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APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião deATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE OUTUBRO 2013

040/13

Aos vigésimo primeiro dia do mês de outubro de dois mil e treze, dezoito e q renta e
cinco minutos ocorreu á trigésima oitava reuniâo da Câmara Municipal de Carazinho
O Vereador Fernando Sant'Anna procedeu á leitura de um trecho da Biblia.O
secretário fez a leitura do requerimento do Vereador Erlei Vieira, solicitando a
convocação do Suplente de Vereador Gilnei Jarré, para a sessão plenária do dia vinte
e um de outubro de dois mil e treze, por afastamento do mesmo por motivos de
tratamento de saúde. O secretário procedeu á leitura do requerimento do vereador
Eduardo Assis, solicitando a convocação da Suplente de vereador Maria de Lourdes
Gobbi para a sessão Plenária do dia vinte e um de outubro de dois mil e treze, por
afastamento do mesmo por motivos de tratamento de saúde. O presidente colocou em
apreciação a ata 039/13 da sessão ordinária do dia quatorze de outubro de dois mil e
treze. Está em discussão á ata, não havendo vereadores que quisessem discutir
colocou em votação. Aprovado por todos. O presidente colocou em apreciação a ata
002/13 da sessão extraordinária do dia quatorze de outubro de dois mil e treze. Está
em discussão á ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou em
votação. Aprovado por todos. O presidente colocou em apreciação a ata 006/13 da
sessão solene do dia quatorze de outubro de dois mil e treze. Está em discussão á
ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou em votação. Aprovado
por todos. O presidente pediu que o secretário procedesse a leitura do expediente da
presente reunião. Oficio 204/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha a
Complementação ao OP 161/2013; Oficio 203/13 do Executivo Municipal, o qual
responde o OP 163/2013;Oficio 202/13 do Executivo Municipal, o qual responde o OP
161/2013; Oficio 200/13 do Executivo Municipal, o qual responde o OP 171/2013;
Oficio 199/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha Emenda Modificativa ao
Projeto de Lei 075/2013; Oficio 198/13 do Executivo Municipal, o qual responde o OP
167/2013; Oficio 197/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o VETO TOTAL ao
Projeto de Lei Complementar Legislativo N° 005/13; Ofício 196/2013 do Executivo
Municipal, o qual responde o OP 162/2013; Oficio 195/13 do Executivo Municipal, o
qual encaminha o Projeto de Lei N° 081/13; Oficio 194/13 do Executivo Municipal, o
qual responde ao OP 160/2013; Ofício 193/13 do Executivo Municipal, o qual responde
ao OP 164/2013; Oficio 192/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de
Lei N° 080/13; Oficio 191/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de
Lei N° 079/13; Oficio 188/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de
Lei N° 076/13; Oficio 186/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de
Lei N° 074/13; Convite do Executivo Municipal, Secretaria Municipal de Educação e
Cultura e 393 Coordenadoria Regional de Educação para o BAILE TEMÁTICO -
ANOS 60; Diversos Telegramas do Ministério da Saúde informando a liberação de
recursos; Projeto de Lei Autoria Vereador Gian Pedroso - PDT EMENTA: Autoriza as
feiras e exposições realizadas no Município de Carazinho a disponibilizarem espaço
destinado á exposição de cães e gatos para adoção e dá outras providências; Projeto
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Brombilla - PP e Paulino De Moura - SDD EMENTA: Proíbe á colocação de
cavaletes, faixas, cartazes e banners fixos ou móveis em praças e canteiros centrais e
laterais, passeios, rotatórias e cruzamentos de vias públicas no Municlpio de
Carazinho. Projeto de Lei Autoria: Vereador Gian Pedroso _ PDT EMENTA: Proíbe a
fabricação, a venda, a comercialização e a distribuição, a qualquer titulo, de armas de
brinquedo, institui a semana do Desarmamento Infantil e dá outras providências.
Emenda a Projeto de Lei Autoria: Vereador Estevão de Loreno _ PP EMENTA: A
Ementa do mencionado Projeto de Lei passa a viger com a seguinte redação: Inclui no
Calendário Oficial do Municipio de Carazinho as comemorações ao movimento
mundial pela cura e redução dos casos de câncer de próstata "Novembro Azul".
