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APROV~DO POR UNANIMIDADE
Na reunião deATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 29 DE JULHO 2013
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Ao vigésimo nono dia do mês de julho de dois mil e treze, dezoito e quarerrta--é cinco [)
minutos ocorreu à vigésima oitava reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O
Vereador Daniel Weber procedeu à leitura de um trecho da Biblia. O presidente Olto .
colocou em apreciação a ata 027/13 da sessão ordinária do dia vinte e dois de julho de
dois mil e treze. Está em discussão à ata, não havendo vereadores que quisessem
discutir colocou em votação. Aprovado por todos. O Secretário Rudi procedeu à leitura
do expediente da presente reunião. Ofício 126/13 do Executivo Municipal, o qual
encaminha o Projeto de Lei 057/13; Ofício 125/13 do Executivo Municipal, o qual
encaminha o Projeto de Lei 056/13; Ofício 121/13 do Executivo Municipal, o qual
encaminha o Projeto de Lei 053/13; Ofício 120/13 do Executivo Municipal, o qual
responde ao OP 110/2013; Ofício 119/13 do Executivo Municipal, o qual retira o
Projeto de Lei 045/13; Ofício 118/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o
Projeto de Lei 052/13; Ofício 117/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o
Projeto de Lei 051/13; Ofício 116/13 do Executivo Municipal, o qual responde ao OP
104/2013; Ofício 111/13 do Executivo Municipal, o qual responde ao OP 105/2013;
Ofício 115/13 do Executivo Municipal, o qual responde ao OP 111/2013; Ofício
063/2013 - SMDMU, convocando para reunião preparatória para a Consulta Popular
2013, a realizar-se no dia 30.07, ás 14h 30 min., no salão de reuniões da CDL; Convite
da FETAG para o lançamento das comemorações alusivas aos 50 anos da Federação
dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul; Telegrama do Ministério da
Educação informando liberação de recursos financeiros; Telegramas Diversos do
Ministério da Saúde informando liberação de recursos financeiros; Projeto de Lei
Autoria: Vereador Rudi Brombilla - PP Ementa: Institui o Dia Municipal da Família no
Município de Carazinho. Leitura das Indicações: 4259- Daniel Weber Para que
determine ao Setor Competente que seja fornecida uma maquina de lavar roupas "tipo
tanquinho" para ESF do Bairro Floresta, pois a lavagem dos lençóis está sendo feita a
mão, portanto não atendem a demanda. 4260- Daniel Weber Para que determine ao
Setor Competente que seja feita a Operação tapa buraco, na Rua Albino Gerhardt a
qual se encontra em situação precária sendo que somente uma via com condições de
trafegabilidade 426 - Daniel Weber Reitera, para que determine ao Setor-Gompetente
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. 4264 - Rudi Brombílla Solicita ao
Executivo para que determine ao setor competente melhorias e limpeza nas áreas
laterais aos trilhos entre a Rua Silva Jardim e Av. Flores da Cunha, sendo que em dias
de chuvas dificulta o acesso dos moradores; e a possibilidade da colocação de placas
proibindo colocação de lixo no local. 4270 - Daniel Weber Solicitando ao Setor
Competente para que destine curativo, um aparelho de medir pressão
(esfigmomanômetro), anticoncepcionais e para que seja reposto os medicamentos
injetáveis que estão em falta no ESF Conceição. 4271 - Gian Pedroso Solicitamos
