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Aos décimo terceiro dia do mês de maio de dois mil e treze, dezoito e quarenta e cinco
minuto ocorreu á décima sétima reunião da Câmara Municipal de Carazinho, O
Vereador Daniel Weber fez a leitura de um trecho da Biblia, Na noite de hoje o
Vereador Eduardo Assis presidirá a sessão, substituindo o Presidente Otto que
precisou se ausentar por motivo de reunião na Casa Civil do Estado na noite de hoje,
O vereador Eduardo Assis coloca em votação a Ata 0/16 da sessão ordinária do dia
seis de maio de dois mil e treze, Aprovado por todos, Secretário Rudi Brombilla faz a
leitura do expediente da presente reunião, Oficio 076/13 do Executivo Municipal, o
qual encaminha o Projeto de Lei 034/13; Oficio 081/13 do Executivo Municipal, o qual
encaminha o Projeto de Lei 035/13; Ofício 077/13 do Executivo Municipal, o qual
encaminha o Projeto de Lei complementar 003/13; Oficio 082/13 do Executivo
Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 036/13; Oficio 083/13 do Executivo
Municipal, o qual responde ao Ofício 180/13; Convite para o Café de Lançamento do
30Feirão de Imóveis de Carazinho, no dia 16,05,2013, no Salão de Eventos do SESC;
Relatório da Administração 2012 da ELETROCAR; Parecer Jurídico sobre Projeto de
Lei a respeito do Vale Alimentação dos Inativos; MEMO 041/2013 do Secretário de
Obras Adair Bonaldi Flores; Projeto de Lei Autoria: Vereadores: Otto A, Gerhardt Neto,
Eduardo Assis, Estevão De Loreno, Rudi Brombilla e Marcio Luiz Hoppen Ementa:
Dispõe sobre a criação de cargos efetivos (recepcionista e diretor do departamento de
compras) da Câmara Municipal de Carazinho, 3406- Otto A. Gerhardt Neto,
Eduardo Assis, Estevão De Loreno, Rudi Brombilla, Marcio Luiz Hoppen Projeto
de Lei Dispõe sobre a criação de cargos efetivos (recepcionista e diretor do
departamento de compras) da Câmara Municipal de Carazinho, Leitura das
indicações: 3393 _Daniel Weber, Eduardo Assis EMENTA: Para que determine ao
Setor Competente que viabilíze estudo de um projeto de lei que priorize a pessoa com
deficiência, no que se referente á distribuição de fichas para atendimento médico,
dentário, nutricional, Psicológico, em unidades voltadas á saúde que sejam
conveniadas ao SUS, incluindo também os atendimentos realizados no CEM, sendo
que para isto seja destinado 20% dos atendimentos previamente agendado por
telefone ou familiar para o deficiente, 3400 - Paulino De Moura Solicitar ao Prefeito
Municipal que encaminhe uma enfermeira para atender no minimo meio turno,no
bairro São Lucas, pois tem pessoas com problemas sérios de saúde que ficam
impossibilitados de irem ao Posto de Saúde da Av, pátria, com isso se possível, a
enfermeira possa ir na residência dessas pessoas para fazer um atendimento
diferenciado, 3401 • Paulino De Moura Solicitar ao Senhor Prefeito Municipal junto a
Secretária de Obras, que encaminhe melhorias no campinho da São Lucas, limpando
o mato e colocando uma tela em volta da quadra e colocação de areia, pois está tudo
abandonado e as crianças precisam ter um lugar para brincar. 3412 - Rudi Brombilla
Solicita ao Executivo que determine ao setor competente o serviço de 'Tapa Buracos,
na parte com pavimentação da Rua Senador Alberto Pasqualini - e na parte não
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pavimentada seja feita os trabalhos de patrolamento, cascalhamento e compactação e
correção de nivel entre as duas partes. Solicitação da comunidade. 3413 - Rudi
Brombilla Solicita ao Executivo que determine ao setor competente o serviço Capina
Limpeza e Pintura em toda a extensão da Rua Pedro Otto Rech, Solicitação da
Comunidade. 3414 _ Rudi Brombilla Solicita ao Executivo que determine ao setor
competente o serviço de 'Tapa Buracos, na Rua Villa Lobos no Bairro Loeff; A devida
rua encontra-se com grandes buracos dificultando a passagem tanto de veiculos como
de pedestres, solicitação da comunidade. 3415 - Erlei Vieira Solicitando ao Executivo
Municipal, que seja estudada a possibilidade de incluir no financiamento que está
sendo contraido junto ao BADESUL a compra de uma USINA DE ASFALTO A
QUENTE para possibilitar ao municipio a capacidade de realizar com equipamento
próprio o asfaltamento das vias públicas, economizando recursos públicos. Acredito
piamente que o município em um ano pagará essa usina e poderá contemplar um
número maior de ruas com o recurso do PRÓ-TRANSPORTE. É preciso considerar
essa aquisição como um investimento lucrativo para o municipio, não como um gasto.
