando a convocação do Suplente Gilnei Jarré para assumir
na Câmara no dia 12/12/13, tendo em vista que o mesmo estará afastado por motivos
de saúde. O secretário procedeu a leitura do requerimento e protocolo 5851/13 do
vereador Orion Albuquerque, solicitando a convocação do suplente de vereador Roque
Pereira do Santos para assumir na Câmara no dia 12.12.13,tendo em vista que o
mesmo estará ausente por motivos particulares. O vereador Anselmo Britke pediu
questâo de ordem para solicitar a inclusão do PL 099.13 na pauta de votação do dia
de hoje. O presidente colocou em discussâo o pedido do vereador. Não havendo
vereadores que quisessem discutir, colocou em votação. Aprovado por todos os
presentes. O presidente colocou em apreciação a ata 046/13 da sessão ordinária do
dia dois de dezembro de dois mil e treze. Está em discussão á ata, não havendo
vereadores que quisessem discutir colocou em votação. Aprovado por todos. O
presidente solicitou que o secretário procedesse a leitura do expediente da presente
reunião Oficio 243/13 do Executivo Municipal, o qual responde ao OP 205/2013;
Oficio 242/13 do Executivo Municipal, o qual responde ao OP 206/2013; Ofício 241/13
do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 100/13; Ofício 240/13 do
Executivo Municipal, o qual encaminha veto aos Projetos de Lei 088, 091 e 092/13;
Oficio 239/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 099/13;
Oficio 238/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 098/13;
Oficio 237/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha Emenda á Lei Orgânica;
Correspondência da Comercial Grossi de Combustíveis Ltda, respondendo ao OD
1425/2013; Correspondência do Super Posto Ipiranga, respondendo ao OD
1435/2013; Correspondência do Posto Petropátria Com. De combustíveis,
respondendo ao OD 1436/2013; Correspondência dos Postos de Combustíveis Dudali
Ltda, respondendo aos OD's 1429/2013 e 1434/2013; Oficio 28/2013, da Cáritas
Diocesana de Passo Fundo - Cáritas Paroquial Nossa Senhora de Fátima, solicítando
apoio para o Projeto de Logistica que garanta os custos de transporte de produtos
para o Programa integrante do Comitê de Superação da Fome Zero; Convite da
ACAPA para a Palestra no dia 07.12, às 16 horas e 30 minutos, no Auditório do
Sindicato dos Comerciários, com a palestrante Clarice Paim Arnold; Correspondência
da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Carazinho convidando
para o Jantar de Confraternização no dia 11.12, no Pub Bier, ás 20 horas e 30
minutos; Correspondência do Pinheiro Atlético Clube solicitando auxilio financeiro no
valor de R$ 3.000,00 ( Três mil reais ); Correspondência da Brigada Militar convidando
para a Formatura do PROERD, no dia 09 de Dezembro, ás 09 horas no Ginásio da
ACAPESU; Convite do MOFECON - CASA DA MULHER, para a inauguração do novo
espaço, no dia 12.12, ás 15 horas na Avenida Pátria, 736, fundos da Secretaria da
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Saúde. Convite para a formatura do 3° Ano do Ensino Médio do Colégio Rui Barbosa;
Convite para a festa de 15 Anos da SERFO - Sociedade Espírita Resgate dos Filhos
de árion, dia 14 de Dezembro, no Grêmio Aquático de Carazinho; Correspondência de
Titão Comércio de Combustiveis LIda, Posto do Baixinho, em resposta ao 00
1426/2013; Convite para a abertura do 7° Campeonato Interno da Escolinha, dia 15.12
ás 09 horas, no Centro Poliesportivo SERCESA/ULBRA; Projeto de Lei Autoria:
Vereador Eduardo Assis - PSD Ementa: Ementa: Concede título de cidadão
COMENDA O BOMBEADOR ao Senhor VASCO ERNANI CIECHOWICS. 5806-
Eduardo Assis Projeto de Lei Ementa Concede titulo de cidadão COMENDA O
BOMBEADOR ao Senhor VASCO ERNANI CIECHOWICS. Art. 1° - É concedido o
título Comenda O Bombeador, ao senhor VASCO ERNANI CIECHOWICS, pelos
relevantes serviços prestados a comunidade de Carazinho. Art. 2° - A entrega dessa
outorga será em Reunião Solene a ser realizada na Câmara Municipal de Vereadores,
na semana do Municipio de 2014. Art. 3° - Esta Lei entra em Vigor na data de sua
publicação 5872 - 1706: 36 Daniel Weber Projeto de Lei Ementa Concede titulo de
cidadão COMENDA O BOMBEADOR ao Senhor GUILHERME CORDAZO TIBOLA
Art. 1° - É concedido o titulo Comenda O Bombeador, ao senhor GUILHERME
CORDAZO TIBOLA, pelos relevantes serviços prestados a comunidade de Carazinho.
