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Ao oitavo dia do mês de abril de dois mil e treze, dezoito e quarenta e cinco minuto
ocorreu à décima segunda reunião da Câmara Municipal de Carazinho" O Vereador
Orion Albuquerque procedeu à leitura de um trecho da Biblia" Presidente OTTO coloca
em apreciação a ata 011/13 da sessão ordinária do dia primeiro de abril de dois mil e
treze. Aprovado por todos. Secretário Rudi Brombilla faz a leitura do expediente da
presente reunião. Projeto de Lei - Vereador Paulino De Moura- Ementa: Fica
Instituída no âmbito Municipal a semana da Cultura Evangélica a ser Comemorada na
Semana do Carnaval. Projeto de Lei- Vereador Paulino De Moura- Ementa: Dispõe
sobre a qualificação da música e eventos Gospel conforme especifica. Projeto de Lei-
Vereador Alaor Galdino Tomaz- Ementa: Dá denominação a Rua H do Residencial
Villa Verde 11 do Bairro Sommer. Indicações: 2997 - Gian Pedroso solicitamos ao
Executivo Municipal que em conjunto com o Departamento Municipal de Trânsito
estude a viabilidade de demarcar visualmente (com pintura) as vagas para
estacionamento, principalmente na Av. Flores da Cunha, pois recebemos esta
sugestão por email e é uma ideia que com certeza possibilitará mais lugares, pois
algumas pessoas estacionam o carro às vezes ocupando o lugar inadequadamente,
impossibilitando que outro veículo seja estacionado e como se fala tanto em vagas de
estacionamento, acho que seria uma ideia útil. 3007 - Alaor Galdino Tomaz-
Encaminhamos solicitação ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente, que realize trabalhos de patrolamento, cascalhamento e ensaibramento
na Rua Zélia Quadros de Lírio. 3012 - Orion Albuquerque realizado a retirada de
entulhos verde na Rua Julio Rosa Teixeira, em frente ao nO. 320 Bairro Santa
Terezinha. 3013 - Orion Albuquerque: realizado a retirada de diversos vasilhames que
se encontram amontoados na Rua Conde de Porto Alegre, em frente ao nO47, Bairro
São João. 3014 - Orion Albuquerque realizado uma operação tapa buraco no asfalto
de acesso de Carazinho a Xadrez. 3015 - Otto A. Gerhardt Neto. Encaminhamos
solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima
urgência possível medidas no sentido de agilizar a colocação de uma placa de PARE
na travessa da Rua Alfredo Closs com a Rua Leonel Rocha Bairro Ouro Preto, pedido
dos moradores. 3021 - Erlei Vieira Solicitando ao Executivo Municipal, que determine
ao setor competente, a execução de serviço de limpeza e recolhimento de entulhos
verdes na Edemar Ruwer, em frente ao nO366, Bairro Ouro Preto. 3022 - Erlei Vieira
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
serviço de limpeza e capina em um terrenó baldio localizado na Rua Machado de
Assis, em frente ao numero 226, Bairro São João. 3023 - Erlei Vieira Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de
patrolamento, ensaibramento e compactação na Rua Pedro João da Silva, nO237,
bairro Santa Terezinha. 3024- Erlei Vieira Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, execução serviço de nivelamento, patrolamento,
ensaibramento, compactação calçamento na Rua Conde de Porto Alegre, nO300,
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Bairro São João. 3025 - Rudi Brombilla Solicitando ao Executivo para que determine
o setor competente para que seja feita reparos com urgência na "Boca de Lobo" entre
as Rua 21 e Abril esquina com Rua 31 de Março, já a referida encontra- se aberta
colocando em risco tanto veículos com pedestres, com proliferação de ratos e mau
cheiro, solicitação da comunidade. 3026 - Rudi Brombilla Solicitando ao Executivo
para que determine o setor competente os trabalhos de patrolamento, ensaibramento
e compactação, além da canalização em toda a extensão da Av. Marechal Castelo
Branco, por se tratar de uma via de grande circulação de veículos e pedestres e se
encontra em péssimo estado de conservação, solicitação da comunidade. 3030 • Gian
Pedroso Solicitamos ao Executivo Municipal que determine ao setor competente a
realização de trabalhos de melhorias, tais como limpeza, capina, manutenção e pintura
dos brinquedos existes na pracinha do SENAI, em frente à Paróquia Nossa Senhora
da Glória, especialmente em razão da grande quantidade de crianças que circulam
pelo local e na atual situação há risco de acontecerem pequenos e até mesmo graves
incidentes. 3035 • Eduardo Assis O vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental que depois de lido, ouvido e aprovado em plenário, seja enviado ao
Executivo Municipal, ofício para que determine ao setor competente para que realize
melhorias com patrolamento e ensaibramento e se for preciso a abertura de bocas de
lobo com a colocação de tubos na rua tamoios, onde existem atualmente várias
valetas com profundidades e larguras extensas Carajás e Caetés e principalmente em
frente a lenheira do Nei para baixo. Pedidos dos Moradores. 3037 - Eduardo Assis O
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que depois de lido, ouvido e