Emenda á Lei Orgânica Autoria: Vereadores Estevão De Loreno _ PP, Alaor Galdino
Tomaz - PDT, Rudi Brombilla - PP, Paulino De Moura - SDD EMENTA: Inclui Inciso
XXIII ao Artigo 18 da Lei Orgânica do Municipio de Carazinho; LEITURA DAS
INDICAÇÕES: 5251 - Rudi Brombilla Solicita Executivo Municipal para que determine
ao Setor Competente colocação de placas de sinalizaçãoe pintura com máxima
urgência no cruzamento entre as ruas Diamantino Tombini, São Paulo e Mercedes
Luz, por se tratar de rua com grande fluxo de veículos pela proximidade da UPF,
solicitação da comunidade. 5253 - Anselmo Britzke seja enviado oficio ao Prefeito
Municipal, solicitando que estude a viabilidade de construção de uma academia ao ar
livre no Bairro Vila Rica e outra no Bairro Conceição, pois conforma informações há
recurso livre da Secretaria da Saúde para este fim. 5259 _ 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. 5260 - Orion Albuquerque Solicitando melhorias e a retirada de
residuos da Rua Coronel Bordini, Bairro Hipica. 5261 - Gian Pedroso Seja enviado
oficio ao Secretario Municipal de Obras, para que determine ao setorcompetente com
a máxima urgência possivel a realização de melhorias (patrolamento, cascalhamento e
compactação) nas Ruas que contornam o campo do Bairro Cantares, Rua Selbach,
Rua Miguel B. de Oliveira e Rua João Batista Rodrigues da Silva, pois o local
encontra-se em situação precária devido a grande quantidade de buracos. 5275 _
Estevão De Loreno Solicito a operação tapa buracos na Rua l' de Maio, fundos com o
Hospital. 5276 - Estevão De Loreno Solicito a operação tapa buracos na Rua Barão de
Antonina começando da esquina da Avenida Flores da Cunha até a esquina com a
Avenida Pátria. 5277 - Estevão De Loreno Solicito a operação tapa buracos na rua
Ernesto Alves até a frente do Clube Caixeral. 5278 - Estevão De Loreno Solicito a
operação tapa buracos na Rua Felipe Cámarão começando com a esquina da Rua 15
de Novembro até a ponte. 5279- Estevão De Loreno Solicito a operação tapa buracos
na rua Saldanha Marinho. 5280 - Rudi Brombilla Reitera ao Executivo para eu
determine ao setor competente estudos da viabilidade da construção de uma área
coberta em frente a Secretaria da Saúde ou designar uma sala para que os pacientes
que tem que se deslocar a outros municipios para consultas e exames possam
aguardar até saídas dos veiculos, hoje paciente aguardam pelo turno da manha e a
tarde em céu aberto, tanto dias de chuva como dias sol intenso. 5282 _Alaor Galdino
Tomaz Seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal solicitando ao setor competente
para que sejam realizadas obras de melhorias ( especialmente a limpeza )nas praças
do Bairro Medianeira e Sassy. 5283 - Maria de Lourdes Schardong Gobbi A Vereadora
abaixo assinada, requer na forma regimental que após lido e aprovado em plená
seja enviado ofício ao Poder Executivo, na pessoa do Prefeito, Sr. Renato Süss para
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que determine ao setor responsável, ou seja, a Secretaria de Obras, para que
conserte a ponte situada na Rua Xavantes, pois a mesma encontra-se em situação
deplorável de manutenção, por se tratar de uma ponte de madeira, e o trânsito intenso
tanto de carros como de veiculos pesados,. inclusive por veiculos de transporte
escolar. A referida ponte está com as tábuas de sustentação podres, e as pranchas de
cima que dão passagem para os veiculos estão soltas e de um lado para outro e por
vezes viradas com os pregos para cima, ocasionando com isso o rompimento de
pneus dos veículos e o pior, muito mais perigoso para os pedestres, pois a mesma é
de passagem diária de muitos moradores da redondeza e outros que se utilizam da
mesma vía para se deslocarem. 5284 - Maria de Lourdes Schardong Gobbi A
Vereadora abaixo assinada, requer na forma regimental que após lido e aprovado em
plenário, seja enviado ofício ao Poder Executívo, na pessoa do Prefeito, Sr. Renato
Süss para que determine ao setor responsável, ou seja, a Secretaria de Obras, para
que conserte o asfalto da rua Xavantes, em frente ao número 385, pois no referido
local tem uma valeta com mais ou menos 100 cm de largura por 20 cm de
