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CÂMARA MUNICIPAL DE

VEREADORES DE CARAZlNHO

Câmara Municipal de
Carazinho

VAD~ OR UNANIMIDADE
Na r união de

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ATADAREUNIÃO ORDINÁRIADODIA 31 DE MARÇO 2014
010/14

Ao trigésimo primeiro dia do mês de março de dois mil e quatorze, às dezo'
e quarenta e cinco minutos ocorreu a décima nona sessão do ano de dois mil Pé.slde
quatorze da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Marcio Hoppen procedeu
à leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente colocou em apreciação a ata 009/14
da sessão ordinária do dia vinte e quatro de março de dois mil e quatorze. Está em
discussão à ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou em
votação. Aprovado por todos os presentes. O Presidente solicitou que o secretário
procedesse a leitura do expediente da presente reunião. Secretário: Oficio n0
044/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n° 030/14; Oficio
nO053/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n° 036/14;
Oficio n° 056/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Resposta Pedido de
Informação OP042/14; Oficio nO058/2014 - do Executivo Municipal encaminhando
Resposta Pedido de Informação OP035/14; Ofício n' 060/2014 - do Executivo
Municipal encaminhando Projeto de Lei n° 037/14; Oficio n° 061/2014 _ do
Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n° 038/14; Oficio n° 062/2014 _
do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei nO039/14; Ofício n° 063/2014
- do Executivo Municipal encaminhando Resposta Pedido de Informação OP036/14;
Ofício nO064/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Resposta Pedido de
Informação OP041/14; Ofício nO065/2014 - do Executivo Municipal encaminhando
Projeto de Lei nO 040/14; Ofício n° 066/2014 - do Executivo Municipal
encaminhando Projeto de Lei n° 041/14; Ofício n° 067/2014 - do Executivo
Municipal encaminhando Relatório de Prestação de Contas do exercício anterior;
Ofício n° 070/2014 - do Executivo Municipal agendando visita do Prefeito na
Câmara; Ofício nO071/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei
n° 042/14; Ofício 053/2014 do CAIC convidando para participar da solenidade de
aniversário; Convite do Sindicato Rural para participar de café da manhã com
reunião sobre a EXPOCARAZINHO; Pedido da Igreja Evangélica do Apocalipse
para doação de material de construção; Diversos Telegramas do Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos para o Fundo Municipal da Saúde;
Correspondências da Câmara dos Deputados informando a liberação de recursos do
orçamento da União empenhados ao município; Oficio do Sr. Macleitiane Ecker
(MACFLY BALONISMO) solicitando uso da Tribuna Livre dia 31 de março; Ofício
da Sociedade Juvenil do Veterano F.C. solicitando a Câmara Municipal recurso
financeiro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Ofício da APROCAR
solicitando uso da Tribuna Livre dia 31 de março. Secretário:LEITURA DAS
INDICAÇÕES: 6722 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo juntamente com o
setor competente a mudança de padrão do cargo do eletricista da Secretária da
Saúde' 6723 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo que providencie ao setor
compe~nte patrolamento e cascalhamento e a colocação de tubos e bueiros na Rua
Porto Alegre no Bairro Fey pois em dias de chuva fica impossível transitar naquele
local; 6741 Estevão De Loreno - SOLICITA ao setor competente o recolhimento de
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entulhos e galhos junto a Escola Érico Veríssimo; 6742 Estevão De Loreno .
Reiteramos o pedido da operação tapa buracos na Rua da Paz; 6743 Paulino de
Moura. Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente a operação tapa
buracos na Av. São Bento Bairro: Glória; 6745 Paulino de Moura . Solicita
patrolamento e cascalhamento e a limpeza dos matos que toma conta da Rua Alceu
Wamosy. Bairro: Fábio; 6747 Daniel Weber . REITERA - Para que sejam
providenciados os devidos reparos no asfalto da Av. Flores da cunha com a Av. São
Bento, conforme já foi solicitado e pago pelo proprietário, conforme pedido e
pagamento em anexo; 6745 Orion Albuquerque, Alaor Galdino Tomaz, Erlei Vieira,