aprovado em plenário, seja enviado ao Executivo Municipal, ofício para que determine
ao setor competente para que realize melhorias com patrolamento e ensaibramento na
Rua Caetés entre a rua Fernando Ferrari (asfalto) e Tamoios, no bairro Conceição
onde existem atualmente várias valetas com profundidades e larguras extensas. 3038
_Eduardo Assis O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que depois
de lido, ouvido e aprovado em plenário, seja enviado ao Executivo Municipal, oficio
para que determine ao setor competente para que realize melhorias com patrolamento
e ensaibramento na rua Carajás, no bairro Conceição onde existem atualmente várias
valetas com profundidades e larguras extensas em toda sua extensão, inclusive com
valetas transversais, danificando veículos e muitas vezes impossibilitando os mesmo
de trafegarem pela via.. A referida via, é de grande movimentação dos moradores e
passagem e acesso para outras vias e bairros de nossa cidade. Pedido dos moradores
3039 -13 Eduardo Assis O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que
depois de lido, ouvido e aprovado em plenário, seja enviado ao oficio desta casa à
Empresa Glória de Transportes para que determine que suas linhas regulares que
passam pelo bairro conceição e bairro São Jorge que entrem no Bairro Passam
D'Areia na Rua Amarolino Borges dos Santos, até a parada de ônibus que foi
colocada nesta rua, pois atualmente existem 4 horários de entrada de coletivo urbano
sendo que esses horários de pouco ajudam a comunidade do referido bairro e também
que quando o coletivo urbano chega ao fim da linha hoje em dia que é em frente ao
mercado do trabalhador, na rua Senador Salgado Filho, o mesmo chega a ficar parado
de 5 a 10 minutos em frente ao referido mercado, dando tempo mais que suficiente
para o mesmo entrar e retornar pois não é mais do que 200 metros a volta que o
coletivo deve fazer no interior do bairro. 3040 • Eduardo Assis O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental que depois de lido, ouvido e aprovado, seja
enviado ofício ao Executivo Municipal para que determine ao setor responsável a
recolocação da parada de ônibus coletivo urbano que foi retirado sito à Rua Ivalino
Brum, em frente ao número 620 no bairro Winkler. Pedido dos moradores. 3042 - Gian
Pedroso Solicito ao Senhor Prefeito Municipal que determine ao setor competente
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realização de imediatos serviços de limpeza e capina na baixada da Rua Bernardo
Paz, nas proximidades do nO985, pois com a chuva dos últimos dias houve um
crescimento acelerado do matagal. 3045 - Estevão De Loreno Para que determine
ao setor competente que seja feito o recolhimento de entulhos na Rua Guaranis.3047 -
Estevão De Loreno Para que determine ao setor competente que seja efetuado
patrolamento, ensaibramento e cascalhamento nas Ruas Aristides Alves, Lauro
Weber, Haryi- Bucos, José Domingues Piva, Germano Bonos e Waldomiro Moecler,
do Bairro Planalto. 3049 _ Estevão De Loreno Para que determine ao setor
competente que seja feito o recolhimento de entulhos na Rua Alberto de Souza em
frente à residência de N° 46 e ao lado da residência nO20. 3050 - Estevão De Loreno
Para que determine ao setor competente que seja feito o recolhimento de entulhos na
Rua Caetés em frente à residência de N° 370. 3051- Estevão De Loreno Para que
determine ao setor competente para que sejam repintados os quebra molas na Rua
Leo Neuls. 3052 _ Estevão De Loreno Para que determine ao setor competente para
que seja repintado o quebra- molas na Rua Minuanos. 3053 - Estevão De Loreno
Para que determine ao Setor Competente que seja efetuado trabalho de tapa buracos
na Rua São Sebastião. 3057- Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine
ao setor competente que estabeleça um calendário de galetos com massa, divulgado
em meios de comunicação e portais do município. O prato, típico da culinária
carazinhense é oferecido geralmente aos sábados, sendo promoções de entidades,
tendo o valor arrecadado sido revertido em beneficio das mesmas. Ocorre que, não
raras as vezes, várias entidades oferecem a promoção na mesma data o que dificulta'
a promoção, e muitas vezes faz com que em alguns finais de semana tenham vários e
em outros nenhum. O calendário facilitará a organização, promoção e informação,
além de promover a valorização da cultura do prato. 3058- Fernando Sant'Anna de
Moraes Para que determine ao setor competente que seja colocada sinaleira para
pedestres e faixa de segurança na Avenida São Bento esquina com Avenida Flores da
Cunha, eis que a dificuldade na travessia da rua coloca em risco os pedestres que por
ali circulam. 3062 _ Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução serviço de, patrolamento e ensaibramento
e compactação, na Rua Minas Gerais Bairro Oriental. 3063 - Marcio Luiz Hoppen
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação Em todo Bairro São Lucas.