3416 • Erlei Vieira Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução de serviço de limpeza e recolhimento de entulhos verdes na
Rua Padre Luis Guanella, em frente a Escola Francelino Dornelles, Bairro Boa Vista.
3417 • Erlei Vieira Solicitando ao Executivo Municipal, que realize um amplo estudo
no sentido de instalar uma Unidade de Saúde da Família no Bairro Glória, devido à
transferência do Ambulatório Municipal para Av. Pátria, acredito que seja necessário
oferecer uma alternativa de atendimento para os usuários que fazem parte dessa área
descoberta. 3418 • Erlei Vieira Solicitando ao Executivo Municipal, que realize um
amplo estudo no sentido de instalar uma UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, no BAIRRO
BOM VISTA, nas proximidades da sede da AMOSPE. Sou sabedor das dificuldades
enfrentadas pelo município e da forma que foi recebida a administração municipal,
porém acredito que seja possivel essa implantação pelo menos com um
funcionamento em 20h, com médico alguns dias da semana. 3420 - Alaor Galdino
Tomaz Solicitando na forma regimental que seja enviado ofício ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente, a colocação de tubos na Travessa
Ypiranga 695 no Bairro Dileta, próximo ao CAIC. 3421 - Fernando Sant'Anna de
Moraes Para que determine ao setor competente que seja disponibilizado um telefone
para a função de disque denúncia de maus tratos aos animais. 3422. Rudi Brombilla
Solicita ao Executivo que determine ao setor competente os trabalhos de Capina,
limpeza e pintura dos trevos DIOGENE MARTINS PINTO e LEONEL DE MOURA
BRIZOLA, que com a proximidade da 21° Romaria de Santa Rita a realizar-se dia
18/05/2013, nosso municipio recebe fieis de todas as partes do Brasil; E estas vias de
acesso na entrada da cidade tem chamado a atenção de quem passa pela cidade já
que são também cartões postais de Carazinho. 3424 • Eduardo Assis O Vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental que depois de lido e aprovado em
plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal para que determine ao setor
responsável para que seja feito o recolhimento de galhos da rua Rio Branco. 3425 •
Eduardo Assis Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que depois de
lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal para que
determine ao setor responsável para que seja feito o recolhimento de galhos e
entulhos na Rua Bueno de Quadros esquina com Rua Marques do Herval no bairro
Glória. 3426 • Eduardo Assis Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental
que depois de lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal
para que determine ao setor responsável para que seja feito o recolhimento de galhos
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e entulhos na rua Siqueira Campos, frente ao número 687, bairro Central. 3427 -
Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que depois
de lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal para que
determine ao setor responsável para que seja feito o conserto de valetas no asfalto da
rua Barão de Antonina entre as ruas Venâncio Aires e Ernesto Alves. 3428 - Eduardo
Assis O vereador abaixo assinado. Requer na forma regimental que depois de lido e
aprovado em plenário que reitere ao Executivo Municipal referente ao protocolo 26. 41
de 04 de março de 2013 para que solicite ao setor responsável para que coloque nas
esquinas da Av. Flores da Cunha com Rua Dr. Eurico Araujo fiscal de trânsito, mais
conhecidos como azuizinhos para que oriente o trânsito no horário das 11h30min hs
as 12: 15 hs e entre 13:00 as 13:45 hs. 3429- Eduardo Assis O Vereador abaixo
assinado requer na forma regimental que depois de lido e aprovado em plenário, seja
enviado oficio ao executivo municipal, para que viabilize o que segue: Projeto de Lei
Disponibiliza a criação de um espaço no site da Prefeitura Municipal de Carazinho,
que contenha as informações dos horários de funcionamento das Unidades de Saúde,
bem como o nome do Medico que atende e horário que eie faz, caso a Unidade de
Saúde não possua medico, então que o mesmo seja informado no referido espaço.