Art. 2° - A entrega dessa outorga será em Reunião Solene a ser realizada na Câmara
Municipal de Vereadores, na semana do Municipio de 2014. Art. 3° - Esta Lei entra em
Vigor na data de sua publicação LEITURA DAS INDICAÇÕES: 5807 - Daniel Weber
Solicita para que seja instalados tapumes de proteção quando em nosso municipio
forem realizados os trabalhos de capina em canteiros centrais. 5808 - Eduardo Assis
O Vereador abaixo subscrito, requer na forma regimental que após lido e aprovado em
plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente para que faça a passagem de patrola, ensaibramento e compactação na
Rua Tamoios, em toda sua extensão começando no entroncamento com a rua
Xavantes, até a BR 285, Bairro Conceição, pois a mesma está em estado critico de
trafegabilidade pois existem muitas valetas e buracos na mesma, sendo uma das
poucas vias sem calçamento ou asfalto do bairro. Pedido dos moradores. Fotos em
anexo. 5809 - Roque Pereira dos Santos Solicitando para que seja efetuado com
urgência uma operação tapa-buraco no acesso do Bairro Sta. Terezinha, paralelo a
BR 285, a entrada do referido Bairro encontra-se em péssimas condições, oferecendo
perigo eminente aos condutores e pedestres.5810 - Roque Pereira dos Santos
Solicitando, que determine ao setor competente, a execução de um quebra molas na
Rua Polidoro Albuquerque, em frente ao Mercado Muller. Solicitação da
Comunidade.5811 - Daniel Weber REITERA - O Vereador abaixo assinado, solicita
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Sr.
Prefeito Municipal solicitando para que sejam feitas reformas com a máxima urgência
nas instalações do ESF Princesa como Pinturas, conserto no assoalho e janelas, mofo
nas paredes bem como demais providencias necessárias, pois na maneira que se
encontra o local não pode ser considerado um Posto de Saúde. 5812 - Roque Pereira
dos Santos Indicação Solicitando melhorias na Rua Pedro João da Silva, Bairro Sta
Terezinha. 5813 - Daniel Weber O Vereador abaixo subscrito requer, na forma
regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio ao Executivo ~
Municipal solicitando a
realização de melhorias na Praça do Bairro Ouro Preto localizada atrás da Creche
Santa Isabel, bem como a instalação de brinquedos para as crianças, pois a praça
encontra-se em estado deplorável. 5831 - Rudi Brombilla: Solicita ao Executivo
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Municipal para que determine ao setor competente estudos da viabilidade de tornar a
Rua 31 de março mão única, por se tratar de uma rua estreita e que não suporta o
trafego atual com estacionamento nos dois lados, esta solicitação justifica-se no
pedido da comunidade, pois a mesma esta sem condições e trafegabilidade. 5832 -
Estevão De Loreno SOLICITA seja enviado Oficio ao Executivo Municipal indicando o
ante projeto de lei que Dispõe sobre a criação do Projeto chamado "Prevenção o Ano
Todo", o qual se estabelece que seja de autoria do Executivo MunicipaL 5833 -
Estevão De Loreno Seja enviado Oficio ao Setor competente solicitando a operação
tapa buracos na Rua Ipiranga começando da esquina da Rua Padre Gusmão até o
Jockey Clube, necessita-se de tais serviços devido as condições precárias de
trafegabilidade5834 - Estevão De Loreno Seja enviado Oficio ao Setor competente
solicitando que seja refeito o calçamento da Rua Goiás, pois o mesmo encontra-se em
péssimas condições de trafegabilidade 5835 - Estevão De Loreno Seja enviado Oficio
ao Setor competente solicitando a operação tapa buracos na Rua Goias, na via onde
está asfaltado, os moradores pedem com urgência que seja realizado os trabalhos
devido condições precárias de trafegabilidade.5836 -Estevão De Loreno Seja enviado
Oficio ao Setor competente solicitando a operação tapa buracos na Rua Marechal
Deodoro, necessita-se de tais serviços devido as condições precárias de
trafegabilidade. 5837 - Estevão De Loreno Seja enviado Ofício ao Setor competente
solicitando os serviços de roçada e limpeza na rótula da Rua Assis Brasil esquina com
a Rua São Luis no bairro Princesa.5839 - Olto Gerhardt Encaminhamos solicitação ao
Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência possivel o
conserto de buracos, colocação de cascalho e compactação com rolo na Rua Carajás
Bairro são Jorge, pedido dos moradores. 5840- Rudi Brombilla Solicita ao Executivo
Municipal para que determine ao setor competente a viabilidade de melhorias na Rua
Gabriel Prompt no Bairro Medianeira, como patrolanento, cascalhamento,
compactação e termino da canalização, já que e referida rua se encontra esburacada
inviabilizando a passagem de veiculos e pedestres, solicitação dos moradores. 5841 -
Rudi Brombilla Reitera ao Executivo para que determine ao setor competente a
viabilidade de restauração da Praça do Hospital, que é um local de referencia que
recebe milhares de pessoas de outros municipios, pois sendo um Centro de
Referencia de Saúde para outros municipios, capelas mortuárias com Mercados,
Lojas, Posto de Combustíveis, com grande circulação diária de veiculos, pedestre.