Rudi Brombilla, Anselmo Britzke, Gian Pedroso, Paulino De Moura e Eduardo
Assis . solicitando que seja realizado um estudo para viabilizar o aumento do
padrão dos
eletricistas do município de 3 para 6; 6754. Otto Gerhardt . Encaminhamos
solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima
urgência possível medidas no sentido de agilizar o desmoronamento da rua, ao lado
da calçada na Rua 15 de Novembro na altura do nO92 até a esquina da Rua Silva
Jardim. Pedido dos moradores; 6755 Otto Gerhardt . Encaminhamos solicitação ao
Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência possível
medidas no sentido de agilizar a colocaçãode cascalho, compactação e melhorar o
escoamento da água na Rua Lopes Trovão Bairro Fábio; 6757 Otto Gerhardt _
Encaminhamos solicitação ao Executivo com máxima urgência para que determine
ao setor competente a instalação de uma sinaleira para veículos e pedestres situada
na esquina da Napolitana em frente a antiga Água e Luz, pois o fluxo de carro e
pedestres é grande. pedido dos cidadãos; 6762 Marcio Hoppen . Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente,Venho através deste
reiterar o pedido de execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e
compactação na Rua José Biach Bairro Aparecida e em toda sua extensão; 6763
Estevão De Loreno - Solicitamos ao Executivo Municipal para que determine ao
setor competente a operação tapa buracos na Rua Venâncio Aires; 6764 Estevão De
Loreno . Reiterando ao Executivo Municipal para que determine ao setor
competente a operação tapa buracos na Rua Jacques Loss; 6765 Marcio Hoppen _
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua Marechal Hermes Bairro
Hípica Fábio pois o lixo se encontra em frente a parada de ónibus Ressalto ser um
pedido da comunidade, pois desde já se for atendido à comunidade agradece; 6766
Marcio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua João ~
Telles Bairro Glória; 6767 Anselmo Britzke - Solicitando que seja providenciado
com a maior brevidade possível o calçamento na rua Siqueira Campos (trecho que
não há pavimento); 6769 Eduardo Assis - Solicita placas de sinalização e sentido da
via na Travessa Oriental entre rua Antônio José Barlete e Rua Antônio Vargas na
bairro Centro; 6773 Gian Pedroso . Solicitando ao Executivo que determine ao setor f)
competente para que com a máxima urgência possível providencie melhorias no
trecho final da Rua Minas Gerais no Bairro Oriental; 6774 Gian Pedroso .
Solicitando ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente
melhorias urgentes nas ruas do Bairro Nova Ouro Preto; 6775 Anselmo Britzke _
Solicitando ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima
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urgência possível a instalação de placas de sinalização nas Ruas do Bairro Santo
Antonio, em razão de que as CFCs(Centro de Formação de Condutores) realizam as
aulas práticas e as provas neste bairro; 6777 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício ao
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que realize a
operação tapa buracos na Rua Presidente Vargas; 6781 Erlei Vieira e Orion
Albuquerque - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine a IMEDIATA,
contratação de um médico psiquiatra para atuar junto ao CAPS lI, CAPS Infantil e
no Ambulatório de Dependência Química; 6787 Fernando Sant'anna - Reiterando
solicitação para que seja realizado o fechamento do buraco aberto para colocaçãode
canalização na Avenida São Bento, entre a Avenida Flores da Cunha e Rua General
Osorio; 6788 Fernando Sant'anna - Solicita o fechamento do retorno na Avenida
Pátria em frente ao Posto Pátria, bem como que se realize estudo para diminuir o
número de retornos na via; 6790 Estevão De Loreno e Daniel Weber - SOLICITA
limpeza no canteiro lateral da Rua Valeriano dos Santos, em toda a sua extensão
no bairro Ouro Preto ao lado do Centro Municipal de Educação Profissional; 6791
Fernando Sant'anna - Solicita que o Poder Executivo disponibilize Psicóloga para
acompanhamento das Conselheiras Tutelares; 6794 Estevão De Loreno _
Reiterando pedido da operação tapa buracos na Rua Ernesto Alves, começando em
frente ao Clube Caixeral em toda a sua extensão; 6795 Rudi Brombilla - Solicita ao