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que o Executivo Municipal determine ao setor competente a pintura de uma faixa de
segurança na Rua Alexandre da Motta, esquina com a Av. Pátria, proporcionando
maior segurança aos pedestres que circulam pelo local em razão da grande
movimentação de veiculos nessas imediações. 4272 - Paulino De Moura Solicita
melhorias entre as RUAS NÃO-ME-TOQUE e TRAVESSA ERECHIM, pois o
transporte escolar não consegue passar para chegar a escola Mun. Ens. Fundamental
Castelo Branco, no Bairro Fey, devido aos buracos, desembarcando as crianças longe
da escola. 4273 - Paulino De Moura Solicita restauração da pavimentação asfáltica
na RUA dos PINHEIROS, pois está impossível de transitar nesse trecho até o
cemitério. 4275 - Paulino De Moura Solicitar melhorias no calçamento na RUA JOÃO
CLEMENTE ELSING, pois está impossivel transitar nesse local devido aos inúmeros
buracos. 4276 - Gian Pedroso Solicito ao Secretário Municipal de Obras que
possibilite a instalação de dois quebra-molas na rua Monte Alegre, nas proximidades
do "silo do Chines", em razão de que os moradores nos procuraram preocupados com
a seguranças dos pedestres que transitam nesta via. A reclamação é de que muitos
motorístas imprudentes andam no local em alta velocidade sem preocupar-se com a
segurança das pessoas principalmente pelo fato de que não há nas proximidades
nenhum redutor de velocidade. 4278 - Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente,venho reinterar o pedido para a
execução serviço de pintura no quebra-molas em frente a o n0358 Bairro Sassi, venho
por meio deste reinterar o pedido para a pintura do quebra-molas tendo em vista que o
mês de junho e julho tivemos seis acidentes, sendo dois graves pois sem a pintura
fica impossível visibilizar, e assim fazendo com que aconteçam acidentes no local.
4279 - Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao
setor competente, a execução servíço de retirada de Entulhos e Galhos na Rua
Prudente de Morais, próximo a o n0635 Bairro Sassi. 4280 - Marcio Luiz Hoppen
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
serviço de retirada de Entulhos e Galhos na Rua Graça Aranha em frente a o n0100
Bairro Sassi. 4293 - Alaor Galdino Tomaz Solicitando na forma regimental que seja
enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que
seja formada comissão para estudos da implantação de 1/3 de carga horária dedicada
para "atividades extra classe" dentro da jornada, para os professores da
rede,obedecendo a Lei do Piso em cumprimento EM LEI FEDERAL E AO
JULGAMENTO DO SUPREMO NA ADI4167/2008. 4294 - Alaor Galdino Tomaz
Solicitando na forma regimental que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para
que determine ao setor competente que sejam colocados tubos na Rua Alvino
Nodari,no'59 no Bairro São Miguel. 4295 - Alaor Galdíno Tomaz Solicitando na forma
regimental que seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao
setor competente que sejam realizadas melhorias na Rua Belém no bairro Floresta.
4296 - Gian Pedroso Encaminhamos solicitação ao Departamento Municipal de
Trânsito para que com a máxima urgência possível providencie a instalação de uma
placa de sinalização (PARE) na Rua Francisco de Assis esquina com a Alberto Loeff,
no Bairro Ouro Preto. 4297 • Orion Albuquerque Que seja realizada a retirada de C)
entulhos verde da Rua Pernambuco, esquina com a Rua Erminia Tombini, Bairro t;;t.