profundidade. A referida valeta foi aberta, pela CORSAN, para ligação e / ou conserto
de vias hidráulicas, e como de costume a via ficou danificada, sabendo-se que, a rua é
de grande movimento de veiculos e pedestres, tornando-a muito perigosa no que diz
respeito a acidentes, pois os veículos vem em certa velocidade moderada e quando se
deparam com tamanha cratera aberta em via de rolamento, freiam bruscamente,
podendo causar graves acidentes. fotos em anexo 5285 Maria de Lourdes
Schardong Gobbí A Vereadora abaixo assinada, requer na forma regimental que após
lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio ao Poder Executivo, na pessoa do
Prefeito, Sr. Renato Süss para que determine ao setor responsável, ou seja, , a
Secretaria de Obras, para que faça uma roçada nos canteiros centrais da rua
Marechal floria no, pois a grama esta com quase 1 metro de altura, tornando a vía feia
e perigosa para quem atravessa a mesma, pois quando está no canteiro não
consegue visualizar se vem ou não veículos para sua travessia com segurança, tanto
por pedestres como por motoristas nas suas travessas. Na Rua Marechal Floriano, por
ser uma via que desafoga a Av. Flores da Cunha, o pedestre e os motoristas devem
ter um minimo de segurança para trafegarem na referída e ainda mais quando existe a
maior Escola Estadual em nosso município situada nesta Rua com grande número de
estudantes nos três turnos diários, mas com o desleixo em seus canteiros centrais ,
tanto o tráfego de pedestres como de veiculos é extremamente perigoso para ambos.
Fotos em anexo. 5288 - Maria de Lourdes Schardong Gobbi A Vereadora abaixo
assinado requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja
envíado ofício ao Executivo Municipal, na pessoa do Prefeito Munícipal, Sr. Renato
Süss, encaminhando o AnteProjeto de Lei que dispõe sobre a realização anual da "
FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO." Encaminho ao Executívo Municipal o AnteProjeto de
Leí que dispõe sobre a realização anual da "FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO", para que
possa Vossa Senhoria, encaminhá-lo para votação nesta casa, já que o mesmo por
força de Lei, deve ser de iniciativa do Poder Executivo. ANTEPROJETO DE LEI Institui
a "FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO" no municipio de Carazinho. Art. 10 - Fica instituida a
realização anual da "FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO", SMEC e Biblioteca Pública
Municipal, em local e data a serem defínidos em conjunto com o Patrono do ano,
durante o mês de novembro do ano anterior á realização da Feira. Art 20 - Serão
PATRONOS das edições anuais da "FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO", entidades de fins
sociais tais como LlONS Clubes, Rotary Clube; entidades de representação de classe
tais como ACIC, CDL, OAB, AJURIS, APROCAR, 39" Coordenadoria Educação;
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Serviços tais como SESI, SESC, SEBRAE, SENAI, SENAC, Sindicatos tais como'
Bancários, Varejista, Comerciários, Rural, Trabalhadores Rurais, Funcionários
Públicos Municipais ; Entidades tradicionalistas tais como CTG's; Clubes sociais;
Universidades; UNIMED, etc. O Patrono da edição anual será definido de comum
acordo entre todos e fará parte da equipe organizacional. Art.30 _ Deverá ser
homenageado em cada edição da Feira, um autor local, escolhido por voto popular
registrado em urnas disponibilizadas ao público em locais visiveis e de ampla
visitação, durante o periodo de 30 dias, 120 dias antes da realização da mesma, onde
estarão listados os nomes dos autores e respectivas obras. Ao vencedor que apurar
maior número de votos, será dada a denominação "HOMENAGEADO DO ANO" . Art
4° - Os expositores que mantém sua atividade comercial em Carazinho, terão
preferência na escolha dos stands, através de sorteio entre os inscritos na participação
da Feira, a ser realizado no minimo 15 dias antes da realização do evento, podendo,
após, a critério dos organizadores, serem convidados expositores oriundos de outros
municipios, sendo que para estes, deverá ser estabelecido um valor de locação dos
stands, não cabendo em nenhuma circunstância, indenizações de quaisquer ordem.
