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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 01 DE JULHO 2013
024/13

Câmara MUr'icipa\ de
CarazlOho

APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de

08 jUl. 20\3

presidente

Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e treze, dezoito e quarenta e cinco minutos
ocorreu à vigésima quarta reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador
Orion Albuquerque procedeu a leitura de um trecho da Biblia. O presidente Olto coloca
em apreciação a ata 023/13 da sessão ordinária do dia dezessete de junho de dois mil
e treze. Está em discussão à ata, não havendo vereadores que quisessem discutir
colocou em votação. Aprovado por todos. Secretário Rudi Brombiila faz a leitura do
expediente da presente reunião. Ofício 101/13 do Executivo Municipal, o qual
encaminha resposta ao OP 089/2013; Oficio do Presidente da ELETROCAR o qual
responde ao 00 560/2013; Oficio 023/13 do Setor de Vigilância Sanitária em resposta
ao 00 589/2013, Circular 0081/2013, da UVERGS - União dos Vereadores do Rio
Grande do Sul; Ofício Circular 001/2013 da Câmara Municipal de Vereadores de
Coqueiros do Sul, solicitando apoio sobre a Resolução 429 e 434 do CONTRAN;
Oficio 10/2013 do Conselho Municipal de Assistência Social de Carazinho, convidando
para a VIII Conferência Municipal De Assistência Social de Carazinho no dia
05.07.2013, das 08 h 30 mino até às 17 h, no Salão do Colégio Notre Dame Aparecida;
Requerimento do Sr. Mário Augusto Locateili, solicitando a realização de audiência

pública sobre o Inquérito Civil 00742.00002/2010; Convite para o Fórum Saúde e
Cidadania, evento integrante da Semana Estadual da Luta Contra o Câncer, no dia 11
de julho, das 13 h e 30 mino até às 17 h em Porto Alegre; Ofício de Agradecimento do
Reitor da UPF pelos cumprimentos pelos 45 anos de atividades, recebidos através do
00 577/2013; Ofício de Agradecimento da Construtora Senger, através dos
Engenheiros Cristian e Sérgio Kirinus em agradecimento aos cumprimentos recebidos
através dos Oficios 643/2013 e 644/2013; Diversos Telegramas do Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos; Telegramas do Ministério da Educação
informando a liberação de recursos; Projeto de Lei Autoria: Vereadores Eduardo Assis
_ PSD e Alaor Tomaz - PDT Ementa: Institui o PMCA - Programa Móvel de Castração
Animal, destinado ao controle da população animal canina e felina no Município de
Carazinho - RS e dá outras providências; Leitura das Indicações: 3928 - Rudi
Brombilla Solicitando ao Executivo para que determine ao setor competente os
trabalhos de Patrolamento, Ensaibramento e Compactação, além da colocação de
tubulação em toda a extensão da Rua Júlio de Castilhos, no Bairro Fey: Por se tratar
de uma via de grande circulação de veículos e pedestres e se encontra em péssimo
estado de conservação, intransitável, solicitação da Comunidade 3944 • Alaor
Galdino Tomaz Solicitando na forma regimental que seja enviado ofício ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente, providências de melhorias tais
cascalhamento e compactação na Rua Guilherme Sudbrack no Bairro Medianeira.
3945 _ Daniel Weber Para que determine ao Setor Competente que seja efetuada a
limpeza do terreno baldio localizado na Rua João Clemente Elsing nas proximidades 9.
do n° 367. 3951 _ Fernando Sant'Anna de Moraes REITERANDO pedidos para que
seja efetuada a canalização de toda a Rua Julio de Castilhos. 3954 - Gian Pedroso