Parágrafo único. Para fins esta Lei, considera-se: 1- Unidade de Saúde o
estabelecimento compreendido como Unidade Básica de Saúde ou Estratégia da
Saúde da Família. Art.1: As informações deverão ser atualizadas regularmente. Art. 2:
Este espaço devera estar bem visível na pagina inicial do site da Prefeitura Municipal
de Carazinho, para que as pessoas possam achar facilmente Art.3: Esta lei entra em
vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA: Este projeto de lei se justifica para
informar a população os horários de funcionamento das Unidades de Saúde bem
como o nome dos médicos que lá atendem. 3434 • Erlei Vieira Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de,
patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua David Antunes Ribeiro, próximo
ao numero 255, Bairro Loeff. 3435 - Alaor Galdino Tomaz Soiicitando na forma
regimental que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que a Secretária da
Saúde tente viabilizar uma maneira de que os medicamentos distribuídos na Farmácia
Básica estejam acompanhados de descrição da bula ou documento similar contendo
as informações técnicas sobre o medicamento. 3439 - Mareio Luiz Hoppen
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
de serviço Limpeza e conserto da boca de lobo na Avenida São Bento em frente a o
n01145e a o lado do n01152 e em toda sua extensão. 3444 - Orion Albuquerque que
seja realizada a retirada de entulhos verde na Rua Leonir A. P. Tombini, Bairro
Oriental. 3445 _ Orion Albuquerque que seja realizada a retirada de entulhos verde
na Rua 20 de Setembro, Bairro Centro. 3446 - Orion Albuquerque que seja realizada
a retirada de entulhos verde na Rua Tiradentes esquina com a Rua 13 de Maio, Bairro
Santo Antonio. 3449 _ Gian Pedroso encaminhamos solicitação ao Senhor Prefeito
Municipal para que os FISCAIS DE TRÂNSITO voltem a fazer o trabalho de segurança
nas proximidades de escolas onde há uma grande circulação de veiculos, como por
exemplo, na Av. Flores da Cunha em frente a Rodoviária dando acesso a Escola Polo
e Patronato Santo Antonio, nas proximidades do Coqueiros Supermercados dando
acesso a Escola Rodolfo Bolzani, na Rua Bernardo Paz em frente ao Colégio Nossa
Senhora Aparecida, na Rua Pedro Vargas em frente ao Colégio Rui Barbosa e La
Salle. 3450 • Gian Pedroso Encaminhando solicitação ao Executivo Municipal para
que determine ao setor competente que com a máxima urgência possível seja
implantado um quebra-molas na Av. Flores da Cunha, nas proximidades da Câmara
Municipal, antes da faixa de segurança em ambos os lados, pois já foram registrados
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vários acidentes em razão de que alguns condutores transitam em alta velocidade pelo
local. 3452 _ Gian Pedroso Solicitando ao Executivo para que determine ao setor
competente com a máxima urgência possível a instalação de placas de sinalização na
Rua Alfredo Colss esquina com a Rua Leonel Rocha, no Bairro Ouro Preto, e se
possivel a instalação de um quebra-molas visando a redução de velocidade dos
veiculos que transitam pelo local, em razão de que já ocorreram .vários acidentes
nestas imediações. 3453 _ Gian Pedroso, Anselmo Britzke, Alaor Galdino Tomaz
Solicitamos ao Executivo para que determine ao setor competente que sejam tomadas
providências imediatas no sentido de realizar limpeza das ruas do Bairro Ouro Preto,
tais como recolhimento de entulhos e galhos de arvores que encontram-se
depositados ao longo das mesmas, bem como na praça do bairro. Solicitamos ainda a
colocação de placas indicativas de que é proibida a colocação de lixo e entulhos junto