Art. 5° Aos autores de livros residentes ou naturais de Carazinho, será disponibilizado
local definido pelos organizadores para sua mostra, apresentação e comercialização,
assim como , lançamentos de autores locais poderão acontecer durante a Feira. Art.
6° - A Feira será destinada exclusivamente para venda de livros e artigos pertinentes,
não podendo serem disponibilizados stands ou espaços para outras mercadorias. Art.
7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA:
Considerando: A importância da leitura em todas as faixas de idade, assim como os
dados estatisticos que comprovam a melhoria de qualidade de vida da população que
tem o hábito da leitura, uma vez que arte e cultura são direitos e necessidades
fundamentais para o ser humano. A existência em Carazinho de vários autores de
livros que não dispõem de oportunidade pública para apresentar suas obras. A
ausência ou fragilidade de ações neste campo, como a Feira do Livro, apresenta
resultados negativos ao crescimento cultural, ao imaginário, á produção de auto
estima e valorização do próprio ser. Que a qualificação dos ambientes sociais passa
pelo acesso aos bens culturais uma vez que a leitura e a valorização das produções é
fator condicionante para a evolução das pessoas 5290 - Paulino De Moura Solicitar
ao Executivo o estudo quanto á possibilidade de mudança de padrão dos Servidores
Públicos Municipais, ocupantes do cargo da Saúde e Educação, o qual funcionários
reivindicam por um valor mais justo por seu trabalho, alterando o padrão de três para
quatro. 5291 - Fernando Sant'Anna de Moraes Solicitando ao Executivo que determine
ao setor competente que realize recolhimento de galhos e entulhos em todo o bairro
Floresta. A localidade recebeu poda de árvores há mais de um mês e os galhos
permanecem depositados em vias públicas, atrapalhando a visibilidade dos
veículos, bem como causando sujeira e entupimento de bocas de lobo, sendo
imprescindível que se tomem provídências urgentes. Atende solicitação da
comunidade. 5294 - Fernando Sant'Anna de Moraes Solicitando ao executivo que
determine ao setor competente que realize a colocação de tubulação, cascalhamento,
ensaibramento e compactação na rua Tamoios no Bairro Conceição. A tomada de
medidas que minimizem o sofrimento causado aos moradores pela atual situação da
via, se faz imprescindível, enquanto aguarda-se a viabilidade de calçamento ou
asfaltamento da referida via, que se encontra íntransitável, conforme se verifica nas
fotos em anexo. Atende solicitação de moradores. 5297 _ Marcio Luiz Hoppen
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
da colocada de uma grade a onde foi feito uma boca de lobo.na Rua Quero-Quero
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travessa com a Rua Tangara Bairro São Lucas. LEITURA DOS REQUERIMENTOS:
5254 - Gian Pedroso Requerimento de Aplauso Seja enviado oficio do Poder
Legislativo de Carazinho ao Presidente da Unimed Região da Produção, Dr. Luis
Carlos Thomé e ao Presidente do HCC, Sr Azelar Kissmann, cumprimentando-lhes
pela solenidade de inauguração do equipamento de ressonância magnética da
Unimed no HCC, ocorrida na última quarta-feira, dia 16 de outubro. 5255 - Anselmo
Britzke 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 Aldori Sibney,
ocorrida na última segunda-feira, no dia 14 de outubro. 5256 - Estevão De Loreno
Requerimento de Pesar O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que
depois de lido e apreciado em Plenário, que seja ENVIADO oficio com os mais
sinceros votos de profundo pesar aos familiares de Osvaldo Lang pelo falecimento,
ocorrido no dia 12 de Outubro de 2013. 5257 - 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 cumprimento a Direção
da Escola CAIC - EMEF Eulália Vargas Albuquerque em nome da Diretora Josélia
Dupont, Professor Lucival Martins Pinto e do Professor Renato Luca sendo extensivo a
todos alunos e colaboradores, pela conquista do titulo de Campeão 2013 do Guri Bom
de Bola, categoria masculina. 5258 - Rudi Brombilla Requerimento de Pedido de