Praça encontra-se com falta de pavimentação, bancos quebrados, lixeiras de latão,
iluminação precária, pracinha infantil sem manutenção, na realidade com aspecto de
abandono. Nossa comunidade reivindica melhorias até pela situação de segurança.
5842 - Estevão De Loreno Seja enviado Oficio ao Setor competente solicitando os
serviços de roçada e limpeza na rótula da Rua Assis Brasil esquina com a Rua São
Luis no bairro Princesa. 5843 - Roque Pereira dos Santos. Que determine ao setor
competente, para que realize melhorias na Rua João da Silva, Bairro Santa Terezinha.
Solicitação da Comunidade. 5853 - Daniel Weber REITERA - Para que determine ao
Setor Competente que seja feita A Instalação de boca de lobo na Rua Afonso Branda,
entroncamento com a Rua Felix Guerra, levando como ponto de referência a
residência numero 1125 situada na Rua Felix Guerra 5855- Daniel Weber
REITERANDO para que determine ao Setor Competente que sejam retirados todos os 13
parafusos onde eram fixados os pardais, solicitação esta já feita anteriormente, pois os .
mesmos ficam em via publica o que pode causar acidentes com os pedestres que por
estas trafegam. 5856 - Marcio Luiz Hoppen Para que determine ao setor competente
que analise a viabilidade da colocação de uma lombada (quebra na Rua salgado Filho
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Bairro conceição, em frente ao n0752). 5858 - 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 AINDA esta aberta podendo, a qualquer momento causar um acidente, bem
como o acumulo de lixo. 5859 - Marcio 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. 5860 _
Anselmo Britzke Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor
competente com a máxima urgência possivel a realização de melhorias na rua
Francisco de Assis,no Bairro Ouro Preto, pois há trechos sem a pavimentação
asfáltica, em péssimo estado de conservação 5862 - Gilnei Alberto Jarré - Suplente
Solicitando ao Executivo Municipal que seja instalada uma parada de ônibus em frente
á empresa Bagetti na BR 285. 5865 - Alaor Galdino Tomaz Sejam realizadas obras de
melhorias na Rua Belo Horizonte, prôximo ao numero 75,uma vez que devido a
problemas na tUbulação os residuos de esgoto estão alagando a rua. 5866 - Alaor
Galdino Tomaz Solicitando ao setor competente que providencie a colocação de uma
parada de ônibus em frente a Escola Aristides Haeffner no Bairro São Sebastião. 5871
- Fernando Sant'Anna de Moraes Solicitando ao Executivo que determine ao setor
competente que realize limpeza nos banheiros da Praça Central com maior frequência
e que seja dada atenção especial á higiene do local principalmente em datas que
antecedem e sucedem aos eventos lá realizados, uma vez que as condições de
higiene e limpeza são péssimas, colocando em risco a saúde da população que
necessita fazer uso dos banheiros públicos, sendo imprescindivel que sejam tomadas
providências com urgência. Atende solicitação da população. 5873 - Fernando
Sant'Anna de Moraes Solicita ao Executivo que determine ao setor competente que
disponibilize número maior de fichas de atendimento nos ESF's , especialmente no
ESF do Bairro Oriental, onde encontram-se localizados condominios residenciais o
que aumentou o número de habitantes na região, sendo fundamental que se tomem
medidas de modo a facilitar o atendimento. REITERANDO SOLICITAÇÃO para que
determine ao setor competente que realize campanha de conscientização sobre o
depósito de lixo no município. Além de muitas vias não contarem com containers e
lixeiras, a população enfrenta grandes dificuldades pela falta de consciência,
depositando lixo em via pública, 5876 - Fernando Sant'Anna de Moraes ocasionando
o entupimento de bocas de lobo e colocando em risco as condições de vida saudável
da comunidade. Ademais, imperioso se faz que o municipio atue de forma preventiva,
realizando a devida fiscalização e aplicando a multa como forma de sanção, que além
de punir, servirá de forma pedagógica, estimulando o depósito correto do lixo nas
lixeiras, eis que a conduta de depósito de lixo em via pública já se encontra prevista no
Código de Posturas do Municipio, prevendo a aplicação de multa por descumprimento,
nos termos do artigo 23, alinea "a" cumulado com o Parágrafo Único da referida
legislação LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 5800 - Paulino De Moura
Requerimento de Aplauso O VEREADOR abaixo assinado solicita na forma regimental
que depois de lido e apreciado pelo plenário: seja enviado oficio ao Pastor Everton da
Silva, enviando nossos CUMPRIMENTOS pelos três anos que prestou a Igreja Batista
Betel com muita dedicação e que Deus possa estar dirigindo os seus caminhos e o da
sua familia nessa nova conquista. A comunidade de Carazinho agradece pela vida
espiritual que deixou nesses anos para a familia da Igreja Batista Betei. Receba em
