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Ao vigésimo quinto dia do mês de novembro de dois mil e treze, dezoito e quarenta e
cinco minuto ocorreu á quarentésima quinta reunião da Cãmara Municipal de
Carazinho. O Vereador Rudinei Brombilla procedeu á leitura de um trecho da Biblia. O
secretário fez a leitura da convocação 05610/13 do vereador Paulino de Moura
solicitando a convocação do Suplente Wilson Antonio Moreira para assumir na
Cãmara no dia 25/11/13, tendo em vista que o mesmo estará representando a Câmara
em Brasilia na marcha dos vereadores conforme protocolo de autorização de viajem.
O secretário procedeu a leitura da convocação 047/13 do suplente Wilson Antonio
Moreira. O presidente colocou em apreciação a ata 044/13 da sessão ordinária do dia
dezoito de novembro de dois mil e treze. Está em discussão à ata, não havendo
vereadores que quisessem discutir colocou em votação. Aprovado por todos. O
presidente colocou em apreciação a ata 007/13 da sessão solene do dia dezoito de
novembro de dois mil e treze. Está em discussão á ata, não havendo vereadores que
quisessem discutir colocou em votação. Aprovado por todos. O presidente solicitou
que o secretário procedesse a leitura do expediente da presente reunião. Oficio
232/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 095/13; Oficio
231/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 094/13; Oficio
230/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei093/13; Oficio
229/13 do Executivo Municipal, o qual responde ao OP 188/13; Oficio 228/13 do
Executivo Municipal, o qual responde ao OP 190/13; Oficio 227/13 do Executivo
Municipal, o qual responde ao OP 189/13; Oficio 226/13 do Executivo Municipal, o
qual responde ao OP 191113; Oficio 0189/13 do Tribunal de Mediação e Arbitragem
solicitando o Plenário da Câmara para o dia 28.11, ás 19 horas e 30 minutos; Convite
do CTG Unidos pela Tradição Rio-Grandense par ao II Sarau da Prenda Jovem que
acontecerá dia 30 de Novembro de 2013, ás 21 horas;Convite para a inauguração do
Centro de Referência em Assistência Social - CRAS Ouro Preto, no dia 21 de
Novembro ás 10 horas e 30 minutos;Convite Da UPF e SMEC para o Projeto
Conversas da Diversidade, no dia 20 de novembro com a participação da Professora
Mariza Simon dos Santos, com o tema" Uma experiência de vida dedicada á cultura
";Telegramas do Ministêrio da Educação informando a liberação de recursos
financeiros; 5640 - Gian Pedroso Projeto de Lei Institui, no âmbito do Municipio de
Carazinho, o Projeto VIVEIRO ORGÂNICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS "VOEM",
programa de eco alfabetização na formação de mudas a partir de um berçário
(sementeira) para posterior transferência definitiva ao solo ou doação, e dá outras
providências. 5641 - Gian Pedroso Projeto de Lei Institui o Programa Tradicionalismo
na Escola, e fixa outras providências. 5642 - Wilson Antonio Moreira (Suplente) Projeto
de Lei JUSTIFICATIVA PROJETO DE LEI QUE INSTITUI OBRIGATORIEDADE DE
IDENTIFICAÇÃO DAS FILAS E DO CAIXA DE ATENDIMENTO NAS CASAS
LOTÉRICAS E ESTABELECIMENTOS QUE EFETUAM SERViÇOS DE NATUREZA
BANCÁRIA, ATRAVÉS DA AFIXAÇÃO DE PLACA INDICATIVA, DESTINANDO UM
CAIXA DE USO E ATENDIMENTO PRIORITÁRIOS PARA AS PESSOAS a
PORTADORAS DE DEFICIÉNCIA, OS IDOSOS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR U
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A 60 (SESSENTA) ANOS, AS GESTANTES, AS LACTANTES E AS PESSOAS
ACOMPANHADAS POR CRIANÇAS DE COLO TERÃO ATENDIMENTO
PRIORITÁRIO, NOS TERMOS DESTA LEI. A PREVISÃO JÁ EXISTE NA LEI
FEDERAL 10048/2000 E LEI NO 10.741, DE 1° DE OUTUBRO DE 2003, ESTATUTO
DO IDOSO, NO ENTANTO, É DESCUMPRIDA EM CARAZINHO. EM SE TRATANDO
DE MATÉRIA DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL DISCIPLINAR A CONCESSÃO DE
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, SUAS CONDiÇÕES E OBRIGAÇÕES, É
PERTINENTE O ASSUNTO. 5649 - Gian Pedroso Projeto de Lei Dispõe sobre a
