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Câmara Municipal de
Carazinho

APROVADO POR UN':"NIMID.':'OE
Na reunião de

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 DE JUNHO 2013
022/13

Ao décimo sétimo dia do mês de junho de dois mil e treze, dezoito e quarenta e cinco
minuto ocorreu á vigésima segunda reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O
Vereador Gian Pedroso fez a leitura de um trecho da Biblia. O presidente Olto coloca
em apreciação a ata 021/13 da sessão ordinária do dia dez de junho de dois mil e
treze. Está em discussão á ata, não havendo vereadores que quisessem discutir
colocou em votação. Aprovado por todos. Secretário Rudi Brombilla faz a leitura do
expediente da presente reunião. Oficio 093/13 do Executivo Municipal, o qual
encaminha o Projeto de Lei 041/13;_ Oficio do Hospital de Caridade de Carazinho, o
qual responde do OD N° 51312013; Convite da UPF para o Lançamento do Livro Eu e
a UPF - Memórias, no dia 13.06.2013, ás 20 horas e 30 minutos, no Espaço Cultural
Profa Eugênia Nilda Stangler de Oliveira; Convite para a solenidade de Formatura dos
Cursos do PRONATEC 1° SEMESTRE DE 2013, dia 20.06, ás 19 horas e 30 minutos
no Auditório do Sindicato dos Comerciários de Carazinho; Solicitação do Espaço da
Tribuna Livre para o mês de 0712013, pela Sociedade Recreativa Flor da Serra; Oficio
400/13 da Promotoria de Justiça Especializada, a respeito da nova ala Psiquiátrica do
HCC; Convite do presidente da Assembleia Legislativa para participação no Grande
Expediente em homenagem aos 90 anos de presença da Congregação das Irmãs de
Nossa Senhora ( Notre Dame ) no Brasil e 90 anos do Colégio Notre Dame de Passo
Fundo, no dia 19 de Junho, no Plenário 20 de Setembro; Ofício Circular 0112013 da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, convidando para a Conferência Municipal
de Educação e Cultura, no dia 0207.2013, na Universidade de Passo Fundo -
Campus Carazinho, com inicio ás 08 horas; Ofício 77113 da Escola Estadual de Ensino
Médio Veiga Cabral, a respeito da Edição de uma Revista Comemorativa aos 60 anos
da Escola; Ofício Circular 00112013 do COMDICACAR, solicitando designação de um
representante para o Colegiado que elegerá os Conselheiros Tutelares; Ofício
116412013/COPEM/SURINISTNIMF-DF, sobre regularização de operação de crédito;
Convite para o Concurso de Recitação de Poesia da FUCCAR, dia 14.06, ás 14 horas
e 19 horas; Convite para a posse em conjunto do Conselho Diretor do Lions Clube
Carazinho Centro, Lions Clube Carazinho Glória e Lions Clube Carazinho Industrial;
Projeto de Lei Autoria: Vereador Olto A. Gerhardt Neto Ementa: Art. 1° - Todo o
politico eleito no Município de Carazinho deverá ter seu atendimento hospitalar
obrigatório pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Projeto de Lei Autoria: Vereador Gian
Pedroso. Ementa: Garante o direito de levar acompanhante de livre escolha aos
usuários do SUS, quando da realização de consultas e exames médicos, no âmbito do
Municipio de Carazinho, na forma que Indica e da outras providências. Projeto de Lei
Autoria: Vereador Gian Pedroso Ementa: Autoriza o município a tornar obrigatória a
inscrição do grupo sanguineo e do fator RH nas fichas escolares dos alunos da rede
pública municipal de ensino, no âmbito do Município de Carazinho, na forma que
indica e dá outras providências. Emenda Modificativa e Supressiva Ementa: Da nova
redação ao art. 1° e suprime o inciso 1° do projeto nO032113; Leitura das Indicações
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e Requerimentos: 3815 - Paulino De Moura Solicitar ao Prefeito Municipal que
encaminhe uma academia ao ar livre para a associação do bairro Conceição, onde os
moradores esperam ter um lugar digno para fazer exerci cios físicos e ter uma
qualidade de vida melhor. 3819 - Daniel Weber Para que determine ao Setor
Competente que seja feita a instalação de lixeira tipo "container" que venha
contemplar o Ed. São Cristovão na Rua Bispo Laranjeiras. 3824 - Daniel Weber para
que determine Setor Competente com a máxima urgência possivel medidas no sentido
de agilizar a colocação de cascalho e compactação da Rua João Olaneck no bairro
vila rica, pois a mesma encontra-se em péssimas condições de transitabilidade, bem
como o estudo para efetivar a pavimentação definitiva da via. Conforme reivindicação
de moradores do local. 3825 - Paulino De Moura Solicitar ao Prefeito Municipal que
encaminhe ao setor competente melhorias na rede elétrica no bairro Oriental, pois há
muita queda de energia, ocasionando transtorno aos moradores e riscos de alguns
acidentes. 3826 - Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado, solicita na forma
regimental, que após lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio ao Executivo
para que determine ao setor responsável para que conserte o asfalto na Avenida flores
da Cunha, frente ao número 3050. 3827- Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado,