Informação O Vereador abaixo subscritos requer, na forma regimental, que depois de
lido em plenário, o senhor presidente encaminhe oficio ao Executivo Municipal,
solicitando para que seja prestada a seguinte informação: 5262 - Gian Pedroso, Alaor
Galdino Tomaz, Anselmo Britzke, Orion Albuquerque Requerimento de Aplauso Seja
enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho a Secretaria Municipal de Educação,
Sra. Eloisa Dreyer e a Coordenadora da 39" Coordenadoria Regional de Educação,
Sra. Gelci Quevedo Agne, cumprimentando-lhe pela realização do evento em
comemoração ao Dia do Professor, realizado no último dia 18 na Bier Site com uma
festa temática dos anos 60. 5254 - Gian Pedroso Requerimento de Aplauso Seja
enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho ao Presidente da Unimed Região da
Produção, Dr. Luis Carlos Thomé e ao Presidente do HCC, Sr Azelar Kissmann,
cumprimentando-lhes pela solenidade de inauguração do equipamento de ressonância
magnética da Unimed no HCC, ocorrida na última quarta-feira, dia 16 de outubro. 5255
- Anselmo Britzke 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 Aldori
Sibney, ocorrida na última segunda-feira, no dia 14 de outubro. 5256 - Estevão De
Loreno Requerimento de Pesar O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário, que seja ENVIADO oficio com
os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de Osvaldo Lang pelo
falecimento, ocorrido no dia 12 de Outubro de 2013. 5257 - 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
cumprimento a Direção da Escola CAIC - EMEF Eulália Vargas Albuquerque em nome
da Diretora Josélia Dupont, Professor Lucival Martins Pinto e do Professor Renato
Luca sendo extensivo a todos alunos e colaboradores, pela conquista do titulo de
Campeão 2013 do Guri Bom de Bola, categoria masculina. 5258 - Rudi Brombilla
Requerimento de Pedido de Informação O Vereador abaixo subscritos requer, na
forma regimental, que depois de lido em plenário, o senhor presidente encaminhe
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oficio ao Executivo Municipal, solicitando para que seja prestada a seguinte
informação: 5262 - Gian Pedroso, Alaor Galdino Tomaz, Anselmo Britzke, Orion
Albuquerque Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício do Poder Legislativo de
Carazinho a Secretaria Municipal de Educação, Sra. Eloisa Dreyer e a Cooidenadora
da 39a Coordenadoria Regional de Educação, Sra. Gelci Quevedo Agne,
cumprimentando-lhe pela realização do evento em comemoração ao Dia do Professor,
realizado no último dia 18 na Bier Site com uma festa temática dos anos 60. 5263 _
Orion Requerimento de Pesar Seja enviado oficio de profundo pesar aos familiares do
Sr. PEDRO MARQUES DA SILVA, que veio a falecer no dia 16.10.13 do corrente mês.
5264 - Gian Pedroso Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício do Poder
Legislativo de Carazinho a Direção do Grupo Gazeta e ao SESC, cumprimentando-
lhes pela excelente iniciativa de realizar na tarde do último sábado (19) na Praça
Albino Hillebrandt, uma grande festa para marcar o Dia das Crianças. 526~ - Daniel
Weber Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo subscrito requer, na forma
regimental, que depois de lido €i deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso á
Aspro Turbo - Associação de Pilotos de Carazinho em nome de seu Presidente Rafael
Almeida (Banhara) pela realização do 2° Racha de Carrinho de Lomba. O evento foi
realizado no ultimo dia 20 e' foi um marco nesta edição devido ao grande sucesso,
além do tradicional Racha de Carrinho de Lomba o evento contou também com uma
grande estrutura de entretenimento infantil ao mesmo tempo em que foram servidas
guloseimas para todas as crianças, teve também exposição de carros, show com
motos e muito mais. Temos a certeza de que a 3a Edição será de um sucesso ainda
maior, porque existem muitas pessoas que trabalham muito em busca da perfl?ição do
evento, somente para proporcionar um pouco mais de alegria a nossa população.