obrigatoriedade da restituição ao erário pelos danos gerados ao patrimõnio público e
ao meio ambiente, por condutor causador de acidente de trânsito, do Municipio de
Carazinho e dá outras providências. LEITURA DAS INDICAÇÕES: O vereador Erlei
Vieira pediu questão de ordem para fazer um requerimento verbal. REQUERIMENTO
VERBAL SESSÃO 25.11.2013 VEREADOR ERLEI VIEIRA - PSDB Solicito que seja
notificado ao Prefeito Municipal o descumprimento da Lei Municipal que concede
gratuidade aos veiculos emplacados em Carazinho Diante desse descumprimento
solicito que sejam tomadas as devidas providências para o cumprimento dessa
legislação. 5617 - Rudi Brombilla Solicita ao Executivo Municipal para que determine
ao setor competente com a máxima urgência o conserto e a duplicação da "Parada de
Õnibus" em frente á empresa Bagetti Indústria e Comêrcio de Rações LIda. situada a
Br 285 KM 331, Parque Industrial, na justificativa que a mesma encontra-se danificada
após fortes chuvas, pois a referida parada ê utilizada por um grande numero de
trabalhadores, sendo necessário também a colocação de bancos e uma maior
cobertura. 5618 - Rudi Brombilla Solicita ao Executivo para que determine o setor
competente a viabilidade da colocação de redutor e velocidades "Quebra Molas" na
Rua Xavantes no Bairro Conceição na proximidade do pontilhão, pelo exposto que
veiculos estão circulando em alta velocidade colocando em risco pedestres que por
esta via circulam, solicitação da comunidade.5619 - Rudi Brombilla Solicita Executivo
Municipal para que determine ao Setor Competente a imediato serviço de "Poda" na
Rua Feliz da Cunha, em toda a sua extensão, pelo exposto que as arvores estão
tirando visibilidade e encostando no carros que por esta via circula e Segundo a
Legislação Ambiental Municipal vigente, lei N°7.906/2010 a realização de podas em
áreas públicas, canteiros, praças e calçadas, é de responsabilidade do DEMA. 5620 -
Estevão De Loreno SOLICITA ao Executivo Municipal que encaminhe ao setor
competente o pedido de rampas de rebaixamento que devem estar juntas das faixas
de travessia dos pedestres nas calçadas da Avenida Flores da Cunha e em toda a sua
extensão, pois verificou- se que temos rampas de acesso apenas nas laterais de cada
quadra da Avenida, dificultando a acessibilidade dos cadeirantes, pessoas com
carrinhos de bebê, com mobilidade reduzida, idosos que estão na Avenida Flores da
Cunha, assim facilitará a locomoção e diminuirá o percurso dos mesmos para ter
acesso ao comércio local. 5622 - Estevão De Loreno SOLICITA ao Executivo
Municipal que encaminhe ao setor competente a execução dos serviços de
patrolamento, ensaibramento e compactação da Rua Carlos Neisse no bairro
Aparecida, pois a mesma está intransitável devido a chuvas formou-se grandes
valetas e buracos que dificultam o tráfego de veiculos. 5623 - Anselmo Britzke.
Encaminhamos solicitação ao Executivo Municipal para que determine ao setor
competente com a máxima urgência possivel, a limpeza e colocação de um tampão na
boca de lobo localizada na Rua Parecis esquina com Rua Guarani, no Bairron
Conceição. 5630 - Estevão de Loreno SOLICITA ao Executivo Municipal que V
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encaminhe ao setor competente a execução dos serviços de recolhimento de lixo e
entulhos na Travessa Tamandaré, devido ao grande aglomerado de lixos na lixeira e
no chão e entulhos está causando a proliferação insetos, roedores e certamente o
mau cheiro aos moradores do local. 5631 - Olto Gerhardt Neto. Encaminhamos
solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente 5630 - Estevão de
Loreno solicita ao Executivo Municipal que encaminhe ao setor competente a
execução dos serviços de recolhimento de lixo e entulhos na Travessa Tamandaré,
devido ao grande aglomerado de lixos na lixeira e no chão e entulhos está causando a
proliferação insetos, roedores e certamente o mau cheiro aos moradores do local.