solicita na forma regimental, que depois de lido e aprovado em plenário, seja enviado
oficio ao Executivo para que determine ao setor responsável para que conserte e
tampe o bueiro localizado na Rua Guanabara, esquina com Rua Colerado no Bairro
Fey. 3828 - Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental,
que depois de lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício ao Executivo para que
determine ao setor responsável para que conserte o asfalto que foi retirado para
canalização na Rua Marechal Floriano, em frente ao número 58, bairro centro. 3829 -
Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após
lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício ao Executivo para que determine ao
setor responsável para seja implantado o Estacionamento Rotativo Pago, na Avenida
Pátria, entre as transversais rua Bernardo Paz e Alexandre da Motta. 3837 - Alaor
Galdino Tomaz Para que determine ao Setor Competente com a máxima urgência
possível a colocação de um quebra-molas na Rua Marechal Floriano. 3838 - Alaor
Galdino Tomaz Para que determine ao Setor Competente com a máxima urgência
possivel a colocação de um quebra-molas na Rua Senador Salgado Filho, Bairro
Conceição. 3842 - Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução de serviço Limpeza e conserto da boca de
lobo na Rua Arthur Bernardes e em toda sua extensão, pois as bocas de lobo do local
encontram-se tapado pelo lixo e sem nem uma proteção e assim oferecendo risco aos
moradores. 3843 - Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução serviço de pintura no quebra -molas em
frente a o n0358 Bairro Sassi, 3845 - Anselmo Britzke Solicitamos ao Executivo
Municipal que determine ao setor competente a realização de trabalhos de melhorias,
tais como limpeza, capina, manutenção e pintura dos brinquedos existentes na
pracinha do Bairro Vila Rica, próxima a Secretaria Municipal de Obras 3846 - Estevão
De Loreno Para que determine ao setor competente que seja feito o recolhimento de
entulhos na Rua Edson Mazda, ao lado da residência n° 56 3847 - Estevão De
Loreno Para que determine ao setor competente que seja refeito o meio fio do
passeio público da Praça Santo Munerolli. 3848 - Estevão De Loreno Para que
determine ao Setor Competente que seja efetuado tapa buracos na Ru Iwar
Beckmann. 3849 - Estevão De Loreno Para que determine ao Setor Compete que
seja feita Operação Tapa Buracos na Rua da Paz, também repintar lombada ( bra ~
_ Molas). 3850 - Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine a etor V
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competente que o ônibus da saúde compareça ao distrito de Molha Pelego
periodicamente. 3851 - Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor
competente que seja aumentado o número de fichas de atendimento nas unidades
ESF's. 3852 - Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor
competente que realize a coleta de lixo nos distritos do interior no mínimo
semanalmente. Tal solicitação tem sido feita reiteradas vezes, uma vez que os
moradores de Pinheiro Marcado e demais distritos têm sofrido frequentemente com a
visita do caminhão do lixo quinzenalmente, o que coloca em risco a saúde e bem estar
de toda uma comunidade, já tão mal assistida em termos de saúde. 3856 • 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 travessa com a Rua Tangara Bairro São Lucas. 3857 - Daniel Weber
Para que seja feita a lavação externas das lixeiras do tipo CONTAINERS de nossa
cidade, conforme reivindicação de moradores do local. 3785 - Fernando Sant'Anna
de Moraes Requerimento de Aplauso O vereador signatário requer que depois de
lido em Plenário e deferido na forma regimental, seja expedido ofício por esta Egrégia
Casa na forma de APLAUSO aos mestres e comunidade de pais dos alunos do
Colégio Notre Dame Aparecida pela realização da festa junina no último sábado. A
atividade além de ter sido muito bem realizada promovendo a diversão da
comunidade, é de grande relevância na aproximação da familia com a escola, motivo
pelo qual merece o reconhecimento e as congratulações deste Poder Legislativo. 3811
_ Gian Pedroso, Anselmo Britzke, Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Pesar
Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma regimental, que depois de
ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo
pesar, pela perda irreparável da Senhora CELlNA XAVIER MARIA (LOLA), ocorrida no
último dia 13 de junho. Dona Lola era mãe de nosso companheiro de partido, seu
Erineu Xavier, e, ao amigo, bem como aos demais familiares cabe-nos lamentar a
perda, pois certamente não é fácil perder alguém que nos é tão precioso na vida,
embora tudo tenha seu tempo e a hora certa todos nós queriam os que as mães
fossem eternas, que jamais as vissemos partir. Hoje seu Erineu, infelizmente carregas
essa tristeza em seu peito, mas trazes também as boas lembranças do amor, da
dedicação, da educação que a dona Lola lhe transmitiu ao longo de sua vida, foi uma
