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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE AGOSTO 2013
032/13

Câmara Municipal de
Carazinho
DEFERIDO

Na reunião de

• 2013

Ao vigésimo sexto dia do mês de agosto de dois mil e treze, dezoito e quaren '~
minutos ocorreu à trigésima segunda reunião da Câmara Municipal de Carazin~ . O
Vereador Gian Pedroso procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. O presi ente 9-
solicitou que o secretário procedesse à leitura do requerimento de Protocolo 4109 do. -
vereador Olto Albino G. Neto solicitando a convocando a suplente do PT- Veronite
Síliprandi para a sessão plenària do dia vinte e seis de agosto de dois mil e treze, pois
o mesmo estará ausente por motivo de' viajem a Porto AlegreI RS. O presidente
colocou em apreciação a ata 031/13 da sessão ordinária do dia dezenove de agosto
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
do expediente da presente reunião. O vereador Paulino de Moura pediu questão de
ordem para comunicar que o Deputado Ronaldo Nogueira entrou em contato com o
mesmo, para marcar audiência com o Secretário de Justiça Airton Michels para a
próxima segunda-feira dia dois de setembro de dois mil e treze as quatorze horas e
trinta minutos,para tratar de assuntos relacionados ao caminhão do corpo de
bombeiros e também a respeito da construção do presidio na BR 285. O vereador
ainda solicitou que tal comunicado ficasse registrado em Plenário da Casa. Ofício
154/13 do Executivo Municipal, o qual solicita o Plenário da Câmara para o dia 27.08,
às 16 horas para Audiência Pública de caráter consultivo para explanação da LDO
2014;Oficio 151/13 do Executivo Municipal, que encaminha o Projeto de Lei 065/13, o
qual contrata emergencialmente um assistente social;Ofício 147/13 do Executivo
Municipal, o qual responde ao OP 125/2013;Ofício 137/13 do Executivo Municipal, que
encaminha o Projeto de Lei 061/13, o qual cria vagas no Quadro de Pessoal Efetivo do
Município; Ofício 003/13 do Centro Cívico, o qual convida para as festividades da
Semana da Pátria 2013:Convite da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e
Parati/RBS TV Passo Fundo para a abertura dos Jogos Guri Bom de Bola, fase
municipal;Ofício 052/13, convidando para as festividades de aniversário, o qual ocorre
no dia 02.09, completando 31 anos de serviços prestados: Convite da Secretaria
Estadual de Cultura, para a realização do XV Festival da Canção Cristo Redentor de
Alpestre - RS, de 29 a 31 de Agosto; Convite da Biblioteca Pública Municipal Dr.
Guilherme Schullz Filho, para as comemorações dos 41 anos de Fundação, no dia 29
de Agosto no Espaço Cultural da UPF Carazinho: Diversos Telegramas do Ministério
da Saúde informando a liberação de recursos financeiros;Projeto de Lei Autoria:
Vereador Rudi Brombilla - PP Ementa: EMENTA: Institui o Dia Municipal da Familia no
Município de Carazinho.Projeto de Lei Autoria: Vereador Eduardo Assis - PSD
Ementa: EMENTA: Institui o dia 24 de setembro o DIA MUNICIPAL DO RIO DA
VARZEA.4579 - Rudi Brombilla Projeto de Lei Institui o Dia Municipal da Família no
Município de Carazinho. AUTOR: Vereador Rudi Brombilla 4604 - Gian Pedroso
Projeto de Lei Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilizar cadeiras de rodas nos
centros comerciais, estádio de futebol, hotéis, casas de espetáculos, casas noturnas,
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clubes, academias, escolas, universidades e outros. 4632 - Eduardo Assis Projeto
de Lei Institui o dia 24 de setembro o DIA MUNICIPAL DO RIO DA VÁRZEA Art. 1°_
Fica instituído o dia Municipal do rio da Várzea. Art. 2° - A denominação do dia
instituído será "DIA MUNICIPAL DO RIO DA VÁRZEA" e será comemorado
anualmente no dia 24 de setembro. Art. 3° - O Município, querendo, fica autorizado
através de seu Departamento de Meio Ambíente ou outro Departamento, a realizar
palestras e atividades referente a importância do rio da Várzea para nossa
comunidade, Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
JUSTIFICATIVA: Sabendo que o Rio da Várzea tem suas nascentes em terras de
nosso Município, suas águas são limpidas e seu nascedouro muito forte, sendo que
por mais duradoura e forte que seja a seca ou estiagem, nunca foi preciso fazer
racíonamento de água, tendo a ONG ARIVA como a principal defensora do rio onde
não só a população de Carazinho usufrui de suas maravilhas, mas sim toda uma
população desde o Norte do Estado, onde está localizado Carazínho, até o oeste entre
Seberi e Irai, onde o rio deságua e sempre mantendo suas características das águas,
límpidas e brilhantes e essa data foi escolhida pois a criação da ONG ARIVA se deu
nesse dia, 24 de setembro, por esse motivo se institui essa data para homenagear
esse rio que sustenta e mantém a vida de vários municipios e milhares de vidas.