nome do Poder Legislativo de Carazinho, os nossos agradecimentos 5801 - Gian
Pedroso Requerimento de Pesar Seja registrado em Ata e oficiado aos familiares
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votos de profundo pesar, pela perda irreparável do jovem FELIPE NOL, que morreu
tragicamente na noite do último sábado, dia 07 de dezembro. 5802 - Gian Pedroso
Requerimento de Pesar Seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de
profundo pesar, pela perda irreparável da jovem MÁRCIA MAREK, que morreu
tragicamente na noite do último sábado, dia 07 de dezembro.5803 - Gian Pedroso,
Alaor Galdino Tomaz,Requerimento de Aplauso Seja encaminhado ofício aos
organizadores do 2° PEDALANDO PELA SAÚDE, na pessoa do professor Adriano dos
Santos Rosa "RATÃO", cumprimentando-lhes pela iniciativa em realizar um evento
buscando incentivar hábitos saudáveis em um tempo onde poucas pessoas tem a
consciência do quanto isso é importante para a saúde fisica e mental. 5804 - Gían
Pedroso, Rudi Brombilla,Anselmo Britzke Requerimento de Aplauso Seja
encaminhado oficio de cumprimentos ao novo Presidente do Conselho Municipal de
Tradições Gaúchas, o tradicionalista e ex-patrão do CTG Unidos pelas Tradições Rio-
grandense, Sr. Pedro Américo Mariano Messerschmidt e ao Vice-presidente, o ex-
patrão do CTG Alfredo D'Amore, Sr. Gilberto Augusto Kamphorst, ambos com
incansáveis trabalhos em prol do tradicionalismo carazinhense. 5805 - Gian Pedroso,
Alaor Galdino, Tomaz, Anselmo Britzke Requerimento de Aplauso Seja encaminhado
ofício aos de cumprimentos a equipe R1/Extreme/Scorpion, composta pelos atletas
Renato Luca, Diogo Villodre, Cesar Gomes, Ailton Correa, Anderson Varoni, Jeferson
Oliveira, Patricia Silva e Felipe Oliveira que entre os dias 15,16 e 17 de novembro
participaram do Campeonato Sul Americano de Jiujitsu, ocorrido em Florianópolis -
SC, considerado um dos eventos mais importantes da Federação Internacional de
Jiujitsu - International Brazilian Jiujitsu Federation (órgão máximo do Jiujitsu mundial e
entidade oficial) trazendo premiações para Carazinho.5814 - Roque Pereira dos
Santos Requerimento de Mesa Diretora Solicita na forma regimental, que após lido e
aprovado em Plenário, seja enviado oficio a MESA DIRETORA, desta casa para que
estude a possibilidade no caso de haver sobra no orçamento desta casa para que se
destine, parte deste, especificamente para cobrir as cirurgias eletivas. 5815 - Gian
Pedroso Requerimento de Aplauso Seja encaminhado ofício a Brigada Militar,
cumprimentando-lhes pela realização de mais uma edição do Programa Educacional
de Resistência a Drogas e Violência - PROERD, que formou nesta segunda-feira (09)
842 alunos das escolas da rede pública e privada no ginásio da Acapesu 5816 -
Gian Pedroso Requerimento de Aplauso Seja enviado oficio do Poder Legislativo de
Carazinho ao Departamento de Eventos e Turismo da Prefeitura Municipal,
cumprimentando-lhes pela excelente programação do Natal Alegria deste último final
de semana, em especial com relação ao show do cantor Mano Lima que fechou com
chave de ouro as festividades desta semana. 5817 - Daniel Weber Requerimento de
Aplauso O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido
e deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso a Erich Luiz Leidner e a Josué
Samuel Salzer. No ultimo dia 07 aconteceu á celebração na Igreja Batista da Glória,
na presente cerimônia o Sr. Erich Luiz Leidner comemorou 30 anos de ministério, a
homenagem oferecida é um reconhecimento pelos anos de trabalho dedicados a toda
comunidade Carazinhense. Também no dia 07 o Sr. Josué Luiz Salzer, foi ordenado
pastor da Igreja Batista da Glória. Através desta receba as congratulações do Poder
Legislativo Municipal. O Vereador abaixo-assinado requer, na forma regimental, que
depois de ouvido o plenário e com aprovação dos senhores Edis, solicita uma ~
mudança no itinerário do transporte publico no Bairro Vila Rica. O trajeto percorrido
hoje, passa pela Rua John Kennedy seguindo pela Rua Humberto Lampert. O
presente pedido de mudança sugere que o trajeto feito seja alterado, passando para a
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seguinte .5818 - Daniel Weber Requerimento de Solicitação de Serviço proposta; O
caminho deverá ser percorrido pela Rua John Kennedy realizando assim um retorno
pela Rua Assis Chateaubriand, seguindo pela Rua Aloisio Stein, contornando pela Rua
João Olaneck, retornando novamente pela Rua John Kennedy e finalmente seguindo
pela Rua Humberto lampert. Para que esta mudança atenda as demandas da
população, solicitamos ainda que seja instalada parada de ônibus na Rua João
Olaneck entre as residências de número 201 e 303, facilitando assim a trafegabilidade
de transporte público nesta via. Este pedido visa proporcionar a comunidade um
transporte de maior qualidade, sem sofrer alterações drásticas neste itinerário.
