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Ao quinto dia do mês de agosto de dois mil e treze, dezoito e quarenta e cinco minutos (f
ocorreu à vigésima nona reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador
Eduardo Assis procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. O presidente Otto colocou
em apreciação a ata 028/13 da sessão ordinária do dia vinte e nove de julho de dois
mil e treze. Está em discussão à ata, não havendo vereadores que quisessem discutir
colocou em votação. Aprovado por todos ..O Secretário Rudi procedeu à leitura das
Resoluções 328/13 e 329/13. O secretário procedeu a leitura do expediente da
presente reunião. Ofício 133/13 do Executivo Municipal, o qual retira o Projeto de Lei
050/13; Oficio 132/13 do Executivo Municipal, o qual responde ao OP 110/2013;
Ofício 131/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 058/13;
Ofício 130/13 do Executivo Municipal, o qual retira o veto ao PL 040/13; Ofício 129/13
do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei Complementar 007/13;
Ofício 128/13 do Executivo Municipal, o qual responde ao OP 113/13; Ofício 127/13
do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei Complementar 006/13
Ofício 124/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 055/13;
Ofício 122/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei
Complementar 005/13; Informação da Associação Italiana Giuseppe Garibaldi de
Carazinho, sobre a mudança de endereço para correspondência; Ofício 33/13 do
COMDICACAR informando o resultado da eleição suplementar do Conselho Tutelar de
Carazinho, realizada em 29.07; Ofício 15/13 do Conselho Municipal do Idoso de
Carazinho, convidando para a 111 Conferência Municipal do Idoso de Carazinho, no dia
09.08.2013; Informação da Associação Internacional de Lions Clubes - Distrito
Múltiplo LD _ Distrito LD-7, convidando para a 1a Reunião do Conselho Distrital e
Posse dos Membros do Gabinete da Governadoria do Lions ano 2013/2014, no dia 03
de Agosto às 09 horas; Ofício Circular 010/13 da ASCAMAJA convidando todos os
vereadores para a sessão ordinária da ASCAMAJA no dia 23.08, às 19 horas em
Ibirubá; Projeto de Lei Autoria: Vereador Gian Pedroso - PDT. Ementa: Garante o
direito de levar acompanhante de livre escolha aos usuários do SUS, quando da
realização de consultas e exames médicos, no âmbito do Município de Carazinho, na
forma que indica e da outras providências. Leitura das indicações: O Vereador Alaor
Galdino Tomaz, pediu questão de ordem para fazer um requerimento verbal, para
solicitar que ocupasse a tribuna o Ex-Secretário de Obras Adair Bonaldi Flores. O
presidente colocou em votação o pedido do vereador. Aprovado por todos. O vereador
Paulino de Moura também pediu questão de ordem para que o presidente colocasse
em apreciação o REQUERIMENTO À MESA DIRETORA O VEREADOR abaixo
assinado solicita na forma regimental que a MESA DIRETORA desta Casa, que ela
crie uma Comissão Especial de Vereadores em conjunto com entidades de grupo de
Carazinho, que se desloquem até Porto Alegre para tratar do assunto relacionado ao
Corpo de Bombeiros, da Consulta Popular do ano passado em audiência com o
Secretário Airton Michels. No dia de hoje o Deputado Ronaldo Nogueira já está
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solicitando essa agenda. 4339 - Paulino De Moura O VEREADOR abaixo assinado
solicita ao executivo que determine ao setor competente a viabilidade de prorrogação
para a instalação de fossas sépticas e filtro anaeróbio de tratamento do esgoto cloacal,
para os moradores da Rua Independência, bairro Fábio. que de acordo com a
notificação precisariam entregar o projeto no prazo determinado, na justificativa que o
referido projeto ter um custo alto para os moradores, assim também solicita estudos
para a liberação da construção de uma fossa coletiva com os custos em parceria com
o Executivo. 4356 - Paulino De Moura Solicitar ao Executivo Municipal que determine
ao setor competente que providencie mais vagas para idosos na Av. Flores da Cunha
e Av. Pátria. Pois devido a poucas vagas fica difícil para eles se deslocarem até o local
que precisam. 4357 - Rudi Brombilla Reitera ao Executivo que determine ao setor
competente para que faça o trabalho de capina e limpeza na passagem e nos trilhos
próximo aCESA (Cotrijal), pois estes locais são utilizados por moradores das
proximidades, principalmente por estudantes no período escolar, e várias pessoas têm
reclamado da falta de segurança nesta região, portanto, a limpeza é de extrema
necessidade e urgência 4359 - Paulino De Moura Solicita ao Executivo Municipal
juntamente com o setor competente a restauração da pavimentação asfáltica na Av.