Leitura das Indicações: 4584 - Daniel Weber Para que determine ao Setor
Competente que seja feita a instalação de quebra molas na Rua Ermínia Tombini.
4589 - Paulino De Moura Solicitar ao Executivo que juntamente com a Secretaria de
Obras providencie tão logo o tempo permita, operação tapa buracos na RUA
ANTÓNIO VARGAS, Bairro Braganholo. 4595 • Paulino De Moura Solicitar ao
Executivo que juntamente com a Secretária de Obras, a restauração na pavimentação
com paralelepípedo na RUA MATO GROSSO, no bairro ORIENTAL, haja vista que o
mesmo apresenta díversos buracos, necessitando ser refeito em toda sua extensão.
4600 - Orion Albuquerque REITERANDO DIVERSAS SOLlCITAÇÓES, para que
seja colocados tubos na Rua Caçapava, em frente ao nO417, Bairro Floresta. 4601 _
Orion Albuquerque Solicitando a retirada de entulhos ( lixos de maís variados tipos)
na Rua Minas Gerais, Bairro Oriental, esquina com a Rua Pernambuco e Rua São
Paulo. 4603 - Rudi BrombilJa Solicita 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. 4606 - Daniel Weber Solicitando ao Executívo Municipal,
que determíne ao setor competente, que seja executado o serviço de, patrolamento,
ensaibramento e compactação na Rua Aloisio Stein. 4608 - Paulino De Moura Enviar
ao Senhor Prefeito Municipal solicítando que a Secretaria Municipal de Obras
providencie tão logo o tempo permita, operação tapa buracos na AVENIDA ANTÓNIO
JOSÉ BARLETE, bairro Centro, a partir do n' 262. 4610 - 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 veículos como de pedestres, solicitação da comunidade. 4614 _
Mareio Luiz Hoppen: Solicítando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua
Humberto de Campos Bairro Princesa, em frente a o n0446. Ressalto ser um pedído
da comunidade, pois desde já se for atendido a comunidade agradece 4616 - Eduardo 9
Assis O Vereador abaixo assinado, requer .na forma regimental que após aprovado
em plenário, seja enviado oficio ao Poder Executivo de Carazinho, para que determine
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ao setor responsável para que faça uma sincronização entre as sinaleiras, pois do jeito
que está, está tenebroso, pois abre uma sinaleira e fecha outra, já não existia
nenhuma sincronização entre as mesmas, e após o temporal de alguns dias atrás a
coisa ficou pior, pois agora cada sinaleira tem um tempo diferente tirando a
sincronização e com isso dando mais atraso para os motoristas particulares, ônibus
urbanos e interurbanos e carros de empresas que tem horário a cumprir mas fica
impossivel, pois de todas as sinaleiras existentes na Avenida Flores da Cunha,
nenhuma está sincronizada a outra Já foi feito pedidos anteriores para o executivo
quanto a isso, mas nada de ação foi tomada, somente ignorado e após o temporal a
coisa ficou pior do que já estava, cada sinaleira funciona no tempo que quer e o setor
responsável nada faz.4618 - Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado, requer na
forma regimental que após aprovado em plenário, seja enviado oficio ao Poder
Executivo de Carazinho, para que determine ao setor responsável para que diminua o
tamanho em no mínimo 2 metros o último canteiro que faz acesso ao trevo Leonel de
Moura Brizola - BR 386, pois o mesmo está cheiro de plantas que tem um tamanho e
altura considerável, acarretando com isso que os motoristas que estão saindo do
municipio para adentrarem na BR-386 não tem visão alguma dos veiculos que vem no
sentido Sarandi - Carazinho, podendo e mais uma vez acarretar acidentes como já
ocorreu no referido trevo. 4619 - Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado requer
na forma regimental que após aprovado em plenário, seja enviado oficio ao Poder
Executivo de Carazinho, para que determine ao setor responsável para que faça
melhorias como patrolamento, encascalhamento e compactação por rolo compressor
em via pública na rua João Saldanha dos Santos, Residencial Passo D'Areia, nas
duas quadras dessa vias, pois a mesma é de pequena extensão, mas por buracos,
valetas, entulhos no meio da via, está intransitável. 4620-Eduardo Assis O Vereador
abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário, seja
enviado oficio ao Poder Executivo de Carazinho, para que determine ao setor
responsável para que faça melhorias como patrolamento, encascalhamento e
compactação por rolo compressor em via pública na rua José Morigi, Residencial
Passo D'Areia, nas duas quadras dessa via~, pois a mesma é de pequena extensão,
mas por buracos, valetas, entulhos no meio da via, está intransitável. 4621 - Eduardo
Assis O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em
plenário, seja enviado ofício ao Poder Executivo de Carazinho, para que determine ao
setor responsável para que faça melhorias como fechamento de buracos e reparos em
via pública na rua São Sebastião, bairro conceição, a referida via é de asfalto, e pelo
motivo do trânsito de coletivos urbanos e caminhões, está com vários pontos com
buracos enormes, com o tamanho de um veiculo pequeno, sendo que os motoristas
para desviarem desses buracos, sobem pelo passeio de pedestres colocando em risco
a vida de municipes pela falta de manutenção em ruas. 4622 - Eduardo Assis O
Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após aprovado em
plenário, seja enviado ofício ao Poder Executivo de Carazinho, para que determine ao
setor responsável para que faça uma operação de tapa buracos na rua Tupiniquins,
bairro conceição, entre as ruas Salgado Filho e Tamoios, pois a via é calçada com
paralelepípedo e pelo trânsito de ônibus urbano e caminhões a mesma esta cheia de
buracos e valetas, essas três quadras dessa via é considerada como uma das piores,
ou senão a pior da cidade pois somente quem não tem outro acesso ou não conhece
essa via é que se aventura a tentar passar por ela, por que certamente algum dano
fará ao veiculo de tanto buraco e valetas que existe nessa via. 4623 • Eduardo Assis
O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em
plenário, seja enviado ofício ao Poder Executivo de Carazinho, para que determine ao
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setor responsável para que execute patrolamento, encascalhamento e compactação
com rolo, na Rua Natalino Fabro, bairro Santa Terezinha, pois a rua está intransitável
pelas chuvas dos últimos dias e quando dia seco e de sol, o pó decorrente dessa via,
é uma vergonha para os moradores que nela residem, pois os mesmo pagam seus
impostos e não tem nenhum retorno para com o local em que transitam elou residem.
4624- Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental que
após aprovado em plenário, seja enviado oficio ao Poder Executivo de Carazinho,
para que determine ao setor responsável para que execute uma operação de tapa
buracos na Rua Salgado Filho, entre as ruas Dr. Eurico Araújo e Tupinambás, pois a
mesma é de paralelepípedo e está cheia de buracos e valetas, uma rua essenciai para
o trafego de veiculos e caminhões, pois liga a BR 285 a Cotrijal, mas por várias vezes,
pelo motivo de seus buracos, caminhões e carros já tiveram quebra em suas
suspensões graças aos buracos e valetas enormes que existe nessa via 4625 -
Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após
aprovado em plenário, seja enviado oficio ao Poder Executivo de Carazinho, para que
determine ao setor responsávei para que faça o fechamento de uma valeta aberta pela
Corsan, em via pública e de rolamento de veiculos, na Av. Flores da Cunha, próximo
ao número 2675. No referido local essa valeta já está aberta há no minimo 15 días e
pelo trânsito que tem na Avenida foi se aprofundando cada vez mais, os veículos vêm
em velocidade normal, quando se deparam com uma cratera na frente, o motorista
freia e o veículo que vem atrás, como já aconteceu, bate no carro da frente por que
essa valeta não deveria estar aonde está, ocasionando vários dissabores aos já
sobrecarregados de impostos motoristas de nossa cidade, por um reparo que já
deveria ter sido feito no mesmo dia em que foi aberto e não passar várias semanas
como é o caso. 4626 - Marcio Luiz Hoppen: Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, aexecução serviço de, patrolamento e ensaibramento
e compactação em todo Bairro São Lucas. Poís em dia de chuva fica intransitável,
devido o grande número de pessoas no bairro há pequenos comércios e com as ruas
no estado em que se encontram os comerciantes ficam a mercê da própria sorte
dificultando assim o acesso dos moradores sem falar os alunos que em dia de chuva
não conseguem nem sair de casa devido o enorme acúmulo de barro, os moradores
esperam uma solução breve para o problema se solucionado desde já a comunidade
agradece 4627 - Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor
competente que realize calçamento na rua Miramar, entre as Ruas Clemente
Basnasque e Ivalino Brum. A via encontra-se em péssimas condições de
trafegabilidade, sendo que é cercada por ruas calçadas e asfaltadas. Nos dias de calor
os moradores enfrentam a poeira e em dias úmidos e Chuvosos o barro que se forma
no local coloca em risco a segurança dos motoristas e pedestres, conforme se
constata nas fotos em anexo, sendo imprescindivel que se tome providências e realize
o calçamento na referida via com a máxima urgência possível. 4635 - Fernando
Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor competente que realize operação
tapa buracos na Avenida Flores da Cunha, por toda sua extensão. A via, que é a f)
principal do município, encontra-se em péssimo estado de conservação, colocando .
motoristas e pedestres em risco de danos materiais e pessoais. 4639 - Estevão De
Loreno O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental que após lido e
aprovado em plenário, que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que
determine ao setor competente para que faça o reparo e fechamento do buraco e
valeta aberta pela Corsan- companhia RioGrandense de Saneamento, na rua
Marechal Fioriano, próximo ao número 288, pois o mesmo foi aberto há vários dias
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para conserto de tubulação de água e não foi fechado causando com isso grandes
transtornos aos motoristas que por ali trafegam, além do que, essa valeta e buraco, se
juntará aos inúmeros já existentes no asfalto que já se encontra em estado lastimável.