Através desta receba as congráfulações do Poder Legislativo Municipal. 5266 - Daniel
Weber Requerimento de Pesar Os Vereadores abaixo subscrito requerem 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 João Euneide Couto pelo
falecimento, ocorrido no dia 17 de Outubro de 2013. Disse-lhe Jesus: Eu sou a,
ressureição e a vida. Aquele que crê em mim ainda que morto viverá. E todo aquele
que vive e crê em mim, jamais morrerá. - João 11: 25-26. À familia enlutada de João
Euneide Couto, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 5272 - Orion
Albuquerque, Gian Pedroso, Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Pesar Seja
enviado oficio de profundo pesar aos familiares do Sr. MALCON JULlANO FAVERO,
que veio a falecer no dia 20.10.13 do corrente mês. 5273 -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
cumprimento a Senadora Aná Amélia pelo lançamento do Livro onde destaca a
liberdade de Expressão junto a Constituição. 5274 - Paulino De Moura Requerimento
de O VEREADOR abaixo subscrito requer na forma regimental, que depois de ouvido
o Plenário e com aprovação dos Senhores Edis, seja encaminhado ofício ao Deputado
Federal Ronaldo Nogueira solicitando intervenção deste junto ao governo federal para 8
um recurso para canalização da Sanga do Bairro Vargas da Rua Gratulino da Silva até
Avenida Ipiranga " Sanga Hospital", reivindicação dos moradores do bairro que
solicitam uma solução para o problema, segue anexo abaixo assinado dos moradores
do bairro. 5286 - Alaor Galdino Tomaz, Gian Pedroso Requerimento de Aplauso Seja
enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho ao chefe da Defesa civil do Ih
município, Sr. Flávio Maioki e ao Secretario Municipal de Obras, Sr. Paulo B~rboza, ff
cumprimentando-lhes pelo excelente trabalho realizado por suas equipes durante o A~ 1
decorrer do dia de hoje junto aos locais que foram atingidos pelo temporal na manhã 'fi
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de hoje. 5287 - Alaor GaldinoTomaz Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo
assinado requer, na forma regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja
enviado oficio de aplauso ao EC Brasil do Bairro Oriental na pessoa do seu presidente
Jorge da Rocha e extensivo á toda diretoria,atletas e simpatizantes,pela realização da
festividade de integração que ocorreu nos dias 19 e 20 do corrente. Na oportunidade
foi recepcionada a equipe do Pinheiros de São José /Santa Catarina. Essa
confraternização ocorre há 21 anos. 5289 - Gilnei Alberto Jarré - Suplente
Requerimento de O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental, para que
depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio ao Sr. Renato
Suss, Prefeito Municipal, bem como ao Sr. Lissandro Ribeiro, Comandante do Corpo
de Bombeiros, considerando os fatos ocorridos na noite do dia 18 de outubro passado,
no Ginásio da Acapesu, local da final do Campeonato Citadino de Futsal do Municipio,
requeremos o que segue: 1.Vistoria pelos técnicos do municipio, bem como do Corpo
de Bombeiros, no que se refere ~ estrutura fisica do local. 2. Efetivação de plano de
prevenção (banheiros, vestiàrl'6'S-:a'rquibancadas, copa, grades que rodeiam a quadra,
etc ...); 3. Averiguação, pelos' técnicos do municipio, da aplicação dos recursos
públicos investidos no Ginásio, se condizente ou não, com as melhorias realizadas,
como devido plano de aplicação dos referidos recursos; 4. Averiguação da Licitação
Pública que autoriza a comercialização de bebidas no local, e de que forma esta e
outras receitas ingressaram no caixa municipal; 5. Averiguação do regulamento que
norteou o certame citadino rilalizado; 6. Estudo de viabilidade de ocupação e
realização de eventos. 5292" - Marcio Luiz Hoppen Requerimento de Aplauso O
Vereador abaixo assinado reqüer, na forma regimental, que depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhado oficio deste poder Legislativo Municipal, a nova comissão
Executiva Municipal do partido'- do PMDB de Carazinho , gestão 2013/2015. A nova
executiva Peemedebista, es'colhida no sábado passando,dia 19, ficou assim
constituida: Presidente: Hermogenes Bodanese, Vice-Presidente: Sandra Verônica da
Maia Citolin 2° Vice Presidente'Adroaldo De Carli Secretário Geral: Luis José Kunrath
Secretário Adjunto: Igor Antônio Longo Tesoureiro: Cleomar Moisés Tombini Citron 10