Executivo que determine ao setor competente o serviço Capina, Limpeza e Pintura
em toda a extensão da Rua Rio Branco, Solicitação da Comunidade; 6797 Anselmo
Britzke - Solicito ao Executivo Municipal que determine ao setor competente que
realize uma homenagem ao Sr. Ariovaldo Giacometti (gringuinho) da Associação
Ouro Preto que faleceu no dia 30 de março para que seja colocado o seu nome no
Campeonato Amador e também nos Troféus; 6798 Anselmo Britzke - Solicitando ao
Executivo para para que determine ao setor competente, que seja realizado
trabalhos de limpeza e conservação do cemitério municipal. LEITURA DOS
REQUERIMENTOS: 6724 Estevão De Loreno - Para Pelotas e Rio Grande entre
os dias 14 a 17 de abril de 2014; 6726 Paulino de Moura - O VEREADOR abaixo
assinado solicita na forma regimental, que após lido e apreciado em Plenário seja
AUTORIZADAviagem à Porto Alegre/RS entre os dias l° a 04 de abril do corrente,
para participar de um Curso no Inlegis( Instruções Técnicas para Gestão de
Gabinetes para Vereadores e Servidores e a correta interpretação de parecer do
TCE para pagamento do 13° e construção,reforma e modernização da Câmara de
Vereadores.) -Agenda Tribunal de Contas-Entregar o Relatório da CPI -Agenda na
4" Câmara Aproveito para solicitar a liberação de 3,5 (três diárias e meia).
HORÁRIOPREVISTO: • SAÍDA: 1%4/2014 - saída prevista para às 10:00horas.
RETORNO: 04/04/2014 - retorno previsto para às 18:00 horas; 6748 Alaor Tomaz-
Seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho,a Orlando Luz, o
"Orlandinho", pela conquista na Copa Gerdau de Tênis, Campeonato Internacional
Juvenil de Porto Alegre; 6749 Orion Albuquerque, Alaor Galdino Tomaz, Erlei
Vieira, Rudi Brombilla, Anselmo Britzke, Gian Pedroso
Paulino De Moura e Eduardo Assis - Que seja enviado oficio de aplauso ao
Colunista Social Luciano Baumgardt, que participou no inicio do mês no Serrano
Resort & Spa em Gramado, da 13 Jornada da Associação dos Colunistas Sociais do
RGS, sendo escolhido entre todos os participantes do evento como Colunista do
Ano, recebendo o troféu das mãos do Presidente da Associação dos Colunistas
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Sociais do Rio Grande do Sul - (ACORS), Sr. Laneylangaro; 6750 Rudinei
Brombilla . Solicita autorização viagem à Porto Alegre/RS entre os dias 10 a 4 de
Abril do Corrente; 6753 Otto Gerhardt - Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado
oficiodeste Poder Legislativo Municipal, ao Governador do Estado, Exmo. Sr. Tarso
Genro, este requerimento de Apoio ao Movimento "Acadepol para todos jál". Hoje,
nossa Polícia Civil conta com apenas 5. 500 servidores para atender todo o Estado,
praticamente um terço do número considerado ideal, isso representa apenas, 55%
do efetivo ideaL No entanto, há uma previsão legal para 8.137 cargos de inspetor e
escrivão. Para se ter uma ideia,
em apenas 2 anos - no mês de junho de 2011 até dezembro de 2013 - a Polícia Civil
contabilizou 1.056 aposentadorias, e só neste inicio de 2014 (de janeiro a fevereiro)
já são 37 aposentadorias. Conforme o delegado Ranolfo Vieira Júnior, chefe da
Polícia Civil, em 56 cidades gaúchas existe apenas um policial para dar
atendimento a quem precisa da Polícia. Nos 496 municípios do RS, só em 340 há o
que se pode chamar de contingente, ou seja, mais de um policiaL Para 110rita
Cansan, presidente do SINPOLlRS. "Este número é pouco. Para cumprir seu papel
constítucional de polícia judiciária com eficiência e eficácia necessitamos de mais
policiais, para dar mais segurança. Temos uma situação crítica com setores de
plantão com apenas um colega, cartórios e investigações com número muito
reduzido para atender a demanda necessária, sobrecarregando a todos". Como
forma de sensibilizar o Governo do Estado, para que todos os aprovados ingressem
na ACADEPOL, o SINPOLIRS solicita para que todos que assinem a petição
pública. Assim, cabe ao Poder Legislativo, prestar apoio ao movimento
"ACADEPOLpara todos já!", para que o Governo do Estado autorize a convocação
imediata de todos os aprovados no concurso público para o curso de formação da
Polícia Civil, para além das vagas inicialmente previstas em edital, com a
finalidade de, pelo menos em parte, minimizar o problema da segurança pública em