a praça peio fato de que causa um péssimo aspecto no local. 3454 - Gian Pedroso,
Anselmo Britzke Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor
competente que realize imediatos trabalhos de manutenção e reforma da ponte
localizada na Rua Carlos Michelin no Bairro Aurora, pois a mesma requer reparos
urgentes. 3455 _ Gian Pedroso, Anselmo Britzke Encaminhamos solicitação ao
Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência possível o
recapeamento asfaltico da Rua Miguel Bueno de Oliveira, no Bairro Cantares, pois a
referida via encontra-se em péssimo estado de conservação. 3456 - Gian Pedroso,
Anselmo Britzke Solicitando ao Executivo para que determine ao setor competente a
realização da pavimentação asfaltica ao longo da Rua São Vicente de Paulo, no Bairro
Alvorada, uma das principais vias que dá acesso ao Cemitério da Glória e que se
encontra em situação bastante precária, cheia de buracos e ondulações. 3457 - Gian
Pedroso, Anselmo Britzke Encaminhamos solicitação ao Executivo Municipal, para
que determine ao setor competente, a realização de IMEDIATOS trabalhos de
recuperação do asfalto da Rua Saldanha Marinho, trecho entra a Rua 20 de Setembro
e a Rua Carlos Michelini, pois a referida via possui trãnsito intenso de veiculos de
pequeno e grande porte e encontra-se em péssimo estado de conservação. 3458 •
Gian Pedroso, Anselmo Britzke Solicitamos ao Executivo para que determine ao
setor competente que sejam tomadas providências imediatas no sentido de realizar
limpeza das ruas do Bairro Oriental, com recolhimento de entulhos e galhos de arvores
que se encontram depositado nas mesmas. 3459 - Gian Pedroso, Anselmo Britzke
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com
a máxima urgência possivel o recapeamento asfaitico da Rua Leoveral Subtil, que dá
acesso ao Cemitério Municipal, pois a referida via encontra-se em péssimo estado de
conservação. 3460 _ Gian Pedroso,Anselmo Britzke Solicitando ao Executivo para
que determine ao setor competente a realização da pavimentação asfaltica ao longo
da Rua XV Novembro, no Bairro Centro, em especial no trecho que fica próximo ao
CTG Pedro Vargas, já que o referido trecho está em situação bastante precária, 3464 -
Estevão De Loreno Para que determine ao setor competente que seja feito o
recolhimento de entulhos na Rua Guilherme Arnold, em frente às residências de nO
117, 280 e 255. 3466 • Estevão De Loreno Para que determine ao setor competente
que seja feito o recolhimento de entulhos na Rua Fioravante Piva. 3471 • Alaor
Galdino Tomaz Solicitando na forma regimental que seja enviado ofício ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente, a conclusão do calçamento na
Rua Antônio José Barlette no Bairro Loeff. Leitura dos Requerimentos: 3392 - Orion
Albuquerque Requerimento de Pesar O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de lido em plenário e deferido na forma regimental, que seja
enviado oficio aos familiares da Srta. FRANCIELE MOREIRA TORRES, que veio a
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falecer no dia 08.05.13. Juntamos-nos á família nessa hora de dor e manifestamos
nossoS mais sinceros votos de pêsames, para os parentes e amigos, que se
encontram enlutados, hoje temos que ter fé na certeza de que um dia estaremos todos
juntos, no mesmo reino de DEUS. 3408 -Anselmo Britzke, Daniel Weber, Eduardo
Assis,Paulino De Moura, Requerimento de Mesa Diretora Os VEREADORES
abaixo assinados solicitam na forma regimental, que após lido e apreciado em
Plenário seja AUTORIZADA viagem á Porto Alegre/RS entre os dias 14 e 16 de maio