Sabendo que mais valerão as suas providencias, que alongar-nos na repetição do
assunto em pauta, firmamo-nos muito. 5819 - 09:55:32 Daniel Weber Requerimento de
Pesar O Vereador abaixo subscrito requer que depois de lido em plenário, e
deferidana forma regimental, que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de
profundo pesar aos familiares de IRACEMA RIBAS PRESTES pelo falecimento,
ocorrido no dia 10 de Dezembro de 2013. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a
vida. Aquele que crê em mim ainda que morto viverá. E todo aquele que vive e crê em
mim, jamais morrerá. - João 11: 25-26. À familia enlutada de IRACEMA RIBAS
PRESTES, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 5820 - Daniel
Weber Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo subscrito requer, na forma
regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso á
Brigada Militar de Carazinho que através do Programa Educacional de Resistência a
Drogas e Violência (PROERD), formou mais de 842 alunos das escolas de rede
publica e privada de nosso municipio, a formatura foi realiza no ginásio da ACAPESU.
O PROERD já formou muitos jovens, que através de sua transparência faz com que
muitos jovens de nosso municipio fiquem longe das drogas. 5821- Daniel Weber,
Estevão De loreno Requerimento de Pesar O Vereador abaixo subscrito requer que
depois de lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado oficio
com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de ANTÔNIO CHIODI
pelo falecimento, ocorrido no dia 10 de Dezembro de 2013. Disse-lhe Jesus: Eu sou a
ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim ainda que morto viverá. E todo aquele
que vive e crê em mim, jamais morrerá. - João 11: 25-26. À familia enlutada de
ANTÔNIO CHIODI, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido .5822-
Eduardo Assis Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado requer na forma
regimental que após lido e provado em plenário, seja enviado oficio ao GRUPO DE
ESCOTEIROS lEVINO JUNGES,pela passagem de 84 anos de fundação. Fundado
em 08 de dezembro de 1929, segundo registros foram várias denominações para o
Grupo, mas o nome de levino Junges, foi uma justa homenagem ao primeiro escoteiro
do Grupo Apesar de toda essa idade, 84 anos, o Grupo ainda é muito jovem, pois
força e dinamismo, nunca faltou e certamente nunca faltará, para sempre estar
presente em eventos oficiais ou não de nosso município, é só convocá-los que sempre
estão dispostos a ajudar e prestar sua solidariedade e assistência. E assim como este
Vereador ao qual faz essa singela homenagem nesta data, com certeza a
Comunidade de Carazinho se junta para prestar essa merecida homenagem a esse
Grupo que tanto tem feito em prol de toda nossa querida Carazinho. "SEMPRE
ALERTA PARA SERVIR O MELHOR POSSíVEL" 5823 Rudi Brombilla, Anselmo
Britzke Requerimento de Aplauso O Vereadores abaixo assinado solicitam na forma ~.
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio
de cumprimentos ao GTG Rincão Serrano em nome do Patrão Jonas lampert e da
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Patroa Silvia Lampert e extensivo a toda a patronagem e aos demais integrantes por
tão bem representar nosso municipio na Primeira Etapa do XIV Festival Nacional da
Cultura Gaúcha, ocorrido nos dias 6, 7 e 8 de Dezembro na cidade de EspumosolRS,
trazendo para Carazinho diversas premiações entre 10 e 30 lugares, conforme abaixo
relacionado. - Categoria Declamação Prenda Mirim = Amanda Linck = Terceiro Lugar -
Categoria Declamação Peão Mirim = Diogo Rocha da Costa = Primeiro Lugar -
Categoria Declamação Prenda Veterana = Marli Terezinha Mombaque Schneider =
Primeiro Lugar - Categoria Declamação Peão Veterano = Eldo Dias de Meira =
Primeiro Lugar - Categoria Declamação Prenda Adulta = Suelen Mombaque Schneider
= Primeiro Lugar - Categoria Declamação Peão Adulto = Jeferson Rucker Monteiro =
Primeiro Lugar - Categoria Solista Vocal Prenda Juvenil = Andressa Schacht =
Segundo Lugar - Categoria Solista Vocal Peão Adulto = Jeferson Rucker Monteiro =
Primeiro Lugar - Categoria Chula Pré-Mirim = Miguel dos Santos Lampert = Primeiro
Lugar - Categoria Danças Tradicionais Mirim = Terceiro Lugar - Categoria Danças
Tradicionais Juvenil = Terceiro Lugar - Categoria Danças Tradicionais Adulto =
Terceiro Lugar Recebam o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal, que muito
se orgulha em poder homenageá-lo, destacando o quanto e importante a valorização
da cultura de nossa terra. 5844 - Estevão De Loreno, Alaor Galdino Tomaz
Requerimento de Aplauso Os vereadores abaixo assinados, requerem na forma
regimental que após lido e aprovado em plenário seja enviado ofício de
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho ao Presidente da CORRECAR
CARAZINHO, Sr. Carlos Natal Vieira Bugs, cumprimentando-lhes pela organização e
realização da 1a Edição RÚSTICA CORRECAR 2013 realizada na cidade de
Carazinho , em frente a Praça Albino Hillebrand. 5845 - Gian Pedroso, Alaor Galdino