4640 - Anselmo Britzke Solicitamos ao Executivo Municipal para que determine ao
setor competente estudos no sentido de disponibilizar a colocação de containers de
lixo na Av. São Bento, pois vários proprietários de estabelecimentos comerciais nos
procuraram solicitando. 4641 - Estevão De Loreno O Vereador abaixo assinado,
requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício
ao Executivo Municipal, para que determine que altere a Lei Municipal 6404106
alterando o nome da CONCESSIONÁRIO DE ESPAÇO ESPERANÇA-MOVIMENTO
LUTERANO DE RENOVAÇÃO, para "ASSOCIAÇÃO ESPAÇO ESPERANÇA
COMUNIDADE DE CARAZINHO E REGIÃO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL".
4642 - Daniel Weber Reitera que determine ao Setor Competente que seja feita a
reforma do calçamento da Rua São Paulo no Bairro Oriental, pois o excesso de
chuvas fez com que criassem valas em meio ao calçamento deixando a mesma em
péssimas condições de trafegabilidade. 4643 - Fernando Sant'Anna de Moraes Para
que determine ao setor competente que realize operação tapa buracos na rua Ernesto
Alves, próximo ao Fórum. A referida via encontra-se totalmente esburacada,
colocando em risco motoristas e pedestres. O intenso fluxo de veiculas no local por si
só justifica a imprescindibilidade na realização de tais melhorias, uma vez que nas
imediações encontram-se instalados o Fórum, a Vara do Trabalho, a Justiça Federal, o
Ministério Público e a OAB. 4644 - Alaor Galdino Tomaz Para que determine ao
setor competente a retirada de galhos e entulhos na Rua Osmar Weber no Bairro Ouro
Preto,facilitando assim a passagem de pedestres e motoristas naquela via. Leitura
dos Requerimentos: 4585- Gian Pedroso Requerimento de Repúdio O Vereador
abaixo assinado, solicita na forma regimental, que depois de ouvido o plenário, seja
encaminhado ofício aos Lideres de Bancada na Cãmara dos Deputados e Senado
Federal, manifestando nossa contrariedade e nosso repúdio ao Projeto que prevê
incluir a educação especial na Rede Pública de Ensino e com isso proporcionar a
extinção das escolas especiais das APAES no Brasil. Conhecendo o trabalho
maravilhoso que os profissionais que trabalham nas APAES desenvolvem não
podemos de deixar de nos manifestar totalmente CONTRA esta alteração no Plano
Nacional de Educação, onde é trocado de preferencial para obrigatório o
encaminhamento de alunos com necessidades especiais para escolas regulares.
Atualmente os pais de pessoas com deficiência podem escolher para onde
encaminhar os filhos, o que geralmente ocorre para as escolas das APAES, pois a
inclusão de alunos especiais em escolas regulares é um processo que precisa
respeitar a realidade de cada pessoa, visto que caso contrário muitos alunos podem
retornar aos educandários especiais. Não sou contrário á proposta das escolas
inclusivas, em que crianças portadoras de deficiência ou com necessidades especiais
e crianças sem essas dificuldades frequentariam o mesmo espaço pedagógico, porém
acredito que as APAES não podem ser extintas, poís deve ser do aluno e da familia o ()
direito de escolha entre a escola regular e a escola especial, não podemos obrigá-los
a ter uma só opção, isso não é escola cidadã, fere a democracia, é tirar o direito de
escolha de mais de 250 mil alunos. Como sabemos, as APAES tem atendimento
especializado, onde o governo vai atender esses alunos especiais, já que na rede
pública não tem esse atendimento especializado, além disso, as escolas não possuem
profissionais capacitados, como fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas, entre outros
profissionais que atuam nas APAES de todo o Brasil, que tipo de inclusão será essa
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que irá incluir os alunos especiais em escolas regulares sem incluir nelas profissionais
preparados para dar o suporte que essas crianças precisam, De uma hora para outra
os alunos vão se ver desamparados, inseguros e possivelmente muitos acabaram por
regredir no seu aprendizado e isso é preocupante, por isso antes que tenhamos que
lamentar o "leite derramado", vamos nos unir a estes milhares de alunos e familias e
lutar para que as nossas APAES continuem a realizar o seu valoroso trabalho, PS,:
Solicitamos que seja encaminhado também um ofício com uma cópia deste
requerimento a todas as Câmaras que compõe a AMAJA (Almirante Tamandaré do
Sul, Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do Incra, Colorado, Coqueiros do Sul, Cruz Alta,
Fortaleza dos Valos, Ibirubá, Lagoa dos Três Cantos, Não-Me-Toque, Quinze de
Novembro, Saldanha Marinho, Salto do Jacuí, Santa Barbara do Sul, Santo Antõnio do
Planalto, Selbach, Tapera, Victor Graeff), solicitando no ofício apoio nesta
manifestação. 4586 - Gian Pedroso Requerimento de Aplauso Solicitamos que seja
enviado oficio de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho aos proprietários
da Dog House - Pet Shop, Sra. Daiana Bordeghini e seu pai Sr. Flávio Bordeghini,
cumprimentando-os pela inauguração da loja, que ocorreu no última quinta-feira (22),
na Rua General Sampaio, 305. 4587 - Paulino De Moura Requerimento de Aplauso
O VEREADOR abaixo assinado solicita na forma regimental que depois de lido e
apreciado pelo plenário: >>> seja enviado ofício as Lojas QUERO-QUERO por seu
aniversário de 46 anos da rede de lojas no dia 15 de agosto, em Carazinho 20 anos
estão presentes. Receba em nome do Poder Legislativo de Carazinho, os nossos
parabéns por oferecer bons produtos e bom atendimento aos nossos Carazinhenses.