5631 - alto Gerhardt Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao
setor competente com a máxima urgência possivel medidas no sentido de agilizar o
reparo nos enormes buracos na Rua Barão de Antonina Centro. 5632 - alto Gerhardt
Neto Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente
com a máxima urgência possivel medidas no sentido de agilizar a limpeza da praça no
Bairro Ouro Preto. Pedido dos moradores. 5633 - Otto Gerhardt Encaminhamos
solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima
urgência possivel medidas no sentido de agilizar a retirada dos sensores de
velocidade que estão desalivados nas principais Avenidas da Cidade com os pinos
enferrujados, podendo causar acidentes as pessoas principalmente crianças e idosos.
5634 - Orion Albuquerque para que determine ao setor competente, que com a maior
brevidade possivel seja confeccionado bueiro (boca de lobo) na Rua Santos Dumont,
Bairro Glória. 5635 - Estevão De Loreno SOLICITA ao Executivo Municipal que
encaminhe ao setor competente a execução dos serviços de patrolamento,
ensaibramento e compactação da Rua Cláudio Santos em frente ao n° 765 no bairro
Vila Rica, é um pequeno trecho que está intransitável devido a chuvas formou-se
grandes valetas, crateras que dificultam o tráfego de veiculos e motociclistas. 5636 _
Estevão De Loreno SOLICITA ao Executivo Municipal que encaminhe ao setor
competente a execução dos serviços de patrolamento, ensaibramento e compactação
da Rua Giusepe Garibaldi no bairro Vila Rica, começando da esquina da Rua Lourival
Vargas até a esquina com a Rua Caldas Júnior, é um pequeno trecho que está
intransitável devido a chuvas formou-se grandes valetas que dificultam o tráfego de
veiculos e motociclistas. 5637 - Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado, requer na
forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício ao Poder
Executivo, para que determine ao setor responsável para que seja colocado um
redutor de velocidade ou um quebra-molas na rua Polidoro Albuquerque, baixada do
Caic, em frente ao Mercado Muller. 25/11/2013 - 17:47:43 Página 2/4 com a máxima
urgência possivel medidas no sentido de agilizar o reparo nos enormes buracos na
Rua Barão de Antonina Centro. 5632 - alto Gerhardt Encaminhamos solicitação ao
Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência possivel
medidas no sentido de agilizar a limpeza da Praça no Bairro Ouro Preto. Pedido dos
moradores. 5633 - alto Gerhardt Encaminhamos solicitação ao Executivo para que
determine ao setor competente com a máxima urgência possivel medidas no sentido
de agilizar a retirada dos sensores de velocidade que estão desativados nas principais
Avenidas da Cidade com os pinos enferrujados, podendo causar acidentes as pessoas
principalmente crianças e idosos. 5634 - Orion Albuquerque para que determine ao
setor competente, que com a maior brevidade possivel seja confeccionado bueiro (
boca de lobo) na Rua Santos Dumont, Bairro Glória. 5635 - Estevão De Loreno
SOLICITA ao Executivo Municipal que encaminhe ao setor competente a execução
dos serviços de patrolamento, ensaibramento e compactação da Rua Cláudio Santos
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em frente ao n° 765 no bairro Vila Rica, é um pequeno trecho que está intransitável
devido a chuvas formou-se grandes valetas, crateras que dificultam o tráfego de
veiculas e motociclistas. 5636 - Estevão De Loreno SOLICITA ao Executivo Municipal
que encaminhe ao setor competente a execução dos serviços de patrolamento,
ensaibramento e compactação da Rua Giusepe Garibaldi no bairro Vila Rica,
começando da esquina da Rua Lourival Vargas até a esquina com a Rua Caldas
Júnior, é um pequeno trecho que está intransitável devido a chuvas formou-se grandes
valetas que dificultam o tráfego de veiculas e motociclistas. 5637 - Eduardo Assis O
Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e aprovado em
plenário, seja enviado oficio ao Poder Executivo, para que determine ao setor
responsável para que seja colocado um redutor de velocidade ou um quebra-molas na
rua Polidoro Albuquerque, baixada do Caie, em frente ao Mercado Muller. No referido
local, é de intenso trãnsito e um redutor de velocidade se faz necessário para proteção
dos transeuntes. 5638 - Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio ao