3067- Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao
setor competente, a execução da colocada de uma grade a onde foi feito uma boca de
lobo na Rua Quero-Quero travessa com a Rua Tangara Bairro São Lucas. 3068 -
Anselmo Britzke Solicitando ao Executivo Municipal que providencie com a máxima
urgência possível melhorar a iluminação da Praça Albino Hillebrandt, pois a mesma
está com uma iluminação muito ruim causando insegurança as pessoas que transitam
pelo local no período da noite. 3069 - Anselmo Britzke Solicito ao Executivo, que
providencie a colocação de bancos na parada de ônibus na Av. São Bento, nas
proximidades da Pastelaria do Gringo, em razão de que há muitas pessoas de idade
avançada que aguardam o coletivo urbano e o transporte que vai até o interior, nas
localidades de São Bento, Cruzinha, Santa Terezinha e Pinheiro Marcado. 3070 -
Anselmo Britzke solicitou ao Executivo para que determine ao setor competente que
sejam tomadas providências imediatas no sentido de realizar uma limpeza geral nas
bocas de lobo da Av. Flores da Cunha, entre a Av. Antonio José Barlette e a Rua
Presidente Vargas em função de que as águas não têm vazão já que as mesmas
estão entupidas, causando transtornos e alagamentos em várias regiões do centro da
cidade. 3071- Alaor Galdino Tomaz Solicitando para que determine ao setor
competente o recolhimento de entulho na Rua João Clemente Elsing, próximo ao nO

-IA~v-:.FFI~o:;:;re~s~dj;;a;(C~u:;;n;j:h;;;a-:-,7!79g;9l"-~CGa;;;i;:xa;;PP;;:os;;;t~alj:".1"17-:;1;--=-F~o:n:::e:-;P:;:A;-;:;-;:;:'--;;:;:-::=:-:=-:--=-------------
e-mail:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br. BX. (54) 33302322- CEP99500-000- CARAZINHO- RSwww.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
WlIZIIOIIl-IIS

434 no Bairro Ouro Preto 3072 - Alaor Galdino Tomaz Solicitando ao setor
competente que coloque uma placa na Rua Zélia Quadros Urio identificando a mesma
3073 • Anselmo Britzke Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine
ao setor competente com a máxima urgência possivel a realização de melhorias nas
Ruas Nicodemos Moehlecke, Renê Goellner e Romeu Salomão, no Bairro Alegre, pois
há trechos das mesmas em péssimo estado de conservação. 3075 - Estevão De
Loreno e Mareio Luiz Hoppen Para que determine ao setor competente que seja
efetuado patrolamento, ensaibramento e cascalhamento na estrada que dá acesso ao
Parque da Cidade. 3077 _Gian Pedroso Solicitando ao Executivo para que determine
ao setor competente melhorias na pavimentação ao longo da Rua XV Novembro, no
Bairro Centro 3078 _ Anselmo Britzke Solicitamos ao Executivo Municipal para que
determine ao setor competente a instalação da parada de ônibus com cobertura na
localidade de Cruzinha, próximo da Madeireira, pois a mesma foi retirada e os alunos
tem que aguardar o transporte no tempo, sem proteção alguma. Requerimentos:
2998 • Gian Pedroso O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que
depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício
do Poder Legislativo de Carazinho ao Presidente da Eletrocar e aos seus Diretores,
solicitando que a empresa estude a viabilidade de realizar novamente um Projeto para
confecção de placas para identificação das ruas do municipio. Na administração
2004/2008, a direção da empresa teve a bela iniciativa de confeccionar placas com o
nome das ruas para serem fixadas junto aos postes de iluminação pública nos bairros
do municipio identificando as ruas, um trabalho bastante interessante, visto que a
grande maioria apresentava-se sem identificação alguma. Passado algum tempo,
constatamos que muitas destas placas caíram do local onde foram fixadas, e algumas
ruas sequer chegaram a receber a placa indicativa, ou por terem sido criadas mais
recentemente ou por outros motivos que desconhecemos, por isso sugerimos que a
atual direção da Eletrocar, possa providenciar novamente a confecção de placas e que
estas sejam fixadas com um material mais resistente de forma que possam
permanecer no local por um grande período de tempo. Através deste pedido visamos
atender uma reivindicação que nos chegou por email, onde um morador do municipio