Pátria, próximo ao Pão Quentinho, pois tem vários buracos nesse trecho causando
perigo devido ao grande trânsito de veiculos. 4361 - 7 Rudi Brombilla Solicita ao
Executivo que determine ao setor competente o recolhimento de Galhos Verdes nas
proximidades do numero 320, na Rua Almirante Tamandaré, solicitação da
Comunidade. 4362 _Paulino De Moura Solicita ao Executivo juntamente com o setor
competente a sinalização com pintura nos redutores de velocidade (quebra molas) na
RUA Silva Jardim, no bairro Centro, esquina com o Antônio Vargas, pois os carros não
respeitam o cruzamento e passam em alta velocidade, causando perigo aos
pedestres. 4363 _ Daniel Weber Determinando ao Setor Competente para que
viabilize estudo para que venha alterar as contratações do serviço publico no que diz
respeito ao regime celetista. mudando assim o quadro efetivo de celetista para
estatutário. 4365 _Gian Pedroso Solicitamos ao Secretario Municipal de Obras para
que sejam realizadas imediatas melhorias na pavimentação asfaltica da Rua Pe. Luiz
Guanella, trecho de aproximadamente 30 metros entre o Patronato Santo Antonio e a
esquina com a Rua La Salle, pois o local encontra-se cheio de buracos, em dias de
chuva não há como evitar as poças d' água que se acumulam e acabam jogando água
para todos os lados, pois há um transito constante no local em razão da igreja, da
escola, do ginásio esportivo, gráfica, oficina mecânica. 4366 - Gian Pedroso Solicito
ao Secretário Municipal de Obras que possibilite a instalação de um quebra-molas na
Rua Marechal Floriano, nas proximidades do numero 1105, em razão de que muitos
motoristas imprudentes andam no local em alta velocidade sem preocupar-se com a
segurança das pessoas principalmente pelo fato de que não há nas proximidades
nenhum redutor de velocidade. 4372 - Rudi Brombilla Solicita ao Executivo Municipal
para que determine ao setor competente a colocação de um Redutor de Velocidade
"Quebra Molas" na Rua Marechal Floriano próximo ao numero 953, na justificativa ser
uma via com grande fluxo de veiculos que circulam em alta velocidade colocando em
risco a vida dos pedestres, solicitação da comunidade. 4373 - Fernando Sant'Anna
de Moraes Para que determine ao setor competente que coloque lombadas do tipo
quebra molas na Rua Antonio José Barlete. 4374 - Orion Albuquerque Que seja
realizado com urgência melhorias no asfalto da Rua Leoveral Subtil (Rua do Cemitério
Municipal, Bairro Santo Antonio. 4378 - Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado
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requer na forma regimental que depois de lido e aprovado em plenário, seja enviado
oficio ao executivo Municipal, para que determine ao setor competente, para que seja
implantado o estacionamento rotativo pago na rua Polidoro Albuquerque, entre a Av.