Oriental. 4298 - Orion Albuquerque Que seja realizada a limpeza e a retirada de
entulhos da Rua Clemente Barnasque, Bairro Lilia, a mesma tornou-se um lixão a céu
aberto causando inúmeros problemas para os moradores. 4299 - Orion Albuquerque
REITERANDO SOLICITAÇÃO, para que seja realizada uma operação tapa buracos e
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nivelamento do asfalto na Avenida Flores da Cunha, próximo ao nO5331. 4300 - Rudi
Brombilla Reitera ao Executivo para que determine ao setor competente os serviços
de Limpeza (Serviço de Capina) e Limpeza dos Bueiros na Rua Radialista Luiz Maciel
de Araujo no Bairro Oriental, por solicitação dos moradores. 4301 - Rudi Brombilla
Solicita ao Executivo Municipal para que determine o setor competente a restauração
da quadra de esportes de areia do Bairro Sommer (Profi Lurb), bem como a reposição
de areia da referida quadra, solicitação da comunidade. 4303 - Gian Pedroso
Solicitamos ao Secretario Municipal de Obras que sejam tomadas providências no
sentido de realizar o recolhimento de galhos e e lixos depositados na Rua Alberto
Loeff, nas proximidades do numero 250, no Bairro Ouro Preto. 4306 - Fernando
Sant'Anna de Moraes REITERA pedidos para que sejam colocadas lombadas do tipo
quebra molas na rua Leoveral SubtiL 4307 - Alaor Galdino Tomaz Seja enviado oficio
ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente que sejam
colocados tubos na Rua Tamoios em frente ao nO 790,Bairro Conceição. 4308 -
Anselmo Britzke Solicitamos ao Executivo para que determine ao setor competente
que sejam tomadas providências imediatas no sentido de realizar limpeza na rua
Marcílio Dias no Bairro Santo Antonio com recolhimento de entulhos e galhos de
arvores que encontram-se depositados nas mesmas. 4312 - Estevão De Loreno
Para que determine ao Setor Competente que seja feito tapa buracos na Rua
Gonçalves Ledo. Conforme reivindicação dos moradores do local. 4313 • Estevão De
Loreno Para que determine ao setor competente que seja feito o recolhimento de
entulhos em toda a Rua Humberto Lampert. 4314 - Gian Pedroso Solicitamos ao
Executivo para que providencie junto ao Banco Itaú, que administra a folha de
pagamento do municipio, a disponibilização de um numero maior de funcionários para
atendimento nos caixas da agencia, pois temos recebido inúmeras reclamações
quanto a demora no atendimento, que em alguns casos chega a se aproximar de 1
hora. 4315 - Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor
competente que realize operação tapa buracos na Rua General Sampaio, eis que se
encontra em péssimas condições de trafegabilidade, colocando em risco motorista e
pedestre, sendo imprescindível sua melhoria. 4316 - Estevão De Loreno Para que
determine ao setor competente que seja feito o recolhimento de entulhos na Rua
Giuseppe Garibaldi, ao lado da residência de n° 45. 4317 - Estevão De Loreno Para
que determine ao Setor Competente que seja feito tapa buracos na Rua Pedro Vargas,
começando da esquina com a Av. Flores da Cunha até a esquina com a Av. Pátria.
4318 - Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor competente que
realize operação tapa buracos na Rua Vidal de Negreiros, eis que encontra-se em
péssimas condições de trafegabilidade, colocando em risco motoristas e pedestres,
sendo ímprescindivel sua melhoria. 4319 - Estevão De Loreno Para que determíne ao
setor competente que seja feito o recolhimento de entulhos na Rua Alberto Graeff, em
frente à residência de nO 83. 4320 - Fernando Sant'Anna de Moraes Para que
determine ao setor competente que realize limpeza na rua Piratini esquina com a Rua
Aparecida, eis que fora realizada a poda de árvores e os entulhos permanecem no
local. 4321 - Alaor Galdino Tomaz Sejam realizadas obras de melhorias, tais como,
patrolamento,cascalhamento e compactação na rua Cláudio Santos. Essa é uma
solicitação dos moradores. 4322 -Alaor GaldinoTomaz Para que sejam realizadas
obras de melhorias,tais como patrolamento, cascalhamento e compactação na Rua
Dag Hammars Koel no Bairro São Sebastião 4323 - Olto A. Gerhardt Neto
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com
a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar a colocação de tubos na
valeta em frente o prédio de dois andares na Rua Henrique Teodoro Schutz, 781
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Bairro Vila Rica. Pedido dos moradores do prédio. 4326 - Eduardo Assis O Vereador
abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário,
que se seja enviado oficio ao Poder executivo para que determine ao setor
competente que seja trocado e I ou colocado mais uma camada de areia, no local de
recreação infantil da praça central Albino Hilebrandl. 4328 - Eduardo Assis O
Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que depois de lido e aprovado
em plenário, que se seja enviado oficio ao Poder executivo para que determine ao
setor competente que sejam reformados os brinquedos e a colocação de mais
aparelhos para as crianças, que está localizado na área de lazer da praça Albino
Hilbrandl. 4329 - Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado, requer na forma
regimental que depois de lido e aprovado em plenário, que se seja enviado oficio ao
Poder executivo para que determine ao setor competente para que faça o
embelezamento, limpeza e poda das árvores da praça central Albino Hilebrandt. Na
referida praça é área de lazer de várias famílias que vão com seus filhos menores para
desfrutarem de tal estrutura, sendo a praça central e muito bem arborizada, com
sombra e um local aprazível para as familias passarem horas de lazer com seus
pequenos e famíliares, merece uma atenção a mais quanto ao local de tais práticas
familiares. Leitura dos Requerimentos: O vereador Daniel Weber pediu questão de
ordem para solicitar a retirada do requerimento 4266 de autoria do mesmo. Retirado.