Tomaz,Anselmo Britzke Requerimento de Aplauso seja encaminhado oficio a Direção
da Escola Municipal de Educação Infantil Santa Isabel, no bairro Ouro Preto e a
Secretária Municipal de Educação, cumprimentando-lhes pela festa de inauguração da
rampa de acessibilidade da Escola com apresentações e ceia de Natal comunitária,
realizada na última terça (10) 5847 - Paulino De Moura Requerimento de Pedido de
Informação Sr. Presidente: Srs. Vereadores O Vereador abaixo subscrito requer, na
forma regimental, que depois de lido em plenário, o Sr Presidente encaminhe oficio ao
Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta casa o que segue, com
relação a ELETROCAR: 1 - No inicio de toda essa especulação com relação a
situação financeira da Eletrocar, Vossa Senhoria ventilou a possibilidade de reduzir o
valor do salário dos Diretores da empresa, pois bem, até o momento quem tem
contribuido para redução de despesas são os funcionários que abriram mão do
aumento e estão trabalhado com redução total de despesas. Quando a administração
vai por em prática a redução dos salários dos diretores que também tem a obrigação
de contribuir enquanto a empresa estiver nesta situação dificil? 2 - Enviar uma relação
dos servidores que foram demitidos recentemente, por contenção de despesas,
especificando o tempo de serviço na empresa, o valor do salário e a função que
desempenhavam JUSTIFICATIVA: Os funcionários tem dado sua contribuição, então
está mais do que na hora dos cargos politicos da empresa também contribuirem, e isto
não é uma sugestão, é apenas uma cobrança daquilo que foi prometido pelo próprio
prefeito e ainda não foi feito. Quanto a relação de funcionários demitidos é em razão
de que nos foi informado que estariam sendo demitidos funcionários contratados ti
recentemente, cujo salário não avulta, permanecendo na empresa funcionários que
inclusive já estariam aposentados.5848 - Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso O
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em
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plemirio para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a ACF Associação
Carazinhense de Futebol em nome de Sua Presidenta Daniela Portilho da Silva e do
Coordenador Geral o Senhor Jean Carlos Policeno sendo extensivo a toda comissão
técnica, jogadores e colaboradores pela conquista Campeonato Regional de Futebol
Categoria Sub 15 no dia 10 de dezembro de 2013. 5850- Daniel Weber, Estevão De
Loreno Requerimento de Aplauso Os vereadores abaixo subscritos requerem, na
forma regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de
aplauso á Rádio Diário AM 780, que na última quarta-feira (11) completou 11 anos de
Programação. São 11 anos de uma história de memoráveis conquistas e de serviços
relevantes prestados ao público Com uma programação diversificada, valorizando a
cultura, levando informação aos lares Carazinhenses e proporcionando
entretenimento, a Rádio Diário AM 780 cresceu e tornou-se um veiculo de grande
prestigio e importãncia no cenário da comunicação regional. 5854 - Daniel Weber
Requerimento de Aplauso seja encaminhado oficio á Direção da Escola Municipal de
Educação Infantil Santa Isabel extensivo a Diretora Carmelita Kern, alunos,
Professores e a toda comunidade escolar do bairro Ouro Preto e de mesmo teor á
Secretária Municipal de Educação, parabenizando-lhes pela belissima festa de
inauguração da rampa de acessibilidade, na mesma oportunidade foram realizadas
apresentações e ainda uma linda ceia de Natal comunitária, realizada na última terça-
feira. Pretendemos, sempre, garantir que as pessoas expressem sua opinião, cobrem
seus direitos e deem sua contribuição. E esperamos que a rampa sirva como exemplo
para todas as edificações públicas Parabénsll 5857 - Marcio Luiz Hoppen
Requerimento de Aplauso Requerimento de Aplauso A ATLETA E PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO FISICA ANDRESSA FILTER O Vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado oficio dessa
colenda casa legislativa, A atleta e professora de educação fisica Andressa Filter
parabenizando pelo 20 lugar conquistado na 10 edição da Rústica Correcar que se
realizou no último dia 08 de Dezembro na cidade de Carazinho. Receba deste poder
Legislativo as mais sinceras congratulações. 5861 - Gian Pedroso ,Alaor Galdino
Tomaz Requerimento de Aplauso seja encaminhado ofício a Sra. Jane Setti,
cumprimentando-lhe por ter sido eleita a nova presidente do Pinheiro Atlético Clube de
Carazinho, no último domingo (8), extensivo a todos os demais integrantes da
diretoria.5867- Fernando Sant'Anna de Moraes Requerimento de Pesar O Vereador
signatário solicita que após lido em Plenário e deferido na forma regimental, seja
enviado oficio na forma de PESAR aos familiares de FELIPE NOLL e MARCIA
MAREK. O casal que veio a falecer na madrugada do último sábado (07) em
decorrência de sério acidente na RS 142, deixaram as fam ilias precocemente,
causando profunda sensibilidade e comoção entre todos que os conheceram.