Flores da Cunha e Rua Rodrigues Alves. Pedido dos moradores e comerciantes, com
abaixo assinado em anexo. Conforme consta no abaixo assinado, na referida via, não
existe estacionamento rotativo pago, o que acarreta grandes transtornos e dissabores
para quem reside e principalmente para o comércio ali instalado, pois quem trabalha
na Av. Flores da Cunha, deixa seu veiculo o dia todo estacionado nessa via, tirando o
estacionamento dos moradores e clientes das lojas ali instalados. 4379. 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 determine
ao setor competente, ratificando conforme indicação nO4221 desta casa, para que
fiscalize o estacionamento e trânsito de caminhões e veiculos pesados no centro do
Município em horário comercial. Esse veículos, quando estão descarregando nas
lojas, fruteiras, mercados e afins, alem de usar duas ou três vagas dos carros, muitas
vezes ainda não estacionam adequadamente, estacionando sob a via de rolamento,
causando grandes transtornos no trânsito e quando trafegam, muitas vezes em baixa
velocidade atrapalham ainda mais o fluxo de veículos, foram documentados o trânsito
e estacionamento desses veículos pesados em horário comercial no dia 01 de agosto
do corrente ás 09:00 horas da manhã na Avenida Flores da Cunha entre as rua Pedro
Vargas e Barão de Antonina, local central da cidade, ao qual quando estacionam,
tiram o lugar de estacionamento de vários veiculos e quando não estão estacionados
colocam cadeiras, caixas e afins para guardar lugar para o estacionamento desses
caminhões. 4380 • Anselmo Britzke Encaminhando solicitação ao Executivo
Municipal para que determine ao setor competente que seja implantado um quebra-
molas na rua Alberto Loeff, no Bairro Ouro Preto. 4381 . 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 iluminação e melhorias
em todas as Ruas do Bairro Santa Terezínha, pois estão intrafegáveis principalmente
em dia de chuva. Pedido dos moradores. 4382 • Erleí Vieira EMENTA: Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de
patrolamento, ensaibramento, compactação em toda extensão da Rua Selbach, Bairro
Fey. 4383. 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 pedras e patrolar a Av. Marechal Castelo Branco, desvio
existente do cemitério da Glória até a antiga Bunge, pois quando chove o trecho fica
intrafegável, pedido dos moradores. 4384 - Erlei Vieira Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de patrolamento,
ensaibramento, compactação na estrada que liga a RS 330 até a BR 285, localidade
conhecida como Linha Xavier. 4386 - Estevão De Loreno Para que determine ao
Setor Competente que seja feito reparo de todas as rampas da Av. Flores da Cunha e
Av. Pátria, pois a grande maioria, com as ações do tempo, estão com buracos
dificultando o uso. 4389 • Rudi Brombilla Solicita ao Executivo Municipal para
determinar ao setor competente para que realize o trabalho de patrolamento,
cascalhamento e limpeza de bueiros na Rua Emilia Simon, no Bairro Dileta, solicitação
da comunidade, na justificativa de que em dias chuvas ocorrem grandes alagamentos
por não possuir local de escoamento das águas. 4390 • Estevão De Loreno Para que
determine ao Setor Competente que seja estudado a colocação de tubos de esgoto na
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baixada da Av. Pátria, que dá acesso ao Bairro Floresta conforme reivindicação dos
moradores do local. 4392 • Eduardo Assis O Vereador abaixo subscrito requer na
forma regimental, que depois de lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício ao
Executivo Municipal parta que determine ao setor competente para que coloque uma
lixeira do tipo grande na Rua Lima e Silva, em frente ao Número 53, bairro Glória, para
que sirva de depósito de recolhimento de lixo para todos os moradores da quadra.
Pedido dos moradores. 4395 • Daniel Weber Para que determine ao Setor
Competente que seja feita a repavimentação da Rua Leoveral Subtil, pois a mesma
encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade, sendo que existem empresas
instaladas neste trecho que também nos dá acesso ao cemitério municipal. 4396 •
Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação, na
Rua Porto Alegre Bairro Fey. Pois em dia de chuva fica intransitável de modo que o
barro toma conta, e em dia muito quente é muita poeira, e assim fazendo com que os
moradores não consigam nem sair de casa devido a o grande acúmulo de barro se for
atendido desde já a comunidade agradece. 4397. Daniel Weber Reiterando para que
seja feita a lavação externas das lixeiras do tipo CONTAINERS de nossa cidade. 4398
• Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, determine ao setor
competente, a execução serviço de retirada de Entulhos e Galhos secos na Rua
Francisco Rosa Marcondes próximo a o n0822. Bairro Ouro Preto Se possivel atendido
desde já a comunidade agradece. 4399 • Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao
Executivo Municipal determine ao setor competente, a execução serviço de retirada de
Entulhos e Galhos secos na Rua Albert Loeff Bairro Ouro Preto, em frente a o n0497. A
pedido dos moradores. 4400 • Marcio Luiz Hoppen: Solicitando ao Executivo
Municipal, determine ao setor competente, a execução serviço de retirada de Entulhos
e galhos de poda de árvores, em frente a o n061 do Bairro conceição. 4401 • Daniel
Weber Solicitando o Executivo que determine ao Setor Competente para que realize
melhorias como patrolamento, cascalhamento e compactação na Rua João Olaneck
no Bairro Vila Rica, a má conservação da rua impossibilita os moradores de entrarem
com seus veículos em suas respectivas residências. 4402 • Fernando Sant'Anna de
Moraes Para que determine ao setor competente que realize estudo para a colocação
de lombadas do tipo quebra molas em frente a empresa SODER. 4403 - Daniel
Weber Determina sobre a obrigatoriedade de a Prefeitura divulgar via internet uma
listagem com os números de telefones de todos os órgãos públicos do município;
determina a divulgação do Iink com os números destes telefones divulgado pela
Prefeitura no site do estabelecimento, e dá outras providências". 4405. Daniel Weber
O Vereador abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao Setor
Competente que envie como forma de projeto de lei a Semana de Conscientização do
Planejamento Familiar, a ser realizada, anualmente, no mês de Abril, complementada
por palestras e eventos permanentes, em todos os equipamentos de saúde. Leitura
dos Requerimentos: 4336 - Paulino De Moura Requerimento de Autorização de
Viagem O VEREADOR abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido e
apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem á Porto Alegre/RS, entre os dias 06
a 09 de agosto do corrente, para participar de Curso no INLEGIS. 4358 . Rudi
Brombilla Requerimento de Pesar O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de lido em plenário e deferido pela Presidência, seja
consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do
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PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento da senhora MARIA SILMA
KAPP .4360 _ Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Pesar O Vereador que este
subscreve, requer a Vossa Excelência, ouvido o plenário na forma regimental, o
encaminhamento de ofício com votos de Pesar aos familiares de Leandro Strauss
Bueno pelo infausto acontecimento ocorrido no dia 30 de Julho de 2013. É com
grande "pesar" que esta Casa recebeu a noticia da morte do Sr. Leandro Strauss
Bueno pessoa que ficará "para sempre" na memória de seus familiares e amigos. Foi
uma perda irreparável entre os nossos concidadãos. Portanto, entendemos ser justa a
homenagem que ora propomos à família enlutada. Sabemos que nossas lembranças
em nada aliviam o sentimento da família, mas é importante levar a mensagem de
solidariedade desta Casa, que compartilha da tristeza e da dor que passam seus
familiares, pela perda irreparável de seu ente querido. 4364 - Daniel Weber
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de
ouvido em plenário e deferido na forma Regimental, seja expedido ofício por esta
Egrégia casa na forma de APLAUSO à Gladis Marli Machado Costa e Paula Diehl
Lopes da Silva, eleitas as novas conselheiras tutelares de nosso município. A eleição
para a escolha das novas conselheiras foi realizada no ultimo dia 29 e a posse
realizou-se nesta segunda-feira. Um abismo invoca outro abismo, e isso indica a
necessidade de conservar intactos os princípios eternos, tutelares das sociedades,
sem os quais o mundo se converteria num caos. Através desta recebam as
congratulações do Poder Legislativo Municipal. 4367 - Gian Pedroso Requerimento
de Apoio Encaminhamos oficio ao Comitê Nacional de Mobilização das Entidades
Médicas, a Associação Médica Brasileira, a Associação Médica do Rio Grande do Sul,
a Associação Médica de Carazinho, manifestando meu total apoio a mobilização que
está sendo feita contra os atos autoritários que ferem o exercício da Medicina,
afetando assim a qualidade do atendimento a população. 4370 - 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 Fundação Desportiva e Cultural de