Av. FI~res da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 • Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO • RS
e-mal\. camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001.52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao Departamento Municipal de
Trânsito que seja fechado o cruzamento da Av. Flores da Cunha com a Rua
Expedicionário Claudino Pinheiro, pois é um local bastante perigoso e como na quadra
seguinte (em frente ao posto) já é possível fazer o retorno, acredito que não haverá
empecilho, já que com tal medida estaremos reduzindo os riscos de acidentes. 3955 -
Gian Pedroso Solicito ao Executivo que determine ao setor competente a realização
de melhorias no asfalto da Av. Flores da Cunha, nas proximidades da rótula que dá
acesso aos Bairros São Pedro e Oriental, no sentido rodoviária-centro. 3959 - Alaor
Galdino Tomaz Solicita que depois de lido em plenário, e deferido na forma
regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao setor
competente o cumprimento da Lei Municipal nO 6.972/09 que dispõe sobre a
obrigatoriedade de divulgação, na página oficial da internet do poder executivo, no
local de distribuição de medicamentos, no CEM - Centro de Especialidades Médicas e
nos postos de Saúde do Município a relação de medicamentos existentes e daqueles
em falta nos estoques no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. 3961- Otto A.
Gerhardt Neto 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 e a falta de iluminação na Rua Goiás c/ a Silva Jardim B.
Oriental, pedido dos moradores e estudantes. 3962 - Otto A. Gerhardt Neto
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com
a máxima urgência que envie médico para o posto do Bairro Sassi, pois os pacientes
não sabem onde levar os resultados dos exames feito com a Ora Mariana que hoje
não atende mais neste bairro, os moradores estão sem assistência médica. Pedido
dos mesmos. 3963 - Otto A. Gerhardt Neto Encaminhamos solicitação ao Executivo
para que determine ao setor competente com a máxima urgência que envie médicos
para os postos dos Bairros Cantares, Fey, Princesa, Operário e Floresta, pois o povo
está desassistido e descontente e precisando de assistência médica urgente, pedido
dos moradores. 3964 - Rudi Brombilla Solicita ao Executivo para que determine ao
setor competente trabalhos de pavimentação do pequeno trecho da Rua Senador
Salgado Filho, entroncamento com a BR 285, e para que seja realizado estudo no
sentido de construção de uma rótula naquele local, tendo em vista, este ser acesso
aos Bairros StaTerezinha e Conceição, e também por ser via de acesso á Cotrijal, tal
melhoria muito contribuirá em segurança aos moradores, e motoristas que por ali
trafegam. 3965 - Rudi Brombilla Reitera ao Executivo Municipal para que determine
ao Setor Competente que estude a viabilidade da abertura do canteiro central na Av.
Flores da Cunha Bairro Borghetti, para facilitar o fluxo de entrada dos ônibus da
empresa Hélios Coletivos e Cargas em suas novas instalações. 3966 - Alaor Galdino
Tomaz Solicita que depois de lido em plenário, e deferido na forma regimental, seja
enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente a
colocação de tubos na Rua Júlio de Castilhos no Bairro Fey. 3967 • Estevão De
Loreno Para que determine ao setor competente que seja feito o recolhimento de
entulhos na Rua Alexandre da Motta, em frente á residência nO1483. 3968- Estevão
De Loreno Para que determine ao setor competente que seja refeito o passeio público
da Escola CAIC. 3970 - Estevão De Loreno Para que determine ao setor competente
que sejam construídos banheiros para a comunidade da Aldeia Cairú. 3971-Alaor
Galdino Tomaz Solicita que depois de lido em plenário, e deferido na forma
regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao setor
competente que faça um tapa-buracos junto ao quebra-molas da rua Ceará, próximo