apresenta a reclamação quanto a dificuldade de saber em que lugar se está
justificando que a identificação das ruas não existe. Sendo a Eletrocar uma empresa
que sempre se preocupa em atender bem a população, entendo que certamente será
analisada a viabilidade de atender nossa solicitação, pois é uma medida que facilita de
forma evidente o dia a dia do cidadão que vai a outros bairros fazer sua visita, dos
trabalhadores que fazem entregas domiciliares e de outros visitantes de fora da cidade
que precisam recorrer às pessoas que transitam pelas ruas para localizarem-se
adequadamente. 2999 _ Fernando Sant'Anna de Moraes O Vereador abaixo
assinado solicita que, depois de lido em Plenário e deferido na forma regimental, seja
encaminhado ofício do Poder Legislativo aos familiares do Sr. Olmiro Fahrion, que veio
a falecer na madrugada do dia 04/04. Seu Olmiro, natural de Santa Maria, fixou
residência e constituiu família em Carazinho. Cidadão atuante foi vereador nesta casa.
Recebam os familiares nossOS votos de profundo pesar pelo infausto ocorrido, com os
mais sinceros votos de força para suportar a dor da ausência. Porque Deus amou o
mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que n'Ele
crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16.3003 - Paulino De Moura O
VEREADOR abaixo assinado solicita na forma regimental que após lido e
Apreciado pelo plenário seja enviado oficio ao Promotor de Justiça de Carazinho
CRISTIANO LEDUR e Promotora Clarissa Amélia Simões Machado, manifestando em
nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO os nossos elogios pelo trabalho
realizado pelo magistrado em nossa cidade, que foi de grande valia, mesmo com as
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diferenças que existem, o seu profissionalismo se destacou e superou isso, com muito
trabalho, dedicação e responsabilidade desejaram ao promotor muito sucesso nessa
nova caminhada. 3005 _ Paulino De Moura Solicitando ao Presidente da Casa que
seja entregue em sessão na Câmara no dia 22 de abril uma placa de homenagem ao
Promotor de Justiça Cristiano Ledur e a Promotora Clarissa Amélia Simões Machado,
pelos serviços prestados a nossa cidade e a nossa comunidade que foram de grande
importância, devido ao profissionalismo e dedicação prestados por eles. 3006 • Daniel
Weber O Vereador abaixo subscrito requer que depois de lido em plenário, e deferida
na forma regimental, que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo
pesar aos familiares de João Sálvia pelo falecimento, ocorrido no dia 07 de Abril de
2013. João Sálvia sempre foi um homem exemplar, pessoa batalhadora, que sempre
honrou seus compromissos, um ótimo pai, irmão, esposo, todas as qualidades boas
possíveis. Sendo um de seus filhos, Felipe Sálvia o qual foi vereador e presidente
desta egrégia casa. Infelizmente, por obras de forças que estão acima de nós, nem
tudo segue o rumo que desejamos. Todavia, Deus sabe o que faz e o que é melhor
para cada um de nós. À familia enlutada de João Sálvia, nossos mais sentidos
pêsames pelo infausto ocorrido. 3008 - Orion Albuquerque O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário, seja
encaminhado ofícío ao Executivo Municipal para que estude a possibilidade de
disponibilizar um veiculo oficial para o Subprefeito de Pinheiro Marcado, Sr. Vilmar
Siqueira. O Subprefeito não possui nenhum carro oficíal do qual possa fazer uso para
se deslocar para reuniões ou mesmo para vir até o Município, tendo que fazer uso de
veiculo particular. 3010 _ Gian Pedroso, Anselmo Britzke, Alaor Galdino Tomaz,
Paulino De Moura, Orion Albuquerque, Erlei Vieira, Rudi Brombilla Os
Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma regimental, que depois de ouvido o
Plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar,
pela perda irreparável do Senhor JOÃO SÁLVIA, ocorrida na noite de ontem. Seu
João era pai do Ex-Vereador e Ex Presidente desta Casa, nosso amigo Felipe Sálvia,
e ao nosso grande amigo, bem como aos demais familiares cabe-nos lamentar a
perda, pois certamente não é fácil perder aiguém que nos é tão precioso na vida,
embora tudo tenha seu tempo e a hora certa, todos nós desejamos ter nossos pais