do corrente, para participar de audiências na Assembleia Legislativa nos Gabinetes
dos Deputados Gilmar Sossella, Ernani Pollo e Pedro Westphalen, na Secretaria de
Segurança do Estado, na Secretaria de Saúde do Estado com o SecoCiro Simoni, na
CORSAN e no DETRAN, para viabilizar varias demandas para Carazinho. 3409 -
Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado
solicita na forma regimental, que depois de lido em plenário e deferido na forma
regimental, que seja enviado requerimento de aplausos para a Secretária de
Assistência Social Thaise Albuquerque e ao Secretário de Saúde Anderson Kurtz, bem
como aos membros do Programa Primeira Infância Melhor (PIM),parabenizando pela
realização de evento comemorativo ao Dia das Mães entre os dias 7 e 10 de maio nas
dependências do Quiosque da Praça Albino Hillebrandt. As atividades foram
oferecidas para todas as mães e futuras mamães. Dentro da programação foram
realizadas atividades pedagógicas socioafetivas com equipe do PIM, avaliações de
saúde bucal com o dentista Ciro Zanon, massagem relaxante, proporcionada pela
profissional Dulcinéia Donida. A Casa da Mulher esteve presente fazendo orientações
sobre violência doméstica. 3411- Gian Pedroso, Anselmo Britzke, Alaor Galdino
Tomaz, Rudinei Brombilla Requerimento de Pesar 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
VILMAR RAMÃO SIQUEIRA DOS SANTOS, o "MANECO" como era conhecido,
ocorrida no último domingo. Maneco era um homem simples, trabalhador honesto e
competente trabalhava como servidor público municipal, desempenhando suas
funções junto a Secretaria Municipal de Obras como patroleiro. Aos 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 Vilmar Ramão Siqueira dos Santos, nossos
sinceros sentimentos pelo infausto ocorrido. 3419 - Alaor Galdino Tomaz, Anselmo
Britzke, Daniel Weber, Erlei Vieira, Rudi Brombilla, Paulino De Moura, Mareio
Luiz Hoppen, Gian Pedroso, Eduardo Assis., Estevão De Loreno, Fernando
Sant'Anna de Moraes, Otto A. Gerhardt Neto, Orion Albuquerque Requerimento
de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao
Jovem Peão Miguel dos Santos Lampert, vencedor do concurso que escolheu novo
Logotipo do CMTG _ Conselho Municipal de Tradições Gauchas, entidades esta que é
representa por cinco (5) CTGs e 11 Piquetes em nosso Município, contando com a
participação departamento Municipal de Cultura, com o tema " Este é o meu Rio
Grande" e uma comissão julgadora voltada ao tradicionalismo como os ex patrões
Ramiro Carvalho, Odacir da Cruz, Paulo da Silva Quadros, Volnei Hebert, Volmir
Schacht, Olanda Banunas e a artista plástica IIse Ana Piva Paim. A arte foi a que
melhor coincidiu com a realidade e a essência do tradicionalismo e será o tema na
bandeira da entidade. "Como é lindo colar grau num salão de faculdade, embora essa
qualidade não transforme o bom em mau, o Jayme Caetano Braun, dessa linha não se
afasta, a inspiração não se gasta nem me torna mais cruel, eu conquistei um anelo de
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gaúcho _ e me basta!"Receba o reconhecimento do Legislativo Municipal". 3423 -
Eduardo Assis Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado, solicita na
forma regimental. que após iido e aprovado em plenário seja enviado ofício á Unidade
de atendimento básico do SAMU pela passagem de 2 anos de funcionamento,
transcorrido no dia 11 de maio, com o início de suas atividades no município no dia 11
de maio de 2011. 3430. Fernando Sant'Anna de Moraes Requerimento de
Aplauso O Vereador signatário solicita que após lido em plenário e deferido na forma
regimental, seja enviado oficio na forma de APLAUSO aos professores e funcionários