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ao Clube Harmonia. 3975 • Anselmo Britzke Solicitamos ao Executivo Municipal para
que determine ao setor competente uma imediata operação tapa buracos em toda a
extensão da Av. Flores da Cunha, principalmente nas proximidades da Paróquia
Nossa Senhora de Fátima e do Supermercado Coqueiros próximo á rodoviária, que
segundo os moradores, estão intransitáveis e cheias de buracos. 3976-Rudi
Brombilla Solicitando ao Executivo para que determine ao setor Competente que faça
reparos urgentes no calçamento da Rua Liberal, no Bairro Vargas, pois este encontra-
se com vários buracos, causando transtornos aos usuários e danos aos veiculos que
por lá trafegam. 3977 - Rudi Brombilla Solicitando ao Executivo Municipal para que
determine ao setor competente a operação tapa buracos "Reparos no Calçamento" em
toda a extensão da Rua 15 de Novembro: na justificativa ser uma via com grande fluxo
de veiculos que se encontra intransitável colocando em risco a vida dos pedestres,
solicitação da comunidade. 3983 - Daniel Weber Reitera, para que determine ao Setor
Competente que seja feita a instalação de boca de lobo localizada na Rua João
Batista Rodrigues da Silva nas proximidades do mercado Sartori, pois a mesma esta
aberta podendo assim causar um acidente e acumulo de lixo. 3984 - Mareio Luiz
Hoppen Para que determine ao setor competente que analise a viabilidade da
colocação de uma lombada (quebra molas) na Rua Padre Gusmão, esquina com a
Rua Ipiranga, em frente ao n° 135. 3985- Marcio Luiz Hoppen Para que determine ao
setor competente que analise a viabilidade da colocação de uma lombada (quebra
molas) na Rua Dinarte da Costa, em frente ao n071. 3987- Mareio Luiz Hoppen Para
que determine ao setor competente que analise a viabilidade da colocação de uma
lombada (quebra molas) na BR 385, em frente á Mecânica Power nO 800. 3988-
Daniel Weber, Paulino De Moura, Estevão De Loreno Para que determine ao Setor
Competente para que seja efetuada a contratação de Técnico em Informática (TI) para
Prefeitura municipal de Carazinho, para solucionar problemas pertinentes a essa área
em todas as Secretarias. 3989- Fernando Sant'Anna de Moraes, Otto A. Gerhardt
Neto REITERA solicitação relacionadas ao atendimento médico e de enfermagem no
interior em toda a região de abrangência municipal, especialmente em Pinheiro
Marcado, São Bento e Cruzinha que atualmente contam com um atendimento mensal
e Molha Pelego, Capão Alto, Granja Tarumã, Santa Terezinha, Linha Xavier 1, Linha
Xavier 2 e Passo da Capoeira que encontram-se totalmente desassistidos desde o ano
passado, motivo pelo qual solicitamos soluções e providências com a máxima
urgência possivel. 3991- Fernando Sant'Anna de Moraes INDICAÇÃO - PROJETO
DE LEI O vereador signatário solicita que depois de lido em Plenário e deferido na
forma regimental seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que acolha a
sugestão, que institui a Semana Municipal da Saúde do Homem e dá outras
providências, sendo implementado com a maior brevidade possivel. Leitura dos
Requerimentos: O vereador Daniel Weber pediu questão de ordem para solicitar a
inclusão do Pedido de Informação que se refere à ELETROCAR. O presidente colocou
em votação o pedido do vereador. Aprovado por todos. Requerimento Pedido de
Informação: Daniel Weber- PP, Estevão de Loreno - PP, Márcio Luiz Hoppen -
PMDB, Otto A. Gerhardt Neto - PT, Fernando Sant 'Anna de Moraes - PP,
Eduardo Haubert Assis - PSD, Rudi Brombilla - PP, Paulino de Moura - PTB Os
vereadores abaixo subscritos, requerem na forma regimental, que depois de lido em
plenário, o Sr. Presidente encaminhe ofício ao Presidente das Centrais Elétricas de
Carazinho ELETROCAR S/A e ao Presidente do Banco do Estado do Rio Grande do
Sul, BANRISUL, solicitando que seja informado a esta casa o que segue: 1) O Sr.
Erineu Clóvis Xavier, faz parte do Conselho de Administração da ELETROCAR? Em