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam colocados
bancos no ESF da Conceição. 5650 - Fernando Sant'Anna de Moraes Solicitando ao
Executivo que determine ao setor competente que instrua as equipes de saúde para
que prestem melhor serviço de atenção ás gestantes. Além de terem preferência no
atendimento, ouviu-se reclamação de algumas gestantes usuárias das ESF's sobre o
não atendimento por falta de fichas, sendo imprescindível que se reforce pela
Secretaria de Saúde as instruções ás equipes das ESF's para que dediquem especial
atenção a estas pacientes. 5651 - Fernando Sant'Anna de Moraes Solicitando ao
Executivo que determine ás Centrais Elétricas de Carazinho - ELETROCAR que
realize estudo quanto ao estado de conservação dos postes do municipio, de modo
especial os postes de madeira. E que, após levantamento, seja agilizada a troca dos
postes de madeira pelo de concreto, de acordo com a condição em que se encontram,
estabelecendo prioridade aos menos conservados, como forma de garantir a
segurança da comunidade. 5652 - Fernando Sant'Anna de Moraes Solicitando ao
Executivo que determine ao setor competente que disponibilize profissionais médicos
e psicólogos para acompanhamento e assistência das fam ilias das duas vítimas fatais
no Bairro São Sebastião, que vieram a óbito em decorrência de um choque da rede de
alta tensão, onde um poste fora derrubado pelo mau tempo. 5653 - Fernando
Sant'Anna de Moraes Solicita ao executivo que determine ao setor competente que
realize melhorias na Rua Albino Gherardt. A via de pequena extensão conta com
asfalto em péssimas condições de trafegabilidade, colocando em risco pedestres e
motoristas. Atende solicitação de moradores. 5658 - Fernando Sant'Anna de Moraes
Solicita ao Executivo que determine ao setor competente que realize estudo da
viabilidade de serem demarcadas as vagas de estacionamento utilizadas pelos trailers
de lanches. A necessidade se depreende do fato de que os comerciantes de lanches
em trailers são profissionais devidamente regularizados e que possuem alvará,
entretanto a não demarcação da área muitas vezes impossibilita a instalação do trailer
no seu local de trabalho, prejudicando tão somente os comerciantes, sendo
imprescindivel que se tomem providências. Atende solicitação dos comerciantes. 5659 f)
- Mareio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução serviço de tapa buraco na Rua Dinarte da Costa, Bairro
Sassi, próximo a o n0358. 5660 Alaor Galdino Tomaz Seja feito
patrolamento,cascalhamento e ensaibramento na Rua Barão do Cotegipe esquina com
Almirante Barroso. Essa é uma solicitação dos moradores. 5661 - Mareio Luiz Hoppen
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
de limpeza na boca de lobo localizada na Rua Fernandes Vieira Bairro Glória em
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frente a o n0204, pois o lixo e o mato tomou conta. Se for atendido desde já os
moradores agradecem. 5662 - Alaor Galdino Tomaz Seja realizada a poda das arvores
na Rua Alexandre da Motta em frente ao nO 34. 5663 - Alaor Galdino Tomaz Seja
tapado o buraco na Rua Polidoro Albuquerque pra baixo do Caic 5664 - Marcio Luiz
Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a
execução serviço Venho reinterar o pedido de, patrolamento e ensaibramento e
compactação, na Rua Travessa Vitória, Bairro Floresta e em toda sua extensão. 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. LEITURA DOS REQUERIMENTOS: O vereador Márcio Hoppen pediu
questão de ordem par solicitar a inclusão de um requerimento do presidente do Bairro
São Sebastião Claudio Nunes Pereira. O vereador Wilson Moreira também pediu
questão de ordem para solicitar que fosse realizada uma alteração no requerimento
5648 de sua autoria que por um erro de digitação acabou por não constar que o
pedido se refere a filhas maiores. O vereador Estevão de Loreno também pediu
questão de ordem para fazer um requerimento verbal e que o mesmo fosse apreciado
pelos demais vereadores, solicitando que após a explanação do presidente da
Eletrocar, fosse concedido um tempo de dez minutos ao presidente do Bairro São
Sebastião seu Claudio Nunes Pereira para que o mesmo também pudesse usar a
tribuna para fazer a sua explanação O presidente colocou o pedido do vereador em
discussão. Não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em votação.