da educação infantil do Colégio Notre Dame Aparecida responsáveis pela
apresentação de dia das mães da escola. Além de promover o desenvolvimento das
crianças, a homenagem provocou grande emoção em todos os presentes, motivo pelo
qual merecem o reconhecimento e as congratulações deste Poder Legislativo pelo
bom trabalho desenvolvido. 3431 • Fernando Sant'Anna de Moraes Requerimento
de Aplauso O Vereador signatário solicita que depois de iido em plenário e deferido
na forma regimental, seja enviado ofício na forma de APLAUSO ao coral infantil do
Colégio La Sal1e,que coordenado pela Professora Lusileia, realizou apresentação na
Igreja Matriz Nossa Senhora da Glória durante a missa do dia das mães. O grupo
composto por crianças de quatro a oito anos causou emoção aos presentes,
engrandecendo em muito a cerimônia dedicada á data, motivo pelo qual recebem as
congratulações deste Poder Legislativo 3433 - Fernando Sant'Anna de Moraes
Requerimento de Aplauso O Vereador signatário requer que, depois de lido em
Pienário e deferido na forma regimental, seja enviado oficio por esta Egrégia Casa na
forma de APLAUSO à Deputada Federal licenciada e atual secretária de Governo
REBECCA GARCIA, do PP, cumprimentando-a pela persistência na aprovação do
Projeto proposto no ano de 2008, que apenas após cinco anos obteve aprovação e
fora sancionado, alterando a lei 9.797/1999 que prevê a cirurgia plástica reconstrutiva
pelo SUS às mulheres que tenham sofrido mutilação total ou parcial da mama,
decorrente da utilização de tratamento de câncer, incluindo a hipótese de que havendo
condições técnicas a reconstrução será efetuada no mesmo procedimento cirúrgico, e
na impossibilidade, a paciente terá garantido acompanhamento e o procedimento
assim que apresentar condições clínicas pertinentes. Tal medida de extrema
necessidade vem de forma a minimizar o sofrimento das mulheres, já tão abaladas por
um tratamento para câncer, considerando que a retirada da mama muitas vezes abala
a autoestima, causando depressões. Por tamanha persistência na aprovação do
projeto, pela dedicação ao trabalho de reconhecimento da necessidade das mulheres
vítimas de câncer é que recebe as congratulações deste Poder Legislativo. 3437 -
Estevão De Loreno Requerimento de Autorização de Viagem. 3442. Rudi
Brombilla Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado ofício
de cumprimentos ao Sócio _Proprietário da Empresa Hélios Coletivos e cargas LIda. o
Senhor Roberto portatiol1oe extensivo a todos os funcionários pela aquisição de seis
(06) unidades "Ónibus". 3443 - Eduardo Assis, Alaor Galdino Tomaz, Anselmo
Britzke, Daniel Weber, Erlei Vieira, Estevão De Loreno, Fernando Sant'Anna de
Moraes, Gian Pedroso, Mareio Luiz Hoppen, Orion Albuquerque, Paulino De
Moura, Rudi Brombilla Requerimento de Mesa Diretora Solicita a doação de um
quadro panorâmico do Município, ao qual está em guardado em depósito, com
dimensões de 5,00 metros x 1,30 metros, diretamente para o Secretaria de Obras para
exposição ao público. 3447 - Orion Albuquerque Requerimento de Repúdio
EMENTA: Seja encaminhado ofício à Promotoria pública de Carazinho, à 1"
Promotoria Criminal de Carazinho e a todos os líderes de bancada da Câmara Federal
e do Senado, oficio de REPÚDIO à aprovação da Proposta de Emenda Constitucional
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(PEC) nO37/2011, de autoria do Deputado Federal Lourival Mendes (PTdoB-MA), que
se encontra em tramitação na Câmara Federal. 3448 - Orion Albuquerque
Requerimento de Solicitação de Serviço EMENTA: Seja encaminhado ofício, ao Sr.