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS
I I e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
I I

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

I

\

I
i

~
,

~,
i

\

I
I

caso positivo qual a remuneração mensal, há quanto tempo exerce a função? 2) O Sr.
Erineu Clóvis Xavier, faz parte do Conselho de Administração do Banrisul? Em caso
positivo, há quanto tempo exerce a função, qual a remuneração mensal? Quantas
reuniões são realizadas mensalmente em Cada Conselho e quais os horários? 4) Se o
Sr. Erineu Clóvis Xavier, exerce tais cargos, encaminhar cópias dos contracheques
referentes aos últimos seis meses. Tal pedido justifica- se que considerando a
informação que o Presidente do Conselho de Administração da ELETROCAR, Erineu
Clóvis Xavier, cumula os Cargos pelo que se tem notícias, inclusive de forma
remunerada, devendo, se for o caso, serem tomadas as providências legais cabiveis.
3927- Rudi Brombílla 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 JOSÉ GUERRA.
Neste momento de tristeza para os familiares e os amigos enlutados, pedimos a Deus
que nos dê a força de que necessitamos para superar a dor da ausência e solidificar
nossa esperança de um dia reencontrarmos aqueles a quem tanto amamos e que
agora ocupam um lugar muito especial em nossas lembranças. 3929 - 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 Empresa Hélios Coletivos e Cargas Uda. Em nome dos Sócios
Proprietários os Senhores Roberto Portantiolo e Ricardo Portantiolo e extensivo a
todos os funcionários e colaboradores pela inauguração da sua nova sede dia 27 de
junho de 2013 junto a Avenida Flores da Cunha, no Bairro Borghetti. A perspectiva é
que esse desenvolvimento não pare, disponibilizando aos antigos e novos clientes -
independente do setor de atuação - uma frota cada vez mais moderna e confortável,
apoiada por uma infraestrutura que só uma empresa com a grandeza da Hélios é
capaz de proporcionar 3943 - Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Apoio O
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de lido em plenário
para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a Sra.Mari Salete Zanella
Taieti,diretora do Campus ULBRA Carazinho, pela implantação do curso de
Arquitetura e Urbanismo. Com certeza esse novo curso levará uma grande gama de
interessados em fazer parte dessa instituição que tanto colabora com o crescimento
de Carazinho e região. 3946- 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
senhora TATIANA DAS NEVES MACHADO 3947 - Rudi Brombílla 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 senhora MARIA MIGUELlNA DA COSTA SANTOS. 3948- Gian
Pedroso Requerimento de Aplauso seja encaminhado oficio ao Sr. Artur Müller e ao
Sr. Liryo Barzotto da empresa Augustin Caminhões, cumprimentando-lhes pela
belíssima iniciativa de realizar o 1° Dia da Ação Social em parceira com a Igreja
Batista da Glória, SESC e com a Clínica Odontológica Saúde Center, no ginásio da
Igreja Bastista, no último sábado (29) com o objetivo de desenvolver atividades de
diversão e lazer para as famílias. 3952 - Erlei Vieira Requerimento de Pesar O
Vereador abaixo assinado requer, na forma regimental, que depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhado oficio externando os mais sinceros votos de pesar aos
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familiares da nossa querida amiga IIca Koch Knop, pela passagem ocorrida na no dia
21 de junho de 2013. 3953 - Erlei Vieira 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
pequeno DAVI RODRIGUES DA SILVA, pela passagem ocorrida na última quinta-
feira, 27 de junho de 2013. 3956 - Paulino De Moura 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 a Eletrocar-
Centrais Elétricas de Carazinho, em nome do seu Presidente Romeu Barlese com o
seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO, sendo: 1 - Informar caso tenha sido solicitado,
quais os cargos que foram chamados do ultimo concurso, e se foi por concurso ou
contrato emergencial. 2_ Informar os nomes das pessoas nomeadas no concurso ou
contrato emergencial. 3957 - Gian Pedroso, Paulino De Moura Requerimento de
Repúdio Seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho ao Excelentíssimo
Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Tarso Genro, manifestando nosso
REPÚDIO a sua decisão de beneficiar apenas parte dos estudantes universitários do
Rio Grande do Sul com a medida de anunciar o passe livre estudantil na Região
Metropolitana de Porto Alegre, agregando além da Região Metropolitana, a
aglomeração urbana do Litoral Norte, aglomeração urbana Sul (no eixo Pelotas/Rio
Grande), e a aglomeração urbana Nordeste (Eixo Caxias/Bento). 3958- Gian Pedroso
Requerimento de Aplauso Seja encaminhado oficio a Diretora da Escola Municipal