nosso Estado; 6756 Estevão De Loreno - Seja enviado oficio com os mais sinceros
votos de profundo pesar aos familiares do Sr. Ariovaldo Giacometti, mais conhecido
como "gringuinho" pelo falecimento ocorrido no dia 30 de Março de 2014; 6760
Alaor Tomaz, Anselmo Britzke e Gian Pedroso - Seja enviado oficio com os mais
sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. Ariovaldo Giacometti, o
"Gringuinho", pelo falecimento, ocorrido no dia 30 de Março de 2014; 6761 Erlei
Vieira - Solicita autorização viagem à Porto Alegre/RS entre os dias 1"a 4 de Abril
do Corrente; 6768 Eduardo Assis - Para Orlando Luz pela conquista do título
Internacional Juvenil de Porto Alegre; 6770 Eduardo Assis - Aos deputados
Estaduais que votaram a favor do Projeto de Lei 017 2014 para a renúncia de R$ ~
25.000.000,00 em isenção fiscal para as empresas que bancarem as estruturas
temporárias para a copa do Mundo em Porto Alegre; 6771 Eduardo Assis - Aos .-
Deputados Estaduais que votaram contra no dia 25 de março de 2014 ao Projeto de
Lei 017 2014 ao qual tratava de renúncia fiscal por parte do Governo Estadual e
isenção fiscal no valor de R$ 25.000.000,00 para as empresas que bancarem as f)
estruturas temporárias para a Copa do Mundo em Porto Alegre; 6776 Gian Pedroso .
_ Aos Deputados Estaduais que votaram contra no dia 25 de março de 2014 ao
Projeto de Lei 017 2014 ao qual tratava de renúncia fiscal por parte do Governo
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Estadual e isenção fiscal no valor de R$ 25.000.000,00 para as empresas que
bancarem as estruturas temporárias para a Copa do Mundo em Porto Alegre; 6778
Gian Pedroso - Seja encaminhado oficiode cumprimentos a Pet Shop Reino Animal
e Academia Studio, pela realização da 4° CÃOMINHADA, realizada no último
domingo dia 30; 6783 Daniel Weber - O vereador abaixo subscrito requer, na forma
regimental, que depois de lido em plenário, o senhor presidente encaminhe oficio ao
Executivo Municipal, solicitando que sejam prestadas as seguintes informações
referentes à contratação de Técnico de Informática: 1. Lista dos aprovados do
último concurso de Técnico de Informática nível superior por ordem de
classificação. 2. O concurso disponibilizou vaga para Pessoas com Deficiência. 3.
Especificação dos aprovados que buscou a vaga na área de pessoas com deficiência,
no caso de disponibilização de vagas. 4. Foi chamado algum Técnico de Informática
nível superior referente ao ultimo concurso? Copia da sua nomeação caso tenha;
6786 Orion Albuquerque - Senhor Presidente desta Casa legislativa, venho por
meio desta solicitar a liberação de uma diária e meia ( 1,5) , para participar de
audiências onde serão tratados assuntos de interesse da municipalidade. Solicito
também a liberação do carro oficial da Càmara para meu deslocamento até a cidade
de Porto Alegre. Relação de Agendamentos Gabinete Estadual do Deputado federal
Nelson Marchezan Junior Gabinetes dos Deputados Estaduais Jorge Pozzobom;
Zilá Breitenbach; Adilson Troca; 6789 Paulino de Moura - encaminhe ofício ao
Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta casa o que segue: 1 _
Enviar a esta Casa um relatório completo das horas extras feitas por servidores do
município, desde o inicio da atual administração, especificando o nome do servidor
e a secretaria e setor em que está lotado. 2 - Encaminhar também, se houver, a
justificativa do pedido de hora extra solicitada pelo responsável pelo setor.
JUSTIFICATIVA: Fomos informados de que há o pagamento mensal de um grande
numero de horas extras, motivo pelo qual não se justifica o turno único; 6792 Rudi
Brombilla - Seja enviado oficio de parabenizarão a direção do HCC - Hospital de
Caridade de Carazinho pela reeleição da Diretoria Executiva 2014 - 2015; 6793
Estevão De Loreno e Daniel Weber - Seja enviado Ofício de Aplauso a Empresa
MAC FLY BALONISMO, ao Sr. MACLEITIANE ECKER, parabenizando pelas
atividades de balonismo em Carazinho e região, por proporcionar a comunidade
momentos de lazer, entretenimento e diversão o qual vem chamando a atenção
principalmente das crianças, idosos e simpatizantes da comunidade carazinhense;
6796 Fernando Sant'anna - O vereador signatário solicita que, após lido em