4262 - Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja enviado oficio de
Cumprimentos à diretora da Escola de Educação Profissional do SENAC Carazinho,
Lisiane Martins pela implantação de mais trés novos cursos técnicos. Os cursos de
Administração, Segurança do Trabalho e Transações Imobiliárias são no método de
Ensino à Distância (EAD), com propostas que buscam complementar as possibilidades
de qualificação técnica existente no municipio por meio de metodologia
diferenciada. 4263 - 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
LUCY ROSA TOMÉ 4265 - Daniel Weber 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 VALDEMAR RODRIGUES DA SILVA pelo falecimento, ocorrido no dia
26 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 VALDEMAR RODRIGUES DA SILVA,
nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 4266 - Daniel Weber
Requerimento de Pedido de Informação O vereador signatário requer que depois de
lido em plenário seja encaminhado ofício com PEDIDO DE INFORMAÇÃO ao
Executivo Municipal, para que o setor competente informe o seguinte no que se refere
a linha telefõnica numero 3329-1409 do extinto ESF da Fey e ESF Planalto: 1) Quando
foi pedido o desligamento e a transferência da linha de telefone do extinto ESF da Fey
para o ESF da Planalto? 2) Mandar documentos que comprovem tal pedido de
desligamento e transferência. 3) Em que situação esta tal pedido? 4) Quem é o setor e
funcionário responsável em fazer tal pedido? 5) Mandar as contas do telefone do ESF
Fey (54.3329-1409) dos últimos 6 meses 6) Quais as providencias concretas que o
município tomou referente a Linha telefõnica que deveria estar instalada no ESF
Planalto. Enviar copia deste pedido para empresa de telefonia OI, pedindo
providencias 4267 - Daniel Weber Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo
assinado solicita que, depois de ouvido em plenário e deferido na forma Regimental,
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seja expedido ofício por esta Egrégia casa na forma de APLAUSO á Cotrijal que
realizou nesta terça-feira (23), a sétima edição do Seminário de Líderes Mirins. Com o
objetivo de estimular o sentimento cooperativista, as crianças foram recepcionadas
pelo presidente da Cotrijal, Nei César Mânica, pelo gerente de Desenvolvimento
Cooperativista, Enio Schroeder, e pelos conselheiros representantes dos líderes,
Roveni Doneda e Francisco Schreiner. Esta atitude ser de motivação para nossos
jovens e a motivação precisa de recargas contínuas e regulares para nutrir a fundo e
transformar um ser humano em um vencedor. 4269 - Daniel Weber 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 LUCY ROSA TOMÉ pelo falecimento, ocorrido no dia 25 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 LUCY ROSA TOMÉ, nossos mais sentidos
pêsames pelo infausto ocorrido. 4274 - Paulino De Moura Solicitar ao Comandante
da Brigada Militar do nosso Município, que encaminhe patrulhamento ostensivo junto a
Escola Municipal Castelo Branco no bairro Fey, no horário das 17:30, pois pessoas
inconvenientes colocam em risco as crianças que lá estudam ,ocorrendo muitas brigas
do final da escola e assim solicitamos providencias para garantir a segurança dos
alunos. 4277 - Marcio 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 MILTON BORGES MELLOS, conhecido por todos como BORGINHO
pelo seu falecimento ocorrido no dia 24/07/ 2013 É com muita tristeza que nos
despedimos deste grande pai, amigo esposo e avô exemplar, Pessoa de caráter
ilibado, integro, ético e totalmente dedicado a família, durante toda sua trajetória de