de Educação Infantil Padre Gildo, no Bairro Oriental, Sra. Fátima Rosane Cardoso da
Silva Ribas, extensivo aos demais funcionários, cumprimentando-lhes pela
organização e realização da Festa Junina da Escola, realizada no último sábado, dia
29 de junho, no Salão Social do Clube Harmonia, para a qual fui gentilmente
convidado para fazer parte da mesa de jurados para escolha do melhor casal caipira e
também para acompanhar a festividade que foi bastante animada e que contou com
grande participação dos alunos, pais e comunidade em geral. 3960 - Daniel Weber,
Mareio Luiz Hoppen Requerimento de Pesar O Vereador abaixo subscrito requer
que depois de lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado oficio
com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de Michael Josemar
Bolner da Silva pelo falecimento, ocorrido no dia 25 de Junho de 2013. Infelizmente,
por obras de forças que estão acima de nós, nem tudo segue o rumo que desejamos.
Todavia, Deus sabe o que faz e o que é melhor para cada um de nós. À familia
enlutada de Michael Josemar Bolner da Silva, nossos mais sentidos pêsames pelo
infausto ocorrido. 3969 - Estevão De Loreno Requerimento de Aplauso O Vereador
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com
aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho,
parabenizando o Sr. Adelar Fonseca, presidente da Associação de Moradores do
Bairro Planalto e sua direção, pela 10 festa Junina ocorrida no dia 30 de junho. Esse
requerimento de aplauso visa reconhecer a competência e seriedade da diretoria da
Associação, mostrando um ótimo trabalho, pelo bairro e pela comunidade. Com esse
evento, também mostram o quanto pode ser feito com união e vontade, sendo um belo
exemplo para todos. Receba do Poder Legislativo, congratulações 3972- Anselmo
Britzke Requerimento de Aplauso Seja enviado oficio do Poder Legislativo de
Carazinho ao Sr. José Amadeu Tolotti, cumprimentando-lhe pela realização de um
torneio de futsal realizado no ginásio da UACC, no último final de semana, que teve
grande participação da comunidade, onde mais de 50 crianças participaram, havendo
também a doação de chuteiras, lanches e vários brindes. 3974 - Anselmo Britzke
Requerimento de Aplauso seja providenciada a confecção de um certificado em
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homenagem a Srta. MARIANA MESSERSCHIMIDT, representante do CTG Unidos
pela Tradição Riograndense que no último final de semana, participando da 44"
Ciranda Cultural de Prendas da 7" Região Tradicionalista, nos dias 28 e 29 de junho
conquistou o 10 Lugar na Categoria Prenda Juvenil, para ser entregue na próxima
reunião ordinária (08/07), durante o espaço destinado ao Grande Expediente. 3978 -
Alaor Galdino Tomaz, Anselmo Britzke, Daniel Weber, Eduardo Assis, Erlei
Vieira, Fernando Sant'Anna de Moraes, Gian Pedroso, Mareio Luiz Hoppen, Orion
Albuquerque, Otto A. Gerhardt Neto, Paulino De Moura, Rudi Brombilla, Estevão
De Loreno Requerimento de Pesar Os Vereadores abaixo assinados solicitam, 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, Vereadores, Assessores, e funcionários da
casa, pelo falecimento da senhora LUIZA DOS SANTOS CHAPUIS. Neste momento
de lastimável perda de Luiza dos Santos Chapuis, é com tristeza e pesar,
compreendendo a dor que atinge o coração, deixando latente a saudade e um vazio
que atormenta a alma, é que oramos, desejando e pedindo a Deus, paz aos familiares
e que encontrem forças para superarem este distanciamento. Ao espírito desse ente
querido que rumou para um novo caminho, oramos que receba bênçãos e luz. A todos
familiares de dona Luiza, os nossos mais sinceros pêsames. Que as lágrimas sejam
convertidas em preces de esperança, uma vez que os espiritos ouvem o coração na
vida espiritual. 3979 - Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Solicitação de
Serviço Solicita que após lida em plenário, e deferido na forma regímental, seja
enviado oficío ao Senhor Diretor técnico das Centrais Elétricas de Carazinho (
ELETROCAR) Sr. Joélson 8ringuethi, para determine melhorias na iluminação em
frente a Escola Marquês de Caravelas, pois são inúmeras reclamações que
recebemos de Pais, alunos e Professores que nos procuraram preocupados com a
iluminação precária lá existente. 3980- Daniel Weber Requerimento de Pesar O
Vereador abaixo subscrito requer que depois de lido em plenário, e deferida na forma
regimental, que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos
familiares de Raul Pantalhão Silveira pelo falecimento, ocorrido no dia 01 de Julho de
2013. Infelizmente, por obras de forças que estão acima de nós, nem tudo segue o
rumo que desejamos. Todavia, Deus sabe o que faz e o que é melhor para cada um
de nós. À familia enlutada de Raul Pantalhão Silveira, nossos mais sentidos pêsames
pelo infausto ocorrido. 3981 - Mareio Luiz Hoppen Requerimento de Pesar O