4588 - Gian Pedroso Requerimento de Aplauso Seja enviado oficio á Sra. Ângela
Trentin Sella, Diretora da APAE de nosso município, extensivo a toda equipe de
funcionários e voluntários responsáveis pela organização da Festa que ocorreu no
último final de semana, cumprimentando-lhes pela organização durante a realização
dos festejos, pois o exemplo de doação e dedicação de todos que de uma forma ou de
outra dão sua colaboração merece nosso destaque e nosso reconhecimento. 4590 -
Gían Pedroso Requerimento de Aplauso Solicitamos que seja enviado oficio a
ULBRA Carazinho, na pessoa da Diretora do Campus Sra. Mari Salete Zanella Taietli,
cumprimentando-lhes pelos 13 Anos do Campus e 41 anos da Universidade,
completados neste mês de Agosto. 4594 - Erlei Vieira Requerimento de Pesar
Requerimento de PESAR lida Vaz Teixeira 4597 - Rudi Brombilla Requerimento de
Aplauso O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido
e deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso a Panificadora Vitoria em nome
de seu Proprietário Carlos Bugs sendo extensivo a todos os funcionários e
colaboradores pela comemoração dos 12 anos de atividades comerciais em nossa
cidade. 4598- Rudi Brombílla Requerimento de Apoio O Vereador abaixo subscrito
requer, na forma regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja enviado
ofício a todos os lideres de Bancada da Câmara dos Deputados em Brasília - DF em
apoio pela aprovação da PEC 300. Proposta de Emenda á Constituição que, em sua
proposta original, pretende igualar os salários dos militares estaduais de todo o Brasil
(ativos e inativos) aos salários dos militares do Distrito Federal, trazendo isonomia aos
profissionais que desempenham a mesma função. 4599 - Daniel Weber
Requerímento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita que, após ouvido em
plenário e deferido na forma Regimental, seja expedido oficio por esta Egrégia casa na
forma de APLAUSO ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
(CMPD) extensivo as associações, Associação do Grupo dos Surdos de Carazinho
(AGS), Associação Carazinhense de e para Deficientes Visuais (ACADEV),
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Associação dos Deficientes Fisicos de Carazinho (ADEFIC) e Associação dos
Deficientes Múltiplos de Carazinho (ADEMC), pela passagem da Semana Estadual da
Pessoa com Deficiência. Parabéns ao CMPD, pelo trabalho desenvolvido juntamente
com as associações em prol das pessoas com deficiência, não somente pela
passagem desta semana que marca o trabalho realizado, mas por tantos anos de
dedicação a esta causa. 4602 - Alaor Galdino Tomaz, Orion Albuquerque
Requerimento de Pesar Os Vereadores que este subscreve, requerem à Vossa
Excelência, ouvido o plenário na forma regimental, o encaminhamento de oficio com
votos de Pesar aos familiares de Paulo Cesar Gonçalves pelo infausto ocorrido no dia
21 de Agosto de 2013. É com grande "pesar" que esta Casa recebeu a noticia da
morte do Sr.Paulo Cesar Gonçalves pessoa que ficará "para sempre" na memória de
seus familiares e amigos. Portanto, entendemos ser justa a homenagem que ora
propomos à família enlutada. Sabemos que para os familiares e amigos esse
momento é marcado por dor e tristeza, mas é importante levar a mensagem de
solidariedade desta Casa, que compartilha com seus familiares a perda irreparável de
seu ente querido. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juizo com
que julgais, sereis julgados; e com a medida com que medis, tu serás medido Mateus
7: 1-24607 - Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja enviado oficio à
diretora da ULBRA Carazinho, Maria Salete Zanella Taietti e em igual teor ao
coordenador do curso de Direito,Ronaldo Laux, parabenizando pela inauguração do
Núcleo de Prática Juridica na manhã do dia 20 de Agosto. O núcleo que anteriormente
funcionava no centro da cidade com o nome de Sajulbra e agora esta localizada junto
á Ulbra. Ressalta-se a importância deste núcleo que proporcionará aos alunos a
prática desde o inicio do curso. 4611 - Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso O
Ve"reador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido e deferido
em plenário, seja enviado oficio de aplauso ao presidente da Assembleia Legislativa
Deputado Pedro Westphalen (PP) , Que na noite desse domingo (25), foi premiado
como destaque político na 11" edição do Troféu Senar - O Sul, realizado pela Rede
Pampa de Comunicação, que ocorreu na Associação Leopoldina Juvenil em Porto
Alegre. O troféu é entregue a personalidades que se destacam nas ações que tem
objetivo de desenvolver e qualificar o agronegócio e sua cadeia produtiva no Brasil.