vida procurou fazer o bem a todas as pessoas que o cercavam. Certamente sua
partida deixa saudades e uma grande tristeza no coração daqueles que tiveram o
privilégio de conhecê-lo e com ele conviver. Fique, por fim, neste Requerimento de
Pesar a certeza de que o Senhor MILTON BORGES MELLOS, há de encontra, pelas
sacratíssima sendas do Senhor, a merecida PAZ e a definitiva FELICIDADE., Que
seus familiares recebam aqui o reconhecimento do poder Legislativo e os mais
sinceros sentimentos deste vereador. 4281 - Marcio Luiz Hoppen Requerimento de
Mesa Diretora O Vereador abaixo assinado requer, na forma regimental, que depois
de ouvida e .aprovada Plenário, seja estudada. a possibilidade de se divulgada na
págína da Câmara Municipal, mensalmente, a listagem contendo as farmácias de
plantão no Município , bem como os telefones órgãos públicos úteis, como por
exemplo, SAMU, Brigada Mílitar, Corpo de Bombeiros, entre outros. 4282 - Rudi
Brombilla Requerimento de Apoio O Vereador abaixo subscrito requer, na forma
regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja enviado ofício á todos os
Lideres das Bancadas da Assembleia Legislativa do Río Grande do Sul em apoio
ACIC - Associação Comercial e Industríal de Carazinho; SindVarejista Carazinho e a
CDL - Câmara de Diretores Lojistas, pelo Movimento Lojista RS sem diferença - ICMS
justo jál Com a reivindicação do fim do imposto de fronteira, diferencial do ICMS
cobrado pelas compras fora do Estado das empresas enquadradas no Simples
Nacional, categoria esta de empresas gaúchas de varejo que geram 200 mil empregos
em todo Estado. O Brasil tem a carga tributária mais pesada entre os paises
emergentes e mais alta até que Japão e Estados Unidos. Só fica atrás para o bem-
estar social europeu, onde o imposto é alto, mas a contrapartida do governo, altíssima.
Além de pesada, a tributação no Brasil é também complexa e injusta: ao mirar o
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consumo, penaliza as faixas de menor renda, um dos países mais injustos na hora de
cobrar impostos de seus cidadãos. Os brasileiros são mais onerados sobre o que
consomem do que sobre sua renda. O problema é que um tributo cobrado na compra
de determinado produto ou serviço pesa proporcionalmente mais no bolso do cidadão
pobre do que no do rico. Já a tributação sobre a renda ou sobre o patrimônio é mais
justa, pois varia de acordo com a capacidade que cada um tem de contribuir. 4291-
Marcio Luiz Hoppen 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, DA Sra. VITALlNA DA
SILVA COSTA, pelo seu falecimento ocorrido no dia 28/07/2013. Andar com fé é saber
que cada dia é um recomeço. É saber que temos asas invisíveis e fazer pedido para
as estrelas, voltando os olhos para o céu Andar com fé é olhar sem termos as portas
desconhecidas com a mão estendida para dar e receber. À família enlutada nossos
mais sinceros pêsames pelo triste ocorrido. 4292 - Gian Pedroso Alaor Galdino
Tomaz Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício de congratulações do Poder
Legislativo de Carazinho aos Carazinhenses Geovane Chae Hesse e luri das Neves
da Silva membros da seleção gaúcha de bocha que conquistou o primeiro lugar no
Campeonato Brasileiro Juvenil de Bocha em competição foi realizada nos dias 27 e 28
de julho, em Guaraniaçu, no Paraná. 4309 - Alaor Galdino Tomaz, Gian Pedroso
Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício de congratulações do Poder
Legislativo de Carazinho ao jovem Cristiano Vidal que recentemente conquistou o
título de Campeão Gaúcho da categoria Sub-20 defendendo as cores do E.C.