Aprovado por todos. Carazin.ho, 25 de novembro de 2013. A diretoria do Bairro São
Sebastião através do seu presidente CLAUDIO NUNES PEREIRA, vem através dessa
solicitar a Centrais Elétricas de Carazinho (ELETROCAR). Para que troque todos os
postes de madeira do bairro, para que evite o que aconteceu, onde ocorreu os óbitos
de dois moradores do bairro. Sendo que estamos solicitando assinaturas de todos os
moradores para reivindicar o pedido acima. 5625 - Fernando Sant'Anna de Moraes
Requerimento de Repúdio O Vereador signatário solicita que, depois de lido em
Plenário e deferido na forma regimental, seja enviado oficio na forma de REPÚDIO
destinado ao Senhor Governador do Estado do Rio Grande do Sul Tarso Genro. O
governador que em sua campanha prometeu melhores salários e condições de
trabalho aos policiais militares gaúchos, apresentou uma vergonhosa proposta de
plano de carreira aos nossos brigadianos. O Rio Grande do Sul conta com uma das
policias militares mais atuantes de todo o pais, uma vez que foi a Brigada Militar a
pioneira em atuar como policia judiciária possuindo cartório de Termo Circunstanciado,
atendendo efetivamente as ocorrências de crimes de menor valor ofensivo,
desafogando a Policia Civil. É a primeira de apenas três policias militares que atua na
área e, mesmo diante de ser u,!,a das policias militares brasileiras com mais funções e
trabalho, conta com a remuneração mais baixa de todo o pais A proposta
apresentada e já retirada demonstra que apenas no ano de 2018 um soldado da
Brigada Militar poderá alcançar o salário inicial de um soldado iniciante da Polícia
Militar do Paraná, demonstrando o franco descaso do governo estadual com a
segurança. Além de contar com material e viaturas sucateadas e salários infimos, os
brigadianos vivem todos os dias de suas vidas dedicados ao bem estar comum,
entretanto, para que isto ocorra efetivamente, policiais militares deixam suas familias
em casa diariamente na incerteza do retorno, pois arriscam suas vidas e integridade
fisica em nome da familia gaúcha. Por todo o exposto, esta Casa REPUDIA a fi)
proposta apresentada, e roga para que o governo do Estado seja sensivel á causa e {;./
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reavalie as possibilidades de proposta de plano de carreira, bem como analise a
viabilidade de tornar exigível formação de nivel superior para o ingresso na carreira de
tão importante classe. 5626 - Rudí Brombilla Requerimento de Aplauso O Vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário
para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos ao jovem GUILHERME TIBOLA,
que no día 09 de novembro foi empossado na Presidência da JCI - Brasil, posse que
foi no Rio de Janeiro - RJ. 5627 - 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 a COTRIJAL - em
nome de seu presidente Nei Cesar Manica, sendo extensivo a todos os funcionários e
colaboradores pela conquista do Premio "SESCOOP DE EXCELÊNCIA DE GESTÃO",
recebido no dia 19 de novembro em Brasilia (DF). Premiação que tem como objetivo
incentivar e reconhecer o esforço das Cooperativas Brasileiras com as melhores
pratica de gestão e governa'f{ça:Recebam o reconhecimento do Legislativo Municipal.