Simboliza todo o esforço de quem esta fazendo para melhorar a economia gaúcha.
4612 - Alaor Galdino Tomaz, Anselmo 8ritzke,Erlei Vieira,Gian Pedroso,Orion
Albuquerque,Paulino De Moura Requerimento de Mesa Diretora Os Vereadores
abaixo-assinados requerem na forma regimental, ratificar que consideram a criação
das CPls irregulares na forma, uma vez que não atendeu a regulamentação da Lei
Orgânica e nem tão pouco o Regimento Interno dessa Casa, tanto que logo após a
criação das mesmas, o que indubitavelmente ocasiona a nulidade de pleno Direito de
ambas as Comissões Parlamentares de Inquérito, assim enviamos requerimento à
Mesa Diretora solicitando que se refizesse todo o procedimento,da forma como prevê
a Lei Orgânica do Município e o Regímento Interno,pois da forma como foi feito abriria
a possibilidade de mostrar-se irregular. Mas é necessário que se esclareça que em
nenhum momento nos opomos à investigação de todo e qualquer fato de interesse da n
coletividade, pois essa é uma das principais funções que exercemos como edis, que é t:1
a de fiscalizar. Dai a necessidade desse documento que endereçamos a Mesa
Diretora para que fique assim registrado que em nenhum momento somos contrários
as CPls, mas contrários à forma equivocada como foram criadas. Nesse sentido é que
solicitamos o prosseguimento das mesmas, mesmo que em nosso entendimento
irregulares, para que assim se possam fazer todas as necessárias investigações e
averiguações por essas postuladas e que assim essa Casa Legislativa possa cumprir
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com suas obrigações positivadas em Lei Orgânica e Regimental. 4613 - Daniel Weber
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental,
que depois de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso á ULBRA
Carazinho em nome de sua diretora Mari Salete Zanella Taielti sendo extensivo ao
Coordenador do Curso de Direito Ronaldo Laux e a todos os acadêmicos do Curso de
Direito dessa renomada Instituição pela Inauguração do Núcleo de Prática Jurídica
realizada na manha do ultimo dia 20 nas dependências da Universidade. Através
desta receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal. 4628-Erlei Vieira,
Paulino De Moura, Gian Pedroso, Requerimento de Autorização de Viagem Os
VEREADORES abaixo assinados solicitam na forma regimental, que depois de lido e
apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem a Porto Alegre/RS, os dias 03 A 06
de setembro do corrente, para participar de audiências com relação a varias
demandas para Carazinho, na Secretaria Estadual de Justiça e dos Direitos Humanos,
Secretaria Estadual da Saúde, com o Senhor Elemar Sand, no CAPS 111 Álcool e
Drogas junto ao Hospital Mãe de Deus e nos Gabinetes dos Deputados Márcio Biolchi,
Cassiá Carpes, Diogenes Basegio e Ernani Polo, 4631 - Gian Pedroso, Rudi
Brombilla, Requerimento de Aplauso Seja encaminhado ofício ao Patrão do CTG
Rincão Serrano, Sr. Jonas Lampert, extensivo a toda patronagem e demais
integrantes do quadro social, cumprimentando-lhe pela realização do 24" Almoço
Campeiro realizado no último domingo. 4633 - Alaor Galdino Tomaz Requerimento
de Apoio Requer que após lido em plenário e deferido na forma regimental seja
enviado oficio de apoio a Presidente do Cpers Rejane Oliveira e ao Presidente do
Núcleo do Cpers em Carazinho Nélson Wografen pela decisão de entrar em greve por
tempo indeterminado e pelas manifestações em busca de seus direitos,através de
reivindicações básicas do ponto de vista salarial,especialmente no que tange ao
cumprimento do Piso Nacional,pois os educadores merecem esse piso e que o
governo não paga,embora tenha apoiado a sua criação. Também reivindicando
melhorias para as condições de ensino, demonstrando a sociedade o sucateamento
da maioria das escolas estaduais, sem as mínimas condições de acolher a
comunidade escolar ( Alunos,Professores e trabalhadores em Educação). 4634 -
Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Solicitam na forma regimental, que
depois de lido em plenário e deferido na forma regimental, que seja enviado
requerimento de aplausos para o Sr. Mauri Dezengrine e em igual teor ao Sr. Lincon
Althaus, sócios-proprietários da empresa Rodcar/Librelalto pela realização na sexta-
feira dia 23 de Agosto da caravana Librelalto, em comemoração ao lançamento dos
Implementos 2014. Percorrendo a Br 285,passando pela Avenida Flores da Cunha e
retornando pela Br 386. No sábado dia 24 ocorreu o lançamento oficial dos
Implementos linha 2014 com uma grande confraternização que reuniu mais de 300
clientes de toda região. A Rodcar/Librellato Carazinho comemora o segundo ano 9