Carazinho _ Fundescar, e em igual teor para o Grêmio Aquático de Carazinho, que
promoveram no último domingo - 04.08, no Ginásio de Esportes Lauro Franzen, a
Quarta Edição do Torneio Estadual de Basquete Masculino, sub-19, com a
participação das seguintes agremiações: Fundescar ( Carazinho ), Instituto Federal "A"
e "B"( Pelotas), Menino Deus ( Passo Fundo ), Notre Dame (Passo FundO)e Atlântico
( Erechim). Nessa edição a equipe "A" do Instituto Federal, de Pelotas, sagrou-se
campeã, seguida do Notre Dame de Passo Fundo. A equipe de Carazinho ficou em
terceiro lugar e a equipe "B" do Instituto Federal, de Pelotas, ficou com a quarta
posição. Foram cestinhas da competição: Douglas, do Pelotas "A" ( 57 pontos),
Cassiano Kamphorst, de Carazinho ( 55 pontos), Mateus do Menino Deus com 47
pontos e, Guilherme Hepp, de Carazinho, com 43 pontos. Os jogos foram disputados
durante todo o domingo, contando com bom público presente. A arbitragem esteve a
carga da Associação de Árbitros Apito Inicial. 4375 - Orion Albuquerque, Erlei Vieira,
Alaor Galdino Tomaz, Anselmo 8ritzke, Gian Pedroso, Requerimento de
Aplauso. Seja encaminhado oficio de aplauso a Coordenadora do SAE (Serviço de
Atenção Especializada) Srta. Luana Saraiva, as recepcionistas Renata Cavedon e
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Márcia Costa pela Campanha realizada no dia 29 do corrente mês, em atenção ao dia
Mundial Contra as Hepatites Virais comemorados no dia 28 junto ao Presidio, Estadual
de Carazinho. 4376 _ Alaor Galdino, Tomaz, Anselmo Britzke, Gian Pedroso,
Requerimento de Aplauso Seja enviado requerimento de aplausos para equipe do
Bar do Pidão que se sagrou campeã do Campeonato Municipal de Bocha em Canchas
de Areia no dia 26 de Julho de 2013 em partida final contra a equipe do Bar Esportivo
Ballin. A classificação final ainda teve a equipe da Harmonia em terceiro e a equipe B
do Pidão em quarto. Manifestamos nossos cumprimentos pelo êxito alcançado neste
Importante evento transcorrido neste ano. A competição foi organizada pelo
Departamento Municipal de Esportes. O Vereador abaixo subscrito requer na forma
regimental, que depois de lido e ouvido em plenário, seja enviado oficio com votos de
sincero pesar aos familiares de ANTONIO MARTINS DE PÁDUA, pelo seu falecimento
ocorrido no dia 04 de agosto do corrente. 4377 - Eduardo Assis Requerimento de
Pesar É com pesar que recebi a notícia do falecimento do Seu Antonio, ao qual residia
na Rua Ipiranga, Bairro Glória, pessoa muito conhecida amada e querida por quem o
conheceu, sempre prestativo e amigo de seus vizinhos e conhecidos. Tendo um
matrimônio de 62 anos com a SI"" Amélia Meira de Pádua, e deste enlace nasceram
Valter Meira de Pádua e José Valdir Meira de Pádua, um casamento exemplar, para
quem via seu Antônio e dona Amélia caminhando pela rua, sempre de mãos dadas,
mostrando a grandeza de uma vida vivida em harmonia e amor. Seu Antônio teve seu
tempo, aproveitou seus momentos ao lado de quem mais amava, sua esposa e seus
filhos, juntamente com seus netos e demais familiares, vivendo uma vida digna e reta,
deixando seu legado. Nesta singela homenagem de lembrança, mostramos
solidariedade a família enlutada e compartilhamos a tristeza que enlutece os corações
de quem fica. "a saudades será eterna, mas com a certeza de um reencontro certo"
Recebam os familiares, os votos de mais puro sentimento de pesar pelo passamento
do Seu Antônio. Favor enviar cópia de pesar, além de Dona Amélia, para os filhos
Valter e Didi. 4385 _ Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para
aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Colégio Sinodal Rui Barbosa -
Carazinho/RS em nome de seu diretor Adilson Leonhardt Franck sendo extensivo a
todos os alunos, professores e colaboradores pelo destaque regional no programa
Mini Empresa Junior Achivement onde foi a grande vencedora regional "Escola Styllet
S/A" com o produto Stanllel. 4387 - Gían Pedroso, Anselmo Britzke,Alaor Galdino
Tomaz Requerimento de Aplauso seja encaminhado oficio a direção do Colégio
Sinodal Rui Barbosa, cumprimentando-lhes por terem conquistado a premiação
Destaque Regional do Programa Mini-empresa Junior Achievement e ao presidente da
Associação Comercial e Industrial de Carazinho (ACIC), entidade mantenedora do
projeto, Fernando Biazus. 4388 - Anselmo Britzke, Gian Pedroso, Alaor Galdino
Tomaz Requerimento de Pesar 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 PEDRO
PADILHA PEREIRA, em um acidente trágico ocorrido no último dia 02 de agosto. 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