Vereador abaixo assinado requer, na forma regimental, que depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhado oficio externando os mais sinceros votos de pesar aos
familiares do nosso amigo JOSÉ GERRA ocorrido no terça feira dia, 26 de junho de
2013.3982 - 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
Anderson de Souza, ocorrida na última sexta-feira (28/06). Anderson era um cidadão
conhecido de todos nós que sempre trabalhou, um homem honrado e honesto e que
deixa certamente muitos amigos chocados com sua morte prematura. Aos familiares
nossa sincera manifestação de pêsames. Todos sabem o quanto é dificil perder Ç)
alguém que nos é tão especial, mas não se deixem abalar, pois certamente ele estará y:;;
sempre próximo aos seus guiando e ajudando com sua presença espiritual. A todos os
familiares e amigos do inesquecível Anderson de Souza, nossos sinceros sentimentos
pelo infausto ocorrido. "Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em
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mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim nunca
morrerá." Jô 11, 25-26. 3986 - Paulino De Moura Daniel Weber, Estevão De Loreno,
Anselmo Britzke 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 CURITIBA entre os dias 3990 - Otto A.
Gerhardt Neto Requerimento de Pedido de Informação O vereador abaixo
subscrito, requer na forma regimental, que depois de lido em plenário, seja
encaminhado Oficio ao Senhor Prefeito Municipal para que determine ao setor
competente que preste as seguintes informações 1) Quanto o Município gasta para
manter o Laboratório de análises clinicas Municipal, com profissionais e materiais? 2)
Quantos exames são feitos por mês? 3) Qual o prazo de entrega dos resultados? O
que justifica a demora? 4) Quantos profissionais e de que áreas existem atuando no
laboratório? Tal pedido justifica-se, pois este vereador recebe constantes denúncias
da população que quando necessita realizar exames é destinado ao laboratório
Municipal, precisa aguardar um mês pelo resultado, o que não acontece no
atendimento dos laboratórios terceirizados, motivo pelo qual, cabe questionar se o
investimento dispensado na manutenção de tal serviço é válido, ou traz mais prejuizos
que beneficios à população Carazinhense. Passamos agora ao intervalo regimental,
que conforme acordo de bancadas não haverá intervalo regimental. Passamos ao
grande expediente. A Cãmara Municipal de Carazinho homenageia na noite do dia de
. hoje, conforme solicitação do Vereador Estevão de Loreno, o Senhor Volnei Herbert e
as Professoras Estela Mirta Souza Cavalheiro e Monalize Cappelari. O vereador
Estevão de Loreno fez uso da palavra na tribuna. O vereador Paulino de Moura pediu
questão de ordem para fazer uma solicitação verbal para que o Presidente do Clube
Atlético Mineiro se pronunciasse na tribuna pelo aniversário de quarenta e cinco anos
do clube. O presidente colocou em votação o pedido do vereador. Aprovado por todos.
Dando continuidade aos trabalhos o Presidente convidou o Vereador Gian Pedroso
para fazer uso da palavra na tribuna. Os vereadores Alaor Tomaz, Anselmo Britzke,
Orion Albuquerque, Daniel Weber, Estevão de Loreno, Rudinei Brombilla, Eduardo
Assis, Paulino de Moura, fizeram também fizeram uso da palavra na tribuna. O
vereador Paulino de Moura pediu questão de ordem para que fosse apresentado um
vídeo aos senhores aposentados. O presidente colocou em votação o pedido do
vereador. Aprovado por todos. Passamos para a ordem do dia. Passamos para a
apreciação e votação dos requerimentos. O vereador Paulino De Moura pediu questão
de ordem para que os requerimentos e os projetos fossem votados em bloco. O
vereador Orion Albuquerque pediu questão de ordem para solicitar a retirada do
PR003/13. Retirado. O presidente colocou em discussão os requerimentos, não
havendo vereadores que quisessem discutir, o vereador Paulino de Moura se
manifestou na tribuna, não havendo mais vereadores que quisessem discutir, colocou
em votação. Aprovado por todos. O secretário procedeu a leitura do número, autor e
emenda dos projetos. O secretário procedeu a leitura dos Pareceres da Comissão de
Justiça e Finanças. O secretário procedeu a leitura dos Pareceres da Comissão de
Ordem Econômica e Social. O presidente colocou em discussão os pareceres das
comissões. Aprovado por todos. O presidente colocou em discussão os projetos com
os pareceres já aprovados. Não havendo vereadores que quisessem discutir colocou
em votação. Aprovado por todos. Nada mais, havendo a tratar, sob a proteção de
Deus o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando os senhores
vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia oito de julho de dois
mil e treze às 18h45 minutos, tenham todos uma boa noite.
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