mulher guerreira, uma grande mãe, foi uma professora de boas virtudes para seus
filhos, certamente um grande exemplo de mulher, mãe e esposa. A todos os familiares
e amigos da inesquecivel Celina Xavier Maria, 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 3812 - Daniel Weber Requerimento de Aplauso O vereador signatário
requer que depois de lido em Plenário e deferido na forma regimental, seja expedido
oficio por esta Egrégia Casa na forma de APLAUSO ao diretor, aos mestres e
comunidade de pais dos alunos do Colégio Rui Barbosa pela festa da Colheita
realizada no dia 15 de junho. A Festa da Colheita é a festa das primicias, da sega,
uma festa que fala da prosperidade, da colheita daquilo que foi semeado. A palavra
em hebraico para esta festa é Shavuot, que significa sete semanas. Ao final da
colheita do cereal, eram feitas entregas das chamadas primícias ou a entrega dos
prímeiros frutos (Êxodo 23:16). É tempo de celebrar, pois os Céus estão abertos para
o novo de Deus ser derramado em nós. Receba o reconhecime la e as
congratulações deste Poder Legislativo. 3823 - Rudi Brombilla Requeri I nto de
Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que I ois de (!;)
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submetido em plenário para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos ao Sócio
_ Proprietário da CONSTRUTORA SENGER LTOA os Engenheiros Celso Oswaldo
Senger, Sérgio Kirinus e Cristian Kirinus extensivo a todos os funcionários e
colabradores pela comemoração dos 46 anos de atividades. A Senger atualmente é
administrada pelo sócio-gerente Cristian Kirinus. Conta com o suporte profissional da
Advogada lia na Kirinus e do Arquiteto Jairo Martins Flores Jr. no setor de realização
de projetos e execução das obras. Sérgio Kirinus nunca deixou de acompanhar o
andamento e desenvolvimento da empresa, e, hoje, é o principal conselheiro da
Construtora, visto seu amplo e indiscutível conhecimento técnico e de vida. o nome
Senger vem sendo construído com uma sólida filosofia de trabalho, com um concreto
modelo de eficiência, funcionalidade e beleza em construções Unindo o trabalho de
profissionais dedicados e competentes, a empresa cresceu com bases sólidas, como
uma obra bem constituída. A Construtora Senger coloca beleza e qualidade na
paisagem de Carazinho. 3830 - Eduardo Assis Requerimento de Pesar O Vereador
abaixo assinado requer na forma regimental, que depois de lido e aprovado em
plenário, seja enviado oficio com votos de profundo pesar aos familiares de IVO
VALTER PLETCH pelo falecimento, ocorrido no dia 14 de Junho de 2013. 3833 -
Anselmo Britzke, Gian Pedroso Requerimento de Solicitação de Serviço
Solicitando que seja enviado ofício ao setor de licitação da Prefeitura Municipal para
que incluam no processo de licitação do transporte coletivo, que está em fase de
elaboração, que a empresa vencedora deverá providenciar a disponibilização de
tabelas no Terminal de Passageiros Iron Albuquerque, contendo informações de todos
os horários de circulação das linhas de ônibus municipais, conforme prevê a lei
Municipal nO7.377 de 26 de julho de 2011 e também que a empresa disponibilize um
endereço eletrônico onde os usuários poderão acessar via internet as rotas e horários
do transporte coletivo 3834 - Gian Pedroso Requerimento de Solicitação de
Serviço Solicitando que seja enviado oficio ao Setor de Fiscalização da Prefeitura
Municipal solicitando que tome providencias no sentido de que seja obedecida a Lei
7.390 de 23 de agosto de 2011 que dispõe sobre a obrigatoriedade de
estabelecimentos comerciais destacarem a data de validade dos produtos em oferta,
especialmente em razão de que recebemos um email (cópia em anexo) contendo
informações a respeito de um produto em oferta que estava sendo comercializado em
um supermercado de nossa cidade com data de validade vencida a pelo menos 10
dias. 3835 - Gian Pedroso Requerimento de Apoio Encaminhamos ofício aos
deputados da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados e aos líderes de Bancada
na Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Sul, sugerindo que seja
elaborado através de um projeto de lei ou alguma outra forma de diminuir impostos
das empresas de transporte público municipais, tornando assim o custo mais baixo
das passagens o que certamente evitaria os transtornos que vem ocorrendo quando
há o aumento no valor das passagens, como em São Paulo, Rio de Janeiro, por
exemplo, onde as manifestações tiveram a pratica de atos de violência. 3836 - Orion
Albuquerque Requerimento de Pesar Que seja enviado oficio de profundo pesar aos
familiares do Senhor João Pedro Welangr ( Peninha) que veio falecer no dia 13 do
corrente mês. 3839 - Orion Albuquerque, Erlei Vieira, Alaor Galdino Tomaz,
Anselmo Britzke, Gian Pedroso Requerimento de Aplauso. Seja encaminhado
ofício de aplauso a Coordenadora do SAE (Serviço de Atençâo Especializada) Srta.