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todos os familiares e amigos do inesquecível Pedro Padilha Pereira, nossos sinceros
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 4391 - 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 Maria Silma Kapp pelo falecimento, ocorrido no dia 04 de Agosto de
2013. Dona Maria sempre foi uma pessoa batalhadora, de boa índole, mulher de
personalidade forte, que sempre honrou seus compromissos, uma pessoa com
qualidades inigualáveis e 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. À família enlutada de Maria Silma Kapp, nossos mais
sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 4393 - Eduardo Assis Requerimento de
Repúdio O Vereador abaixo subscrito, requer na forma regimental, que depois de lido
e aprovado em plenário, seja enviado oficio de repúdio ao Governo do Estado do Rio
Grande do Sul, na pessoa de seu governador, Sr. Tarso Genro, pela nefasta notícia
vinculada no portal do Estado do Rio Grande do Sul afirmando que as obras da
construção do Presidio Estadual de Passo Fundo, serão retomadas ainda em 2013,
sabedores das irregularidades existentes nesta construção, sobre que a referida obra
fica mais perto de Carazinho do que Passo Fundo, o atendimento médico dos detentos
recairá sempre para Carazinho, a obra está ao lado de uma rodovia Federal, não tem
a mini ma estrutura para manter tal presidio pois os deslocamentos para oitivas e
instruções na justiça, acarretará grandes prejuizos aos cofres públicos pela distância
ao qual está de Passo Fundo, os dejetos de tal construção recairão sobre as águas do
Rio da Várzea e seus afluentes, ao qual a população Carazinhense capta sua água
para abastecimento de seus moradores e que ao entorno deste nefasto, mal visto e
miserável presidio logo terá um rosário de construções de casebres e favela de
familiares de detentos, entre outros problemas relatados que toda a população sabe.
Mesmo assim, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, fecha os olhos, não houve
os moradores, não toma conhecimento das reivindicações, se faz de surdo e cego e
dá continuidade a uma obra que somente trará prejuízos e desgosto para toda uma
população, a de Carazinho. Nosso Município é pacifico, tranquilo e acolhedor, quando
da construção dessa obra, somente desgostos trará para nossa população além de
prejudicar o bem mais valioso que nossa cidade tem, a água, pois com tantas secas
por falta de investimento desse mesmo governo que colocará milhões de reais em um
presídio que nada trará de bom para nossa cidade, nunca faltou e nem foi preciso
fazer racionamento de água, pois nossas nascentes são mantidas e preservadas, essa
mesma água que hoje é límpida, servirá como esgoto para esse presídio, prejudicando
por gerações nossos municipes. Pedimos que o Sr. Governador do Estado, repense
sobre o assunto, escolha outra área que não afete população nenhuma, pois esse
presidio não manterá somente os meliantes, assassinos, estupradores e bandidos de
nossa sociedade presos, mas manterá em cárcere privado toda uma população que
paga seus impostos, trabalha e mantém suas famílias com o suor de suas faces, não
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podendo serem igualmente tratados como seres a margens da lei. 4394 - Eduardo
Assis Requerimento de Repúdio O Vereador abaixo subscrito, requer na forma
regimental, que após lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio de repúdio à
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa de seu
Secretário Sr. Airton Michels, pela nefasta noticia vinculada no portal do Estado do Rio
Grande do Sul afirmando que as obras da construção do Presidio Estadual de Passo
Fundo, serão retomadas ainda em 2013, sabedores das irregularidades existentes
nesta construção, sobre que a referida obra fica mais perto de Carazinho do que
Passo Fundo, o atendimento médico dos detentos recairá sempre para Carazinho, a
obra está ao lado de uma rodovia Federal, não tem a minima estrutura para manter tal
presidio pois os deslocamentos para oitivas e instruções na justiça, acarretará grandes
prejuizos aos cofres públicos pela distãncia ao qual está de Passo Fundo, os dejetos
de tal construção recairão sobre as águas do Rio da Várzea e seus afluentes, ao qual
a população Carazinhense capta sua água para abastecimento de seus moradores e
que ao entorno deste nefasto, mal visto e miserável presidio logo terá um rosário de
construções de casebres e favela de familiares de detentos, entre outros problemas