Recebam as duas fam ilias os nossos votos de profundo pesar e que Deus conforte
vossos corações. "Andar com fé é saber que cada dia é um recomeço. É saber que
temos asas invisiveis e fazer pedido para as estrelas, voltando os olhos para o céu
Andar com fé é olhar sem termos as portas desconhecidas com a mão estendida para
dar e receber.Andar com fé é usar a força e a coragem que habitam dentro de nós,
quando tudo parece acabado. Ainda que eu falasse a lingua dos homens e falasse a
língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Tudo, menos o amor, pois este sempre ~
viverá." Às familias enlutadas, nossos mais sinceros pêsames pelo triste ocorrido.
5868 - Fernando Sant'Anna de Moraes Requerimento de Pesar O Vereador signatário
solicita que após lido em Plenário e deferido na forma regimental, seja enviado oficio

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postai: 171 - Fone PABX:(54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - 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

I

II

na forma de PESAR aos familiares de PAULO NOSHANG. Paulo veio a falecer no
último final de semana, deixando os familiares muito entristecidos pela lamentável
perda. Recebam nossos sinceros sentimentos e desejos de que Deus conforte vossos
corações. "Andar com fé é saber que cada dia é um recomeço. É saber que temos
asas invisiveis e fazer pedido para as estrelas, voltando os olhos para o céu. Andar
com fé é olhar sem termos as portas desconhecidas com a mão estendida para dar e
receber Andar com fé é usar a força e a coragem que habitam dentro de nós, quando
tudo parece acabado. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a lingua
dos anjos, sem amor eu nada seria. Tudo, menos o amor, pois este sempre viverá." À
familia enlutada, nossos mais sinceros pêsames pelo triste ocorrido. 5869 - Alaor
Galdino Tomaz 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 jovem Júlia Severgnini,aluna do Colégio La Salle que ficou
em 1° Lugar no Concurso de Redação PROERD. E em mesmo teor ao Comando da
Brigada Militar promotora do Evento. Entre 37 escolas de Carazinho que participaram
do concurso ela foi o grande destaque por isso nosso reconhecimento. 5870 -
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 oficio na
forma de PESAR aos familiares do Senhor OSMAR ALEXANDRE CONTERNO, que
veio a falecer na última semana. Sua morte repentina deixou sua esposa Dona Neli e
seus filhos, neto, sobrinhos e familiares inconsoláveis. Recebam nossos sinceros
votos de pesar pela lamentável perda, e guardem em seus corações o amor que
sempre os uniu, pois a saudade virá de forma natural, pois saudade é o amor que fica.
Que Deus conforte vossos corações. "Andar com fé é saber que cada dia é um
recomeço É saber que temos asas invisiveis e fazer pedido para as estrelas, voltando
os olhos para o céu. Andar com fé é olhar sem termos as portas desconhecidas com a
mão estendida para dar e receber Andar com fé é usar a força e a coragem que
habitam dentro de nós, quando tudo parece acabado. Ainda que eu falasse a lingua
dos homens e falasse a lingua dos anjos, sem amor eu nada seria. Tudo, menos o
amor, pois este sempre viverá." À familia enlutada, nossos mais sinceros pêsames
pelo triste ocorrido.5874- Fernando Sant'Anna de Moraes Requerimento de Aplauso° Vereador signatário solicita que, após lido em Plenário e deferido na forma
regimental. seja enviado oficio na forma de APLAUSO a Associação Carazinhense de
Futebol (ACF), extensivo ao técnico Eduardo Gomes pela conquista do titulo regional
invicto com seu time sub 15. A equipe disputou a final do Campeonato Regional de
Futebol categoria Sub 15 no último dia 10, nas dependências do Estádio Paulo
Coutinho enfrentando a equipe da Vila Nova. Além da importância da conquista,
chegar a campeão de forma invicta é motivo de alegria para a comunidade, motivo
pelo qual recebem a ACF, o Técnico Eduardo Gomes e todos os atletas, nossas mais
sinceras congratulações e desejos de um futuro promissor 5875 - Alaor Galdino
Tomaz Requerimento de Mesa Diretora O Vereador abaixo assinado solicita na forma
Regimental que depois de lido e deferido em plenário seja enviado as seguintes
informações: 1- Qual o valor gasto com publicidade por essa Casa Legislativa durante
este ano de 2013 até a presente data. 2- Quais os meios de comunicação que foram
contratados e o valor do repasse para cada empresa, especificar valor e o nome dos ~
meio de comunicação que receberam por prestarem serviço de publicidade e
divulgação e os critérios utilizados para a contratação. Passamos ao intervalo
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regimental Conforme o acordo de bancadas haverá um intervalo de dez minutos.