Vogal: Sandra Bandeira 2° Vogal: Jorge Luis Da Silva Dutra Lider da Bancada: Marcio
Luis Hoppen 1° Suplente: Etelvino Rodrigues de Almeida 2°Suplente: Luiz Pinto 30
Suplente: Vanderlei Eugênio Lopes Júnior 4°Suplente: José Marcelo Alves Como
integrante deste Partido Politico, com muito orgulho entendo que o nosso PMDB,
tomou uma decisão sábia, pois unificou ainda mais seus integrantes, gostaria de
parabenizar também o restante dos meus companheiros que fazem parte do diretório,
também escolhido no sábado. êiue passou Assim demonstro aqui a união do Partido,
pois se formou uma única. chapa. 5293 - 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 á Secretaria
Municipal de Saúde, pela realização da Conferência Municipal de Saúde. O evento
existe para nortear os próximos anos da saúde pública municipal e foi realizado no
último dia 17, no salão nobre do Hospital. Recebam, pois, os organizadores, os
cumprimentos do Poder Legislativo pela excelência do evento e os votos de proficua
gestão da saúde pública nos próximos anos. 5298 - Rudi Brombilla, Daniel Weber,
Estevão De Loreno Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo solicita na forma
regimental, que após aprovado em plenário seja enviado oficio de parabenizarão ao
Professor e Coordenador do Curso de Sistema de Informação da ULBRA Carazinho
Neri Aldoir Neitzke, sendo o maior autor de videos do mundo com publicação de 4500
videos equivalente a 23 livros, com mais de 10 milhões acessos no Youtube de video
aulas, revolucionando o ensino _.noBrasil e no Mundo. Passamos ao intervalo
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Passamos ao grande expediente. Conforme o acordo de bancadas não haverá o
grande expediente. A Câmara Municipal de Carazinho homenageia na noite de hoje
conforme o requerimento de número 4833 do vereador Daniel Weber a Senhora Maria
Cecilia Baltar pelos trinta e dois anos de exercício da profissão. O vereador Daniel
Weber fez uso da tribuna. Os vereadores Gian Pedroso e Márcio Hoppen conduziram
a homenageada até a tribuna para realizar sua manifestação. Após o vereador Daniel
Weber entregou o certificado em nome do poder legislativo a homenageada. Também
na noite de hoje o Poder Legislativo de Carazinho presta uma homenagem a Liga
Feminina de Combate ao Câncer e aos colaboradores na luta contra o câncer. Onde
nesse mês se comemora o movimento "Outubro Rosa", instituído atravês da lei
municipal nO7276 de vinte oito de dezembro de dois mil e dez. O senhor Di/amar Alves
ficou a cargo de conduzir a homenagem convidando os seguintes homenageados a
ocuparem os seus lugareSf1Õc~lemário:.Senhora Jussara Biazus presidente da Liga
Feminina De Combate ao'-"Cãiicer, 'Senhora Vera Terezinha Kochemborger de
Almeida, Senhora Iara Váig'ás ";1b'uquerqÍJe e Senhor Luciano AlI. O senhor Dilamar
fez as devidas apresentaçõ'e's' 'é passou a condução dos trabalhos ao Presidente da
Câmara de Vereadores SenlÍ6?Otto Albino Gerhardt Neto que solicitou que o mesmo
fizesse a leitura do curriculo Clos"éonvidados Concluindo a entrega das homenagens o
presidente convidou o vereador Rudi Brombílla autor do requerimento para fazer sua
manifestação na tribuna. Ap6s o vereador Oríon Albuquerque falou em nome da
bancada do PSDB, o vereador Fernando Sant'Anna falou em nome da bancada do
PP, a vereadora Maria de Lourdes Gobbí falou em nome da bancada do PSD, o
vereador Paulino de Moura falou em nome da bancada do Partido Solidaríedade, o
vereador Alaor Galdino Tomaz falou em nome da bancada do PDT e após o
presidente concedeu a palav-rir.a senhora Jussara Biazus para que fizesse o seu
pronuncíamento na tribuna,rE!pre'sentando a Liga Feminina de Combate ao Câncer de
Mama. O senhor Luciano ~Alt . fez. o seu pronunciamento representando os
homenageados. Dando continúi.dade, 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 fossem votados em bloco. O
presidente colocou em votação o pedido do vereador. Aprovado por todos. O
presidente colocou em discussão os requerimentos. Não havendo vereadores que
quisessem discutir, o presidente colocou os requerimentos em votação. Vereadores
favoráveis 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 diàvinte e quatro de outubro de dois mil e treze ás 19h30
minutos, tenham todos uma excelente noite.

~~~
Vere tio Gertíard Neto
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