para sempre, quica fossem eternos, que jamais os vissemos partir. Hoje carissimo
amigo Felipe Sálvia carrega essa tristeza em seu peito, mas trazes também as boas
lembranças do amor, da dedicação, da educação que o seu João lhes transmitiu ao
longo de sua vida, foi um homem trabalhador, honesto, crente a Deus, um grande
homem, um grande exemplo de pai, de esposo. A você Felipe e aos demais familiares
nossa sincera manifestação de pêsames: Todos sabem o quanto é difícil perder
alguém que nos é tão especial, mas não se deixem abalar, pois certamente ele estará
sempre próximo aos seus, guiando e ajudando com sua presença espiritual. A todos
os familiares e amigos do inesquecível João Sálvia, nossoSsinceros sentimentos pelo
infausto ocorrido. "Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá."
Jô 11, 25-26. 3011- Orion Albuquerque O Vereador abaixo assinados solicitam na
forma regimental, que após aprovado em plenário, seja encaminhado ofício a
Presidente da Liga de Combate ao Câncer Sra. Elisabete Moreira Adam extensivo a
toda diretoria pela comemoração do Dia Mundial de Combate ao Câncer, comemorado
no dia de hoje. Cumprimentamos a todas as voluntárias da Liga Feminina de Combate
ao Câncer, Mulheres que aprenderam a arte de ser feliz através da doação de seu
tempo e seu amor aos doentes necessitados de estímulo e de amor. Que esse
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município, totalizando 37 turmas e cerca de 842 alunos, atingindo com isso a rede de
Ensino Fundamental da área urbana, alunos com faixa etária de 10 a 11 anos. O
objetivo é promover a conscientização das crianças e adolescentes e possibilitar o
reconhecimento de situações que possam comprometer sua segurança e saúde, é
composto por lições com atividades orientadas para as séries iniciais do ensino
fundamental, com a finalidade de levar o aluno a participação e interatividade nas
discussões e no desenvolvimento de habilidades que os conduza a solução de
problemas e dificuldades, ensinando procedimentos a adotar em situações de
emergência ou quando ocorrem eventos inesperados, como também as primeiras
noções de habilidades vitais essenciais, como dizer não e pedir ajuda.3048 - Erlei
Vieira O Vereador abaixo assinado requer, na forma regimental, que depois de ouvido
o Plenário, seja encaminhado ofício externando os mais sinceros votos de pesar aos
familiares do nossO amigo OLMIRO FAHRION, ocorrido na última quinta-feira, dia 04
de abril. O Senhor Olmiro Fahrion foi vereador desta Casa na 10' Legislatura, foi
funcionário e Conselheiro da Eietrocar, um exemplo de dedicação á familia e ao
trabalho. Eu e meu falecido Pai tivemos o prazer de tê-lo com amigo e vizinho por
muitos anos. Por sua trajetória de vida como pai, marido, avô e amigo rogamos a Deus
que o receba em seu reino de luz; consolando e confortando a familia enlutada. "Em
verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é em que os mortos ouvirão a
voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jô 5:25. 3054 . Alaor Galdino
Tomaz O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de
ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo
pesar, pela perda irreparável do Senhor ANTÓNIO CASIRIGUI, ocorrida na última
quinta-feira, dia 04 de abril. 3055- Eduardo Assis O vereador abaixo assinado solicita
na forma regimental que depois de lido e aprovado por essa egrégia casa, seja
enviado oficio de congratulações á empresa Termobrás pela conquista no último dia
04 do corrente em Brasilia do Prêmio de Competitividade para Micro e Pequenas
Empresas _ MPE Brasil _ etapa 2012 na categoria Indústria à nível nacional. Há mais
de 25 anos produzindo lençóis térmicos e atendendo todo o Brasil e paises do
MERCOSUL, a Termobrás vem consolidando cada vez mais sua marca. Vencedora na
categoria Indústria é a única fábrica certificada pelas Normas Internacionais da ISO
9001 na América Latina. A partir de uma visão eficiente de seus gestores, agrega
qualidade, praticidade e uso de novas tecnologias a seus produtos, garantindo
conforto, baixo consumo de energia e maior qualidade de vida aos clientes - com