Juventude de Caxias do Sul, na decisão contra o Internacional a vitória foi alcançada
nas penalidades, depois que os jogos de ida e voltas terminaram empatados. Cristiano
4310 - Erlei Vieira Requerimento de Aplauso- Secretaria de Obras. 4324 - Gian
Pedroso, Erlei Vieira Requerimento de Autorização de Viagem Os VEREADORES
abaixo assinados solicitam na forma regimental, que depois de lido e apreciado em
Plenário seja AUTORIZADA viagem à Porto Alegre/RS, entre os dias 07 e 09 de
agosto do corrente, para participar de audiências com relação a varias demandas para
Carazinho nos Gabinetes dos Deputados Lucas Redecker, Márcio Biolchi e na
Secretaria de Obras do RS. 4325 - Estevão De Loreno, Daniel Weber 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 ofício do Poder
Legislativo de Carazinho, ao Senhor Edson Scheffier, Inspetor da Policia Rodoviária
Federal de Carazinho, parabenizando pela passagem do dia da Policia Rodoviária
Federal, nos dia 23 de julho. Criada pelo presidente Washington Luiz, teve a
denominação inicial de "Polícia de Estradas". Em 23 de julho de 1935, foi criado o
primeiro quadro de policiais da hoje Polícia Rodoviária Federal, denominados, na
época, "Inspetores de Tráfego". Em Carazinho existe um dos três postos da 14"
Delegacia da Policia Rodoviária Federal, sendo formada por 41 policias distribuídos
nos três postos policias ao longo da BR - 386. Recebam novamente as
congratulações deste vereador, à todos os policias, que muitas vezes correndo riscos,
dedicam tempo e esforço para manter nossas estradas mais seguras. 4327 - Gian
Pedroso, Alaor Galdino Tomaz, Otto A. Gerhardt Neto Requerimento de Aplauso
seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao professor RENATO LUCCA
(R-1/Scorpyon Jiu-Jitsu) , cumprimentando-lhe pela conquista do titulo de CAMPEÃO
MUNDIAL DE JIU-JITSU 2013, na categoria pretaISenior3IMasculino/Pesadíssimo, em
competição realizada no Rio de Janeiro, entre os dias 25 e 28 de julho do corrente, a
Internacional Máster & Sênior Jiu-Jítsu Championship. 4330 - Rudi Brombilla
Requerimento de Autorização de Viagem O VEREADOR abaixo assinado solicita na
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forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA
viagem a Porto Alegre (RS) entre os dias 30/07/2013 a 01/08//2013. 4331 - Fernando
Sant'Anna de Moraes Requerimento de Pedido de Informação O vereador
signatário solicita que após lido em plenário, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito
Municipal para que preste as seguintes informações abaixo: 1) Porque motivo a coleta
do lixo sofreu alterações? 2) Qual o novo cronograma de coleta? 3) Porque
determinadas áreas que antes contavam com coleta de segunda a sábado passaram a
ter coleta apenas três vezes por semana? 4) A coleta no interior é semanal? Em qual
dia da semana? 5) A coleta de lixo no centro, junto aos containers, sofreu alteração?
6) Em quais dias da semana a coleta de lixo dos containers é realizada?
JUSTIFICATIVA: O pedido de informação se justifica uma vez que a insatisfação da
comunidade quanto ás alterações na coleta do lixo é notória, sendo frequentes as
reclamações recebidas no gabinete sobre a temática, considerando ser o lixo assunto
de saúde pública. 4332 - Fernando Sant'Anna de Moraes, Daniel Weber, Estevão
De Loreno Rudi Brombilla, Otto A. Gerhardt Neto, Eduardo Assis, Mareio Luiz
Hoppen. Requerimento de abertura CPI Requerimento de Os Vereadores abaixo
assinados requerem, na forma regimental, que, após aprovado em Plenário, seja
criada COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, nos termos do art. 58 e ss do
Regimento Interno e art. 46, !l 2°, da Lei Orgânica Municipal, para apurar a denuncia
de execução de reforma da máquina MOTONIVELADORA, CATERPILLAR, MODELO
120H, SÉRIE 05FM02602, N° C362702, sem o cumprimento dos procedimentos
legais, tais como processo Iicitatório, pois existe a informação de que a mesma se
encontra parcialmente desmontada junto a empresa PESA, em Passo Fundo, com
valor apurado para reforma foi de R$ 61,424,80 (sessenta e um mil quatrocentos e
vinte e quatro reais e oitenta centavos). 4333 - Fernando Sant'Anna de Moraes,
Daniel Weber, Estevão De Loreno, Rudi Brombilla, Eduardo Assis, Otto A.