Plenário seja enviado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que prestem
as seguintes informações: 1) De que forma e com que frequência é realizada a
fiscalização dos carros de som no Município? 2) Todos os carros de som que
circulam atualmente no Município contam com autorização? 3) Existe alguma
forma de bloqueio de som para que esteja limitado a determinado volume, conforme
previsto em lei, que seja realizado nos veículos de som autorizados em Carazinho?
4) Quantos carros de som circulam atualmente em Carazinho? 5) Quais são as
exigências para o exercício desta atividade? 6) Existe hoje no município a prática de
alguma forma de sinalizar carros fiscalizados e autorizados para o exercício da
atividade? JUSTIFICATIVA: Tal pedido se justifica pelo fato de que os
comerciantes e moradores do nosso município têm sido enfáticos em afirmar que o
alto volume dos carros de som causa prejuízos às atividades de comércio, além de
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prejudicar o sossego da comunidade, sendo justo e legal que se realize a fiscalização
e controle da atividade em âmbito MunicipaI.Grande Expediente: Homenagem às
mulheres Maria Nerci Link e Denise Marquesan CavoI. Tribuna Livre: Macleitiane
Ecker (Mac Flay Balonismo), Eloisa D'Avila (condicacar) e Franciele Oliviera
(Representante dos Professores Municipais). Ordem do dia. O Vereador Paulino de
Moura solicitou que os requerimentos sejam votados em bloco. O Presidente coloca
em votação o requerimento verbal do Vereador Paulino de Moura, vereadores que
concordam permaneçam comoestão, contrários se manifestem, aprovado por todos.
O Vereador Anselmo Britzke registra o voto contrário aos requerimentos 6770 e
6771.0 presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura do número e autor e
dos requerimentos. O presidente colocou em discussão os requerimentos. Os
Vereadores Estevão De Loreno, Paulino de Moura, Anselmo Britzke, Eduardo
Assis, Alaor Tomaz, Gian Pedroso e Rudinei Brombilla discutiram os
requerimentos. Não havendo mais vereadores que quisessem discutir, colocou os
requerimentos em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão
contrários se manifestem. Aprovado por todos, com exceção do voto contrário do
Vereador Anselmo Britzke aos requerimentos 6770 e 6771. O Presidente solicita
que o Secretário faça a leitura do Projeto de Lei 010/14 da Mesa Diretora. O
Presidente solicita que o Secretário proceda a leitura do parecer da CJF do projeto,
o Presidente coloca em discussão o parecer da CJF, não havendo vereador que
queira discutir coloca em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão,
contrários se manifestem, aprovado por todos. O Presidente solicita que o
Secretário proceda a leitura do parecer da COES do projeto, o Presidente colocaem
discussão o parecer da COES, não havendo vereador que queira discutir coloca em
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem,
aprovado por todos. O Presidente colocaem discussão o projeto, o Vereador Paulino
de Moura discutiu o projeto, não havendo mais vereador que queira discutir coloca
em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se
manifestem, aprovado por todos. O Presidente solicita que o Secretário faça a
leitura do Projeto de Lei 007/14 do Vereador Eduardo Assis. O Presidente solicita
que o Secretário proceda a leitura do parecer da CJF do projeto, o Presidente coloca
em discussão o parecer da CJF, os Vereadores Eduardo Assis e Paulino de Moura
discutiram o parecer, não havendo mais vereador que queira discutir coloca em
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem,
rejeitado por nove votos contrários e três votos favoráveis. O Presidente passa o
projeto para o presidente da COES exarar parecer. O Presidente da COES se
manifesta e diz que irá analisar o processos para as próximas semanas. Nada mais
havendo atratar, sob proteção de Deus o presidente declarou encerrada
apresentesess - onvocando os senhoresvereadores para a próxima sessão
ordinária e realiz no dia trinta e umde março de dois mil e quatorzeas dezoito
horas uarenta e c cominutos. Tenham todos uma excelente noite.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE

VEREADORES DE CARAZINHO

•

•

Presidente Secretário
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