consecutivo como Distribuidor líder de vendas da rede Librelalto. 4636 - Paulino De
Moura Requerimento de Pedido de Infonmação O VEREADOR abaixo subscrito
requer, na forma regimental, que depois de lido em Plenárío seja enviado oficio a
Secretária de Educação e Cultura- Eloísa Maria da Rocha Dreyer com o seguinte
PEDIDO DE INFORMAÇÃO, sendo: 1 - Infonmar como está a situação das CPMs (
Circulo de Pais e Mestres). 2 - Informar se o municipio está pagando a CPMs. 4637 -
Anselmo Britzke Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita
que, depois de ouvido o Plenário, seja encaminhado ofício de cumprimentos ao
Motogrupo Os Marvado,de Chapada que organizou a 2" Edição Motocross e Veloterra
que ocorreu no dia 18 de agosto do corrente,na pista de Motocross em Chapada que
contou com a participação de pilotos de toda a região. 4638 - Anselmo Britzke
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Requerimento de Aplauso seja encaminhado ofício a Diretora do Departamento de
Educação do Município de Coqueiros do Sul, Sra. Sandra Sefrin Viebrantz e ao
Prefeito Municipal, Sr. Rafael Kochenborger, cumprimentando-lhes pela organização e
realização da 111 Noite Cultural realizada no último sábado dia 24, que contou com a
participação de grupos culturais das cidades de Carazinho, Não-Me-Toque e Ijui em
belíssimas apresentações. 4645 - Eduardo Assis,Alaor Galdino Tomaz
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental
que após aprovado em plenário, seja enviado ofício de aplauso para a
SERCESAlULBRA pela passagem das comemorações referentes aos 13 anos de
parceira. foi realizado nos dias 24 e 25 de agosto de 2013 a 1a jornada esportiva
familiar SERCESAlULBRA - 13 ANOS aonde reuniram-se as famílias dos integrantes
da escolinha de futsal e diretoria. Entre outras, foi realizado palestra, mateada, jogo,
válido pelo campeonato estadual sub 15 entre SercesalUlbra e Assoeva, gincanas,
handebol, voleibol e basquete com almoço ao meio dia de domingo, confraternizando
todos que participaram desse evento de grande valia para os familiares e atletas. D
Parabéns a essa diretoria que tão bem dirige a sercesalulbra, pelo trabalho
desenvolvido não somente pela passagem desta data, mas pela dedicação
dispensadas sempre para os atletas, familiares e diretoria sempre atuante da
Sercesa/Ulbra. 4646 - 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 PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento do Senhor
MIGUEL EDISON DUARTE MONTEIRO "MIGUEL DA CORSAN. 4647 - Veronite
Denicolo Siliprandi 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 MIGUEL EDSON DUARTE MONTEIRO, no último dia 26 de agosto. Aos
familiares nossa sincera manifestação de pêsames. Todos sabem o quanto é dificil
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.Não
podendo deixar de citar a importância desse companheiro ao nosso Partido dos
Trabalhadores - PT A todos os familiares e amigos do inesquecivel Miguel Edson
Duarte Monteiro, 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 4648 - Mareio Luiz
Hoppen,Rudi Brombilla,Fernando Sant'Anna de Moraes,Estevão De Loreno
Requerimento de Pesar 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 OSMAR da CUNHA SAVOF , pelo seu
falecimento ocorrido no dia 26/081 2013 É com muita tristeza que nos despedimos
deste grande pai, amigo esposo e avô exemplar, Pessoa de caráter ilibado, integro,
ético e totalmente dedicado a família, durante toda sua trajetória de vida procurou
fazer o bem a todas as pessoas que o cercavam. Certamente sua partida deixa
saudades e uma grande tristeza no coração, daqueles que tiveram o privilégio de
conhecê-lo e com ele conviver. Fique, por fim, neste Requerimento de Pesar a certeza
de que o Senhor OSMAR da CUNHA SAVOF , há de encontra, pelas sacratíssima
sendas do Senhor, a merecida PAZ e a definitiva FELICIDADE., Que seus familiares
recebam aqui o reconhecimento do poder Legislativo e os mais sinceros sentimentos
deste vereador.4649-Gian Pedroso,Anselmo Britzke,Erlei Vieira,Orion
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Albuquerque Requerimento de Aplauso Seja enviado oficio ao Diretor do Colégio
La Salle, Irmão Jorge e aos Coordenadores do Evento, professor Alaor Tomaz e
Sandra Santos, cumprimentando-lhe pela realização da 10' Edição do campeonato de
futsal que reúne alunos de toda a região do Alto Jacui, o "Oitavão das Escolas", que
tem o objetivo de integrar alunos e professores de escolas de toda a região em torno
de uma atividade desportiva e saudável. 4650 - Eduardo Assis, Daniel Weber,