Deolindo Capitânio, Diretor da Empresa Glória para que estude a possibilidade de que
o itinerário realizado, atuaimente, de segundas-feiras ás sextas-feiras, no Bairro
Hípica, Bairro Floresta e Avenida Pátria, seja realizado, também, nos sábados e
domingos. 3451 • Gian Pedroso Requerimento de Pedido de Informação Seja
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho aos Lideres de Bancada na Câmara
dos Deputados, aos Deputados da Bancada Gaúcha, com cópia ao Senador Paulo
Paim, solicitando informações com relação ao andamento do Projeto que prevê o fim
do Fator Previdenciário, dispositivo que reduz o benefício de quem requisita
aposentadoria por tempo de serviço e que há tanto tempo vem sendo discutido e
protelado. 3461 • Fernando Sant'Anna de Moraes, Eduardo Assis, Alaor Galdino
Tomaz Requerimento de Pedido de Informação O vereador signatário requer que
depois de lido em plenário seja encaminhado ofício com PEDIDO DE INFORMAÇÃO
ao Executivo Municipal, para que o setor competente informe o seguinte: 1) Quais os
veículos utilizados para transporte de pacientes a outras localidades? 2) Em que
condições se encontram tais veiculos? 3) Os veículos possuem condições de trafegar
transportando pacientes em segurança e conforto conforme a sua necessidade? 4)
Quantos pacientes em média são transportados por mês com esses veículos? 5) Tais
veículos possuem adaptações necessárias para o transporte de portadores de
deficiência? JUSTIFICATIVA: Tal pedido se justifica pelo fato de se ter recebido
denúncias de que os pacientes têm sído transportados de maneira incorreta, em
veículos em péssimas condições, inclusive já tendo viajado faltando vidro sendo
tapado por um papelão. 3465 - Gian Pedroso, Erlei Vieira Requerimento de
Autorização de Viagem Os VEREADORES abaixo assinados solicitam na forma
regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem à
Porto Alegre/RS, entre os dias 20 e 23 de maio do corrente, para participar de
audiências com relação a varias demandas para Carazinho nos Gabinetes dos
Deputados Gilmar Sossella, Márcio Biolchi, Diógenes Basegio, Jorge Pozzobom, no
IGAM, na DPM, na Secretaria de Saúde do Estado, no Departamento de Assistência
Social do Estado, no SAMU, na Fundergs (Sec. Do Esporte e do Lazer). 3467 • Erlei
Vieira Requerimento de Repúdio Ao Exmo. Governador Tarso Genro O Vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja
encaminhado oficio dessa colenda casa legislativa, ao Excelentíssimo Governador do
Estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro solicitando maior empenho na derrubada
da liminar que garante o funcionamento dos pedágios no pólo pertencente à Coviplan.