relatados que toda a população sabe, Mesmo assim, o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul, fecha os olhos, não houve os moradores, não toma conhecimento das
reivindicações, se faz de surdo e cego e dá continuidade a uma obra que somente
trará prejuizos e desgosto para toda uma população, a de Carazinho. Nosso Municipio
é pacifico, tranquilo e acolhedor, quando da construção dessa obra, somente
desgostos trará para nossa população além de prejudicar o bem mais valioso que
nossa cidade tem, a água, pois com tantas secas por falta de investimento dessem
mesmo governo que colocará milhões de reais em um presídio que nada trará de bom
para nossa cidade, nunca faltou e nem foi preciso fazer racionamento de água, poís
nossas nascentes são mantidas e preservadas, essa mesma água que hoje é límpida,
servirá desgraçadamente como esgoto para esse presídio, prejudicando por gerações
nossos munícipes. Pedimos que o Sr. Governador do Estado e ao Sr. Secretário de
Segurança Pública que repense sobre o assunto, escolha outra área que não afete
população nenhuma, pois esse presidio não manterá somente os meliantes,
assassinos, estupradores e bandidos de nossa sociedade presos, mas manterá em
cárcere privado toda uma população que paga seus impostos, trabalha e mantém suas
famílias com o suor de suas faces, não podendo serem igualmente tratados como
seres a margens da lei. 4404 - Fernando Sant'Anna de Moraes Requerimento de
Pedido de Informação O vereador signatário solicita que depois de lido em plenário,
seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal para que preste as seguintes
informações abaixo: 1) Quanto ao quadro de Fiscais no municipio, encontra-se com
número insuficiente de profissionais para a demanda de trabalho? 2) Existe concurso
vigente para tal função? Tal pedido se justifica pelo fato de ter se noticiado no início do
ano a necessidade de mais profissionais para a efetiva fiscalização no municipio,
porém o quadro permaneceu sem alterações. Passamos agora ao intervalo
regimental. Conforme acordo de bancadas não haverá intervalo regimental. Passamos
ao grande expediente. O presidente convidou para fazer uso da tribuna o Senhor Adair
Bonaldi Flores. Passamos para a ordem do dia. Passamos para a apreciação e
votação dos requerimentos. O secretário procedeu a leitura do número e autor dos
requerimentos. O vereador Anselmo Britzke solicitou questão de ordem para que os
requerimentos e os projetos viáveis fossem votados em bloco. O presidente colocou
em votação o pedido. Aprovado por todos. O vereador Paulino de Moura pediu
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questão de ordem para solicitar ao Vereador Eduardo Assis que fizesse uma
modificação no requerimento 4393 para que o mesmo pudesse dar ser voto favorável.
O vereador Eduardo Assis aceitou o pedido. Dando continuidade, o presidente colocou
em discussão os requerimentos, os vereadores Eduardo Assis- PSD, Erlei Vieira-
PSDB, Paulino de Moura-PTB, Anselmo Britzke-PDT, Rudinei Brombilla-PP se
pronunciaram na tribuna. Não havendo mais vereadores que quisessem discutir, o
presidente colocou em votação os requerimentos. Aprovado por todos. O vereador
Eduardo Assis pediu questão de ordem para retirar e fazer em forma de indicação os
Projetos de Lei nO035.13 e nO036.13 de autoria do mesmo. Retirado. O vereador
Daniel Weber também pediu questão de ordem para solicitar a retirada e transformar
em indicação os Projetos de Lei nO030.13, nO031.13 e n0038. 13 de autoria do
mesmo. Retirado. O secretário Rudi procedeu a leitura dos projetos: PL 048.13, PL
052.13 e Relatório de Execução Orçamentária JUNHO 2013. Tendo em vista a queda
de energia elétrica, no decorrer da sessão ordinária de número 081/13 do dia
05.08.13, e considerando que não há previsão de retorno por parte da Concessionária
de Energia Elétrica, os projetos de nO048.13, nO052.13 do Executivo Municipal e
Relatório de Execução Orçamentária JUNHO/2013 do Legislativo Municipal, foram
colocados em votação, sendo aprovados por unanimidade. Carazinho, 05 de agosto
de 2013, vinte e duas horas e cinco minutos. Nada mais havendo a tratar, sob
proteção de Deus o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando os
senhores vereadores para a sessão solene a ser realizada no dia nove de agosto de
dois mil e treze às 18h45 minutos, tenham todos uma excelente noite. Fica anexada a
esta Ata o termo de encerramento de Sessão Ordinária do dia 05.08.2013, assinado
por todos os vereadores.

Vereador Otto Gerhardt Neto
Presidente
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