Passamos ao grande expediente Os vereadores alto Albino Gerhardt Neto - PT,
Paulino de Moura - SOLIDARIEDADE, Anselmo Britzke - PDT, Alaor Galdino Tomaz
- PDT, Roque do Santos -Suplente, Estevão de Loreno - PP se pronunciaram na
tribuna. Após o presidente concedeu a tribuna ao Senhor Flávio Luiz Lammel, para
que fizesse seu pronunciamento. Passamos para a ordem do dia. Passamos para a
apreciação e votação dos requerimentos. O presidente solicitou que o secretário
fizesse a leitura do número e autor e dos requerimentos O vereador Daniel Weber L
pediu questão de ordem para solicitar que os projetos viáveis e os projetos inviáveis
fossem votados em separado. O presidente colocou em discussão o pedido do
vereador. Não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em votação,
vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovado
por todos. O vereador Rudi Brombilla pediu questão de ordem para pedir a retirada do
PLL 051/13 de sua autoria. Retirado. O Marcio Luiz Hoppen pediu questão de ordem
para solicitar que os requerimentos fossem votados em bloco. O presidente colocou
em discussão o pedido do vereador. Não havendo vereadores que quisessem discutir,
colocou em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se
manifestem. Aprovado por todos. O presidente colocou em discussão os
requerimentos O vereador Paulino de Moura, Anselmo Britzke, Estevão de Loreno se
pronunciaram na tribuna. Não havendo mais vereadores que quisessem discutir,
colocou os requerimentos em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como
estão contrários se manifestem. Aprovado por todos. LEITURA DOS PROJETOS:
Projeto de Lei 062113. Daniel Weber - PP, Fernando Sant'Anna de Moraes - PP,
Estevão De Loreno - PP, Rudi Brombilla - PP, Paulino De Moura - Solidariedade.
EMENTA: Proibe á colocação de material de propaganda eleitoral como cavaletes,
bonecos, faixas, cartazes e banners fixos ou móveis em praças e canteiros centrais e
laterais, passeios, rotatórias e cruzamentos de vias públicas no Município de
Carazinho. O presidente solicitou que o secretário procedesse á leitura do parecer da
CJF do projeto denominado. O presidente colocou em discussão o parecer da CJF. O
vereador Daniel Weber, Gilnei Jarré se pronunciaram na tribuna. Não havendo mais
vereadores que quisessem discutir, colocou em votação, vereadores favoráveis
permaneçam como estão contrários se manifestem. Rejeitado o parecer por dez votos.
O secretário procedeu a leitura do parecer da COES do projeto denominado. O
presidente colocou em discussão o parecer da COES, não havendo vereadores que
quisessem discutir, colocou em votação, vereadores favoráveis permaneçam como
estão, contrários se manifestem. Aprovado por todos. O presidente colocou em
discussão o projeto com o parecer já aprovado. O vereador Daniel Weber se
pronunciou na tribuna. Não havendo mais vereadores que quisessem discutir colocou
em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se
manifestem. Aprovado por dez votos favoráveis a um voto contrário. O projeto nO
062/13 foi aprovado por onze votos a um. Projeto de Lei nO094113 Autor: Executivo
Municipal. Ementa: Autoriza concessão de Auxilio Financeiro a Fundação Cultural de
Carazinho - FUCCAR. Projeto de Lei nO 095113 Autor: Executivo Municipal.
Ementa: Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2013. Projeto de
Lei nO098113. Autor: Executivo Municipal Ementa: Autoriza concessão de auxilio
financeiro a Sercesa - Sociedade Esportiva e Recreativa. Projeto de Lei nO099113
Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza abertura de Crédito suplementar no
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orçamento de 2013 e transferência de recurso orçamentário do Legislativo para o
Executivo. Projeto de Lei Complementar nO006/13 Autor: Gian Pedroso. Ementa:
Acrescenta parágrafo 4° ao artigo 92 - Capitulo XV dos Serviços de Limpeza da Lei
Complementar nO03/85 que institui o Código de Posturas do Município e dá outras
providências. Projeto de Lei Complementar nO007/13 Autor: Executivo Municipal.
Ementa: Dispõe sobre o Código de Parcelamento do Solo do Município de
Carazinho.Projeto de Lei n° 047/13 Autor: Rudinei Brombilla. Ementa: Institui o Dia
Mundial da Familia no Município de Carazinho.O vereador Paulino de Moura pediu
vistas ao Projeto de Lei Complementar nO 006/13 Autor: Executivo Municipal.
Ementa: Dispõe sobre o Código de Obras e edificações do Municipio de Carazinho. O
presidente solicitou que o secretário procedesse á leitura do parecer da CJF dos
projetos denominados. O presidente colocou em discussão o parecer da CJF. Não
havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em votação, vereadores
favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovado por todos. O
secretário procedeu a leitura do parecer da COES dos respectivos projetos O
presidente colocou em discussão o parecer da COES, não havendo vereadores que
quisessem discutir, colocou em votação, vereadores favoráveis permaneçam como
estão, contrários se manifestem. Aprovado por todos. O presidente colocou em
discussão os projetos com os pareceres já aprovados. Não havendo vereadores que
quisessem discutir, colocou em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como
estão contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar, sob proteção de Deus o presidente declarou encerrada a presente sessão,
convocando os senhores vereadores para a próxima sessão extraordinária com inicio
imediato Tenham todos uma excelente noite

Vereador Eduardo Assis
1° Vice - Presidente

Vereador Marcia Hoppen
2° Secretário
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