Luana Saraiva, as recepcionistas Renata Cavedon e Márcia Costa a Técnica de
Enfermagem Mariceri Xavier e a voluntária Jéssica Chapuis Saraiva, pela realização ~
da campanha de conscientização sobre as doenças sexualment ransmissiveis
realizada no dia 12 do corrente mês, na Praça Albino Hillebrandl. 3840 aniel
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Weber, Anselmo 8ritzke, Estevão De Loren, Mareio Luiz Hoppen Requerimento
de Autorização de Viagem. Os VEREADORES abaixo assinado solicitam na forma
regimental, que após lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem á Porto
Alegre/RS nos dias 24, 25 e 26 de Junho, aonde comparecerão nos Gabinetes dos
Deputados Gilmar Sossella, Ernani Pollo, Diogenes Basegio e Pedro Westphalen, na
Secretaria de Habitação e Saneamento do Estado, na Secretaria Estadual de Obras
Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano e na Secretaria da Educação, e
audiência junto ao DETRAN para viabilizar várias demandas para Carazinho. 3841 -
Orion Albuquerque Requerimento de Pesar Que seja enviado oficio de profundo
pesar aos familiares do Senhor Luis Alberto de Campos Vieira, que veio falecer no dia
12 do corrente mês. 3844 - Gian Pedroso Requerimento de Aplauso Seja
encaminhado ofício ao aluno BRUNO DELLA MEA BRITZKE, cumprimentando-lhe por
ter conquistado o 10 lugar na 4" Edição do Concurso de Recitação de Poemas,
promovido pela FUCCAR (Fundação Cultural de Carazinho), na última sexta (14) no
auditório da UPF, com a participação de alunos das escolas municipais, estaduais e
particulares. 3853 - Daniel Weber, Eduardo Assis, Estevão De Loreno, Fernando
Sant'Anna de Moraes, Mareio Luiz Hoppen, Paulino De Moura Requerimento de
Pedido de Informação O vereadores abaixo subscritos, requerem na forma
regimental, que depois de lido em plenário, o Sr Presidente encaminhe ofício ao
Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta casa o que segue, com
relação á Estratégia de Saúde da Familia (ESFs). Passamos agora ao intervalo
regimental. Conforme acordo de bancadas, não haverá intervalo regimental.
Passamos ao grande expediente. OS vereadores, Daniel Weber-PP, Rudinei
Brombilla-PP, Estevão de Loreno-PP, Fernando Sant'Anna de Moraes-PP, Eduardo
Assis-PSD, Márcio Luiz Hoppen-PMDB, Paulino de Moura-PTB,Otlo Albino Gerhart
Neto-PT, Alaor Galdino Tomaz-PDT, Anselmo Britzke-PDT, Gian Pedroso-PDT, Orion
Albuquerque-PSDB, Erlei Vieira-PSDB,fizeram o uso da palavra na tribuna. Passamos
agora para a apreciação e votação dos requerimentos. O vereador Estevão de Loreno
pediu questão de ordem para que os requerimentos e os projetos fossem votados em
bloco. O presidente colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem
discutir colocou em votação. Aprovado por todos. O secretário procedeu a leitura do
número e autor dos requerimentos, não havendo vereadores que quisessem discutir o
presidente colocou em votação. Aprovado por todos. O secretário procedeu á leitura
dos projetos e após a leitura dos pareceres da CJF dos projetos denominados. O
presidente colocou em votação 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
votação os pareceres da COES, não havendo vereadores que quisessem discutir,
colocou em votação. Aprovado por todos. O presidente colocou em discussão os
projetos com os pareceres já aprovados. Não havendo vereadores que quisessem
discutir, os vereadores Eduardo Assis, Estevão de Loreno, Paulino de Moura, Rudinei
Brombilla, Alaor Galdino, Anselmo Britzke, Daniel Weber se manifestaram na tribuna.
Não havendo mais vereadores que quisessem discutir, colocou os projetos em
votação. Aprovado por todos. Nada mais, havendo a tratar, sob a pr teção de Deus o
presidente declarou encerrada a presente sessão, convocan os senhores
vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia e e quatro de
junho de dois mil e treze ás 18h45 minutos, tenham todos uma boa n i \', 9
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