segurança atestada pelo Selo de Certificação do Inmetro. Por meio de um Sistema de
Gestão da Qualidade certificado há mais de 10 anos, com processos plenamente
controlados e com práticas rumo à excelência, a Termobrás destaca-se ainda pela
capacidade do time. Comprometidos, seus colaboradores criam o ambiente perfeito
para a empresa continuar na vanguarda, se destacando como uma das principais em
seu segmento. Com esse espírito de equipe, a Termobrás caminha rumo à excelência,
comprovada pelo histórico e jornada pela qualidade e satisfação dos clientes. Levando
dessa maneira junto a seu nome, o nome de Carazinho à todo o Brasil e vários países
da América Latina. Receba a direção da Termobrás, extensivo a todos os funcionários
e colaboradores congratulações do Poder Legislativo Municipal e em especial deste
Vereador, por mais esse prêmio recebido por essa empresa ímpar em qualidade e
desenvolvimento. 3056 • Alaor Galdino Tomaz O vereador abaixo assinado, solicita
na forma regimental que depois de lido e aprovado por essa egrégia casa, seja
enviado ofício de congratulações à Diretoria do Clube Comercial de Carazinho e
também em igual teor ao Sr. Orlando Pereira da Luz, promotores do evento
denominado 40Open de Tênis. 3060 • Paulino De Moura O Vereador abaixo assinado
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solicita na forma regimental, que após lido e apreciado em Plenário seja autorizada
viagem para Porto Alegre, para tratar de assuntos importantes para a cidade, onde
participará de reuniões no Gabinete do deputado Estadual Cássia Carpes, Márcio
Biolchi, Secretária Justiça do Estado e no DETRAN, a viagem tem saida no dia 08,
após o término da Reunião Ordinária ,e dias 09,10 e 11 de abril de 2013.3061 - Alaor
Galdino Tomaz O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que depois
de lido e aprovado por essa egrégia casa, seja enviado ofício de congratulações à
Direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Piero Sassi pelos seus 52 anos
de fundação ocorrida no dia 06 de Abril do corrente ano 3065 - Daniel Weber O
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado em
plenário, seja registrado em Ata e oficiado, a OI TELECOMUNICAÇ6ES DE
CARAZINHO, solicitando que seja feita a instalação de telefones públicos junto ao
Residencial Alvorada na Rua Pernambuco no Bairro Oriental. Temos a certeza de que
em breve os moradores do referido Residencial poderão contar com uma área
condizente as suas necessidades. 3074 - Anselmo Britzke O Vereador abaixo
assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de
cumprimentos do Poder Legislativo de Carazinho a Secretária Municipal de Educação,
Sra. Eloisa Dreyer e a Coordenadora de Educação Infantil, pelo inicio do projeto
"Horário estendido, fim de tarde divertido", que foi uma das promessas de campanha e
que passou a funcionar a partir deste mês nas Escolas de Educação Infantil Loreno
Graeff e João XXIII, com o objetivo de atender as crianças da educação infantil após o
horário regular de atividades, até às 18h30min, cujos pais ou responsáveis
comprovarem a necessidade. É um belíssimo projeto que tende a aumentar
gradativamente, pois assim que houver necessidade, o horário será também estendido
em outras escolas. Durante o período estendido as crianças desenvolverão atividades
diferenciadas, com oficinas práticas que não remetam ao ambiente da sala de aula,
com trabalhos de linguagem corporal e musical, estimulando a imaginação e a
fantasia. Recebam todos, nossO desejo sincero de sucesso no decorrer deste novo e
importante trabalho, pois além de colaborar com os pais estamos também dando um
passo a frente na educação de nossas crianças. 3076- Anselmo Britzke O Vereador
abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho a Direção da EMPRESA
TERMOBRÁS, cumprimentando-lhes pela conquista do Prêmio Nacional de
Competitividade para Micro e Pequenas Empresas - MPE Brasil, etapa 2012, na
categoria Indústria. Destacamos o belo trabalho que a Termobrás vem desenvolvendo
ao longo de mais de 25 anos de existência, quando iniciou e passou a fabricar um
produto que tinha por finalidade amenizar o sofrimento de pacientes debilitados.