Fernando Sant'Anna de Moraes, Mareio Luiz Hoppen, Rudi Brombilla, Veronite
Denicolo Siliprandi, Estevão De Loreno Requerimento de Pedido de Informação
Os Vereadores abaixo assinado, requerem na forma regimental que depois de lido e
aprovado em plenário seja enviado ofício com Requerimento de Pedido de
Informações ao Executivo Municipal, sendo o que segue: 1 - Que percentual sobre o
orçamento anual do Município incide a Folha de Pagamento do Município. 2 - Que
Valor total está a Folha de Pagamento do Município. 3 - com referência às Horas
extras, informar de Janeiro de 2013 até 31 de agosto de 2013. 3.1 - Nome do
Funcionário 3.2 - Salário Base 3.3 - Quantidade de Horas Extras recebidas Mês a Mês
3.4 - Qual a lotação do funcionário (secretaria que está ligado) que recebe (u) horas
extras. 3.5 - Valor total pago de horas extras de janeiro/2013 a agosto/2013. 4651 -
Daniel Weber, Eduardo Assis Requerimento de Pedido de Informação O vereador
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido em plenário, o senhor
presidente encaminhe ofício ao Executivo Municipal, solicitando que sejam prestadas
as seguintes informações: 1. Copia do contrato de prestação de serviço referente ao
processo licitatório 067/2012: 2. Dados completos ( nome, endereço, idade e filiação e
comprovantes de necessidades especiais, solicitação médica) de todos os pacientes
atendidos pelo serviço de hidroterapia no periodo de janeiro de 2013 a 31 de agosto
de 2013; 3. Quais foram os critérios adotados para a seleção dos pacientes; 4. Copia
dos pagamentos mês a mês efetuados a empresa; 5. Nome dos pacientes atendidos
mês a mês pela empresa contratada; 6. Numero de sessões realizadas por paciente
mês a mês. Passamos agora ao intervalo regimental, conforme acordo de bancadas
não haverá intervalo regimental. Passamos ao grande expediente. A Câmara
Municipal de Carazinho recebe na noite de hoje para fazer uso da tribuna livre,
conforme solicitação de protocolo nO 4413 o Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência e/ou super dotação altas habilidades-CMPD. O vereador
Daniel Weber conduziu o representante '!té a tribuna livre para fazer sua explanação
por um periodo de vinte minutos.Após o presidente convidou para fazer uso da tribuna,
conforme o requerimento 4571 aprovado na sessão ordinária do dia dezenove de
agosto de dois mil e treze,o Senhor Romeu Barleze, para fazer a sua explanação a
respeito do seu desligamento das Centrais Elétricas de Carazínho- ELETROCAR,o
mesmo foi conduzido pelos lideres de bancada até a mesa diretora para esclarecer as
dúvidas dos vereadores desta casa legislativa e do povo em geral.Passamos para a
ordem do dia. Passamos para a apreciação e votação dos requerimentos. O
presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura do número e autor e dos
requerimentos. O vereador Daniel Weber pediu questão de ordem para que os
requerimentos e os projetos viáveis fossem votados em bloco. O presidente colocou
em votação o pedido do vereador. Aprovado por todos. O presidente colocou em
discussão os requerimentos. Os vereadores Alaor Galdino Tomaz, Gian Pedroso,
Estevão de Loreno, Paulino de Moura, Anselmo Britzke, Erlei Vieira e Daniel Weber se
pronunciaram na tribuna. Não havendo mais vereadores que quisessem discutir, o
presidente colocou os requerimentos em votação. Vereadores favoráveis permaneçam
como estão contrários se manifestem. Aprovado por todos. O presidente solicitou que
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o secretário procedesse a leitura do nO,autor e emenda dos projetos de N° 041.13, N°
047.13 e N° 063.13. O secretário procedeu a leitura dos pareceres da CJF dos
projetos denominados. O presidente colocou em discussão os pareceres da CJF, não
havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em votação. Aprovado por todos.
O secretário procedeu a leitura dos pareceres da COES dos projetos denominados. O
presidente colocou 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. O vereador Anselmo 8ritzke, Estevão de
Loreno, Paulino de Moura e Fernando Sant'Anna de Moraes se pronunciaram na
tribuna. Não havendo mais vereadores que quisessem discutir, colocou em votação.
Vereadores que concordam permaneçam como estão contrários se manifestem.
Aprovado por todos. Nada mais havendo a tratar, sob proteção de Deus o presidente
declarou encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a
próxima sessão ordinária a ser realizada no dia dois de setembro de dois mil e treze
ás 18h45 minutos, tenham todos uma excelente noite.

Vereador uar IS
Presidente em Exercicio
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