5628 - Estevão De Loreno Reqúerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado,
requer na forma regimental que depois de lido e aprovado em plenário, seja enviado
oficio de Congratulações do Poder Legislativo de Carazinho a Senhorita Vitória Pereira
Bugs parabenizando pela sua participação no lançamento do livro "CONTE UM
CONTO", organizado pela escritora Jana Lauxen, o qual foi lançado no último dia 24
de Novembro em Carazinho, descobrindo assim novos talentos e oportunizando o
nascimento de novos escritores locais. 5629 - Daniel Weber, Estevão De Loreno
Requerimento de Aplauso OVereador abaixo subscrito requer, na forma regimental,
que depois de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso á Confraria
de Carros Antigos de Carazinho que realizou o 2° encontro de Veiculos Antigos de
Carazinho e Região, o evento aconteceu no estacionamento da Bier Site e a abertura
oficial foi no último sábado di'a23. A toda equipe da Confraria de Carros Antigos de
Carazinho fica nosso agradecimento pelo grandioso evento realizado em nossa
cidade. Através desta receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal. 5643 _
Gian Pedroso Requerimento de Aplauso seja encaminhado oficio a ilustríssima artista
plástica Ilse Ana Piva Paim que na última sexta-feira lançou seu o livro "Catadores de
Sonhos" na Academia Passo-Fundense de Letras. Durante o evento além de lançar
seu livro IIse Ana também apresentou a exposição de alguns de seus quadros que
ilustram o mesmo tema do livro. 5644 - Gian Pedroso Requerimento de Aplauso Seja
enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, ao Senhor Pedro
Lademir Teixiera, que na última sexta-feira (22) foi eleito Presidente do Sindicato dos
Rodoviários de Carazinho, que abrange várias cidades da região. 5645 - Orion
Albuquerque Requerimento de Aplauso seja enviado oficio de aplauso a escritora
Carazinhense Jana Lauxen, e organizadora do livro "Conte um conto", extensivo a
todos os jovens autores dos contos, que participaram de forma criativa e competente,
resultando no sucesso do livro. 5646 - Gian Pedroso, Alaor Galdino Tomaz, Anselmo
Britzke Requerimento de Aplauso seja encaminhado oficio a Secretária Municipal de
Educação e Cultura do Município, Sra. Eloisa Dreyer e a diretora da EMEF Pedro
Vargas, Sra. Vera Lúcia da Silva Borges, cumprimentando-lhes pela inauguração da
Sala de Jogos, que foi conquistada com recursos próprios do municipio. 5647 - Wilson
Antonio Moreira (Suplente) Requerimento de Pedido de Informação Sr. Presidente,8
Srs. Vereadores: O VEREADOR abaixo subscrito requer, na forma regimental, que
depois de lido em Plenário seja enviado oficio pedindo informação à administração
municipal, e a quem de direito, no sentido de obter respostas com o seguinte PEDIDO
DE INFORMAÇÃO, sendo: referente ao IML. 1 - Qual a participação financeira,
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fornecimento de insumos, condições materiais, como instalações, material de
expediente, despesas de funcionamento e cedência de pessoal? 2 - Qual o custo por
servidor cedido, CC, ou outra forma de contratação, de pessoal, tais como estagiários,
ou outro tipo de contratação? 3 - Qual a classificação dos eventuais CCs? 4 - Qual o
horário de funcionamento? Administrativo e carga horária dos responsáveis: Médico e
pessoal de apoio? 5648 - Wilson Antonio Moreira (Suplente) Requerimento de Pedido
de Informação Sr. Presidente, Srs. Vereadores: O VEREADOR abaixo subscrito
requer, na forma regimental, que depois de lido em Plenário seja enviado oficio ao .
Previ e Capsem, com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO, sendo: 1- Se existem
filhas de serventuários, solteiras, percebendo valores á titulo de pensão por morte do
titular? 2- Se existem qual número de pensionistas, o valor pago 3- Se ainda há
possibilidade de habilitação de filhas solteiras para perceber pensões? 4- Se não há
essa possibilidade, quando cessaram as concessões dos beneficios? 5654 - Gian
Pedroso Requerimento' de Aliíorização de Viagem O Vereador abaixo assinado,
requer na forma regimentaf,'qU'ê'apóslido e aprovado em plenário, seja autorizada
viagem a Porto Alegre/RS nos dias 03, 04, 05 e 06 de dezembro para audiências pré
agendadas com deputados e secretarias. - Audiência com Deputado Estadual
Diógenes Bassegio - Audiência no Esc. Estadual do Dep Giovani Cherini - Audiência
Bancada PDT Assembléia Legislativa - Audiência com Deputado Márcio Biolchi _
Secretarias 5655 - Fernando Sant'Anna de Moraes Requerimento de Aplauso O
Vereador signatário solicita que, depois de lido em Plenário e deferido na forma
regimental, seja encaminhado oficio na forma de APLAUSO ao Supermercado Casa
do Pão da rua Itararé, que completou dez anos de atividades na última semana. A
empresa gera empregos e renda ao município ao mesmo tempo que dedica trabalho
de qualidade á comunidade local. Recebam, pois, do nosso Poder Legislativo o
reconhecimento pela sua relevancia e os mais profundos desejos de sucesso. 5656 -
Erlei Vieira, Orion Albuquerqúê, Anselmo Britzke Requerimento de Autorização de
Viagem Os Vereadores abaixo assinado solicítam na forma regimental, que após
aprovado em plenário seja autorizada a viagem ao município de CHAPECÓ-SC, no dia
28 do corrente mês, para participar de audiência com o a direção da empresa TOZZO
E CIA LTOA, que demonstra interesse me vir a Carazinho. A reunião está agendada
para as 11h, onde a comitiva de Carazinho será recebida pelo diretor Comercial
Ivalberto Tozzo, Diretor Financeiro, Eriberto Tozzo e Diretor Presidente, Ivan Tozzo. O
objetivo da reunião é sensibilizar a empresa que Carazinho é a melhor opção para
investimento. Acompanharão os vereadores os secretários Roberto Klein e Leandro
Walber. 5657 - Estevão De Loreno Requerimento de Aplauso O vereador abaixo
assinado, requer na forma regimental que depois de lido e aprovado em plenário seja
enviado oficio de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho a LIGA FEMININA
DE COMBATE AO CÃNCER, pela belissima Ação de Conscientização do "Novembro
Azul" em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde na Praça Albino Hillebrand.