Gerhardt Neto, Marcio Luiz Hoppen Requerimento de Abertura CPI Os Vereadores
abaixo assinados requerem, na forma regimental, que, após aprovado em Plenário,
seja criada COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, nos termos do art. 58 e SS
do Regimento Interno e art. 46, !l 2°, da Lei Orgânica Municipal, para apurar o
gravíssimo caso envolvendo a morte do cidadão JANIO DOS SANTOS, ocorrida no
dia 06/07/2013, em face da suposta falta de atendimento médico na unidade da Saúde
da Familia (ESF) Planalto, cuja denuncia foi alvo de matéria no jornal Diário da Manha
divulgada"nodia 1617/2013, bem como para que seja verificada a falta injustificada de
médicos e determinados medicamentos nos Postos de Saúde. Passamos agora ao
intervalo regimental. Conforme acordo de bancadas não haverá intervalo regimental.
Passamos ao grande expediente. O presidente convidou para fazer uso da tribuna
livre a Senhora Noeli Teresinha Souza Da Silva, Tesoureira do Clube Flor da Serra.
Após o pronunciamento da convidada o vereador Estevão de Loreno pediu questão de
ordem para solicitar o uso do Data Show e após os vereadores Eduardo Assis-PSD,
Márcio Luiz Hoppen - PMDB, Paulino de Moura -PTB, Gian Pedroso-PDT, Anselmo
Britzke - PDT, Alaor Galdino Tomaz-PDT, Orion Albuquerque-PSDB, Erlei Vieira-
PSDB, Fernando Sant'Anna de Moraes-PP, Estevão de Loreno-PP, Daniel Weber-PP,
fizeram uso da palavra na tribuna. 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 Estevão de
Loreno 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, os vereadores Paulino de Moura,
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Anselmo Britzke, Estevão de Loreno, Márcio Hoppen se pronunciaram na tribuna. Não
havendo mais vereadores que quisessem discutir, o Presidente colocou em votação os
requerimentos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se
manifestem. Requerimentos aprovados por todos, com exceção do requerimento
4332,que foi solicitado verbalmente o registro de voto contrário dos vereadores, Erlei
Vieira, Anselmo Britzke, Alaor Tomaz, Gian Pedroso, Orion Albuquerque e Paulino de
Moura e do requerimento 4333 que foi solicitado verbalmente o registro de voto
contrário dos vereadores, Erlei Vieira, Anselmo Britzke, Alaor Tomaz, Gian Pedroso,
Orion Albuquerque O Presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura dos
projetos 046/13 e 004/13. O presidente solicitou que o secretário procedesse á leitura
dos pareceres da CJF dos projetos denominados. O presidente colocou em discussão
os pareceres da CJF, não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem,
Aprovado por todos. O secretário procedeu a leitura dos pareceres da COES dos
projetos denominados, o presidente colocou em discussão os pareceres da COES,não
havendo vereadores que quisessem discutir,colocou em votação,vereadores
favoráveis permaneçam como estão,contrários se manifestem. Aprovado por todos. O
presidente colocou em discussão os respectivos projetos com os pareceres já
aprovados. Os vereadores Paulino de Moura, Estevão de Loreno e Anselmo Britzke se
pronunciaram na tribuna, Não havendo mais vereadores que quisessem discutir, o
presidente colocou em votação. Vereadores 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 cinco de agosto de dois mil e treze ás 18h45 minutos, tenham todos uma
excelente noite.

Vereador Rudinei Brombilla
Secretário
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