Sabemos que a cada ano, houve um processo evolutivo buscando agregar mais
qualidade, praticidade no uso e novas tecnologias. A Termobras procura desenvolver
produtos que propiciem segurança e conforto, aliando a isso melhor qualidade de vida
para seus usuários e vem caminhando em busca da excelência, atendendo aos
requisitos dos clientes e melhorando continuamente os processos, produtos e
serviços, satisfazendo clientes e, utilizando modernas tecnologias, ampliando
mercados, mantendo a melhoria de seus produtos térmicos e do Sistema da Gestão
da Qualidade. Recebam o reconhecimento desta Casa, pois entendemos que toda a
equipe, direção e funcionários, merecem os cumprimentos pelo trabalho e dedicação
prestados. 3079 _ Estevão De Loreno O Vereador abaixo subscrito requer que depois
de lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado ofício com os
mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de Leda Maria Nicolai
Meneguzzo pelo falecimento, ocorrido no dia 05 de Abril de 2013. Dona Leda sempre
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foi uma pessoa exemplar, pessoa batalhadora, de boa índole, mulher de
personalidade forte, que sempre honrou seus compromissos, uma pessoa com
qualidades inigualáveis, de coração puro. Através dessa mensagem, quero mostrar
meus sentimentos pelo ocorrido. Infelizmente, por obras de forças que estão acima de
nós, nem tudo segue o rumo desejado. Somos participantes de uma predestinada
passagem, que nos enleva a luz divina! Todos têm a hora do retorno, para alguns fica
como um fim, mas acredito que nossas crenças nos aprimoram para travessia, na
inspiração de um lugar melhor. Que a presença de Deus traga um pouco de conforto
aos familiares e amigos da Dona Leda. À família enlutada de Leda Maria Nicolai
Meneguzzo, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. Passamos ao
intervalo regimental. Conforme acordo de bancadas não haverá intervalo regimental.
Passamos agora ao grande expediente. A Câmara Municipal de Carazinho
homenageia na data de hoje conforme a solicitação do vereador Gian Pedroso,
aprovado na sessão ordinária do dia vinte e cinco de março o Grupo Escoteiro
Levino Junges. Dando continuidade aos trabalhos, conforme convocação
anteriormente realizada, o Presidente Olto convida o Senhor Anderson kurtz dos
Santos para se dirigir a tribuna para realizar uma explanação em relação à situação da
Saúde Pública no Município, visando esclarecer as dúvidas dos vereadores desta casa
e da população em geral. Após a explanação o presidente abre aos questionamentos
dos vereadores. Os vereadores Gian Pedroso, Eduardo Assis, Orion Albuquerque,
Márcio Hoppen, Rudi Brombilla, Fernando Sant'Anna, Daniel Weber, Alaor Galdino,
Anselmo Britzke, Paulino De Moura, realizaram seus questionamentos. Passamos a
ordem do dia. O vereador Paulino De Moura pediu questão de ordem para que os
requerimentos e projetos viáveis fossem votados em bloco. Colocado em votação.
Aprovado por todos. O presidente Olto coloca em votação os requerimentos. Aprovado
por unanimidade. O secretário Rudi faz a leitura dos pareceres da Comissão de
Justiça e Finanças e da Comissão de Ordem Econômica e Social. Aprovado por
unanimidade. O presidente Olto coloca em discussão os projetos com pareceres já
aprovado. Os vereadores Paulino De Moura, Anselmo Britzke, Daniel Weber, Estevão
de Loreno se pronunciaram na tribuna. Aprovado por unanimidade. Nada mais,
havendo a tratar, sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente sessão,
convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no
dia 15/04/13 às 18h45 minutos, tenham todos uma boa noite.
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