5665 - Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado
solicita que após lido em plenário e aprovado na forma regimental seja enviado
Requerimento de Aplausos para a Direção da Creche Padre Gildo pela realização de
evento para valorização do Dia da Consciência Negra no dia 20 de Novembro nas
dependências do Clube Harmonia. É importante fazer esse registro para a creche, pois
trabalham com crianças que assim aprendem desde cedo que uma sociedade justa se ()
faz sem preconceitos. 5666 - Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso. O U
Vereador abaixo assinado solicita que depois de lido em plenário e aprovado na forma
regimental seja enviado Requerimento de Aplausos para a Confraria do Carro antigo
de Carazinho pela realização do 2° Encontro de Veiculos antigos e especiais de
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Carazinho e região. O Evento foi realizado no sábado dia 23 de Novembro no
estacionamento da Biersite 5667 - Daniel Weber, Estevão De Loreno Requerimento
de Pedido de Informação O vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental,
que depois de lido em plenário, o senhor presidente encaminhe oficio ao Executivo
Municipal, solicitando que sejam prestadas as informações COMPLEMENTARES ao
pedido de Informação oriundo desta casa de protocolo nO5455 referentes ao CEM
(Centro de Especialidades Médicas). 1. Cópia dos atestados médicos dos funcionários
afastados. 2. Conforme documentação exigida para expedição do alvará sanitário,
quais são os documentos que o CEM possui em seu poder. Copia desses
documentos. Quais documentos faltam e o motivo. Passamos ao intervalo regimental.
Conforme acordo de bancadas não haverá intervalo regimental. Passamos ao grande
expediente. Conforme o acordo de bancadas, não haverá o grande expediente.
Conforme o requerimento 5580 aprovado por unanimidade na sessão ordinária do dia
dezoito de novembro de dOls'.mil e treze e com a convocação feita através da 00
1407/13 a Câmara recebe na data de hoje o Senhor Celso Luft Diretor Presidente da
Eletrocar para realizar sua explanação sobre o acidente ocorrido no Bairro São
Sebastião no dia 15 de novembro de 2013. Após o pronunciamento do Senhor Celso
Luft e do Senhor Claudio Nunes Pereira o presidente solicitou um intervalo de dez
minutos para então dar continuidade aos trabalhos. 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 solicitar que os requerimentos fossem votados em bloco. O presidente
colocou em votação o pedido. Aprovado por todos. O presidente colocou em
discussão os requerimentos. Não havendo vereadores que quisessem discutir,
colocou os requerimentos elTl votação. Vereadores favoráveis permaneçam como
estão contrários se manifeste'm. Aprovado por todos. LEITURA DO PROJETO - O
Projeto de Lei 074/13 Cria vaga de Cargo no Quadro de Pessoal Efetivo do
Municipio, constante da Lei nO? 088/09. Será incluido na ordem do dia, na pauta de
votação, tendo em vista que o pedido de vistas do mesmo expirou no dia 23 de
novembro. O vereador Daniel Weber pediu questão de ordem para fazer pedido de
vistas ao Projeto de Lei nO074/13. Não havendo vereadores que quisessem discutir,
colocou em votação. Vereado'res favoráveis permaneçam como estão contrários se
manifestem. Aprovado por unanimidade. 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 dezembro
de dois mil e treze as dezoito horas e quarenta e cinco minutos.Tenham todos uma
excelente noite.
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