3468 _Daniel Weber Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita
que, depois lido em plenário e deferido na forma Regimental, seja expedido ofício por
esta Egrégia casa na forma de APLAUSO, a Maiquel Gomes, Omar Gomes e Luis
Fernando Weissheimer representantes do Grupo Carazinho Low e da Loja Marello
Películas e Som por representar carazinho em recente competição de carros
rebaixados e som automotivo na cidade de Passo Fundo - RS, conquistando 7
Primeiros lugares, e 2 segundos lugares nas competições. Este grupo formado em sua
grande maioria por jovens merece os devidos reconhecimentos desta casa, ficando"
também o apelo para que nossoS representantes do executivo viabilize um local
apropriado para estes jovens extravasarem suas energias e treinarem para as
competições. 3469 _Estevão De Loreno Requerimento de Pesar O Vereador abaixo
subscrito requer que depois de lido em plenário, e deferida na forma regimental, que
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seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de
Vilmar Romão Siqueira dos Santos (Maneco) pelo falecimento, ocorrido no dia 10 de
Maio de 2013. Maneco sempre foi um homem trabalhador, de boa índole, que sempre
honrou seus compromissos, uma pessoa excelente. 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 de Vilmar Romão Siqueira dos Santos. À família
enlutada, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 3470 • Mareio Luiz
Hoppen Requerimento de Solicitação de Serviço Requerimento-Ao Secretário de
Saúde ANDERSON KURTZ O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental,
que após aprovado em plenário seja encaminhado ofício ao Secretário de Saúde para
que estude a possibilidade da disponibilização de uma ambulãncia nos bailes da
terceira idade no município de Carazinho. Tal reivindicação se justifica pelo fato de o
maior público presente ser de pessoas idosas e visto que já houveram casos em que
as mesmas necessitaram de atendimento médico. Desta forma considera-se de
extrema importâncía que tal solicitação seja atendida. 3472 Gian Pedroso
Requerimento de Aplauso Encaminhamos ofício ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - Mapa e Ministério Público do Rio Grande do Sul,
responsáveis pela investigação que constatou a adulteração de leite nas cidades de
Ibirubá, Guaporé e Horizontina, cumprimentando-lhes pela operação que culminou
com a prisão de alguns dos envolvidos neste lamentável fato que revoltou toda a
população do Rio Grande do Sul. Passamos agora ao intervalo regimental, conforme
acordo de bancada não haverá intervalo regimental. Passamos agora ao grande
expediente. Os vereadores: Alaor Galdino Tomaz- PDT, Gian Pedroso -PDT, Anselmo
Britzke- PDT, Rudi Brombilla- PP, Orion Albuquerque- PSDB, Paulino De Moura- PTB,
Erlei Vieira-PSDB, Fernando Sant'Anna de Moraes- PP, Estevão de Loreno- PP,
Daniel Weber- PP, Eduardo Assis-PSD, Márcio Hoppen- PMDB, Vereadora suplente
Veronite Siliprande fizeram uso da palavra na tribuna. Passamos para a ordem do dia.
O vereador Paulino de Moura pediu questão de ordem para que os requerimentos e os
projetos viáveis fossem votados em bloco. Aprovado por unanimidade. O presidente
colocou em discussão os requerimentos, não havendo vereadores que quisessem
discutir, O vereador Paulino de Moura pediu questão de ordem para que constasse em
ata o voto contrário do mesmo ao requerimento 3467. Colocado em votação, aprovado
por todos. Em tempo o presidente faz uma correção: Erroneamente na pauta do site,
foi mencionada na ementa do Projeto de Lei Complementar do Executivo, A ementa
de um Projeto de Lei Complementar de autoria dos Vereadores Rudi Brombilla e
Daniel Weber ambos do Partido Progressista. Portanto o Projeto que está apto a ser
incluído na ordem do dia é de autoria do Executivo. O equivoco ocorreu tendo em vista
que ambos possuem o mesmo número, um de autoria Legislativa e o outro de autoria
do Executivo. O secretário fez a leitura dos projetos: O secretário procedeu à leitura
dos pareceres dos projetos viáveis, já denominados da Comissão de Justiça e
Finanças. O presidente coloca em discussão. Não havendo vereadores que
quisessem discutir, colocou em votação. Aprovado por unanimidade. O secretário fez
a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social dos projetos já
denominados. O presidente coloca em discussão. Não havendo vereadores que
quisessem discutir, colocou em votação. Aprovado por todos. O presidente colocou em
discussão os projetos com os pareceres já aprovados. Não havendo vereadores que

Av.FloresdaCunha,799 - CaixaPostal:171- FonePABX:(54)33302322- CEP99500-000- CARAZINHO RS
e-mail:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ:89.965.222/000~-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

quisessem discutir, colocou em votação. Vereadores que concordem permaneçam
como estão e vereadores contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade.
Nada mais, havendo a tratar, sob a proteção de Deus o presidente declarou encerrada
a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão
ordinária a ser realizada no dia vinte de maio de dois mil e treze às 18h45 minutos,
tenham todos uma boa noite.
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