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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE r

Câmara Municip'al de
- - Caráiinhó .

APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE AGOSTO 2013
030/13

Ao décimo segundo dia do mês de agosto de dois mil e treze, dezoito e quarent
cinco minutos ocorreu à trigésima reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O
Vereador Erlei Vieira procedeu à leitura de um trecho da Biblia. O presidente Olto
colocou em apreciação a ata 029/13 da sessão ordinária do dia cinco de agosto 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 145/13 do Executivo Municipal, o qual
responde ao OP 119/2013; Oficio 143/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o
Projeto de Lei 062/13; Oficio 142/13 do Executivo Municipal, o qual responde ao OP
116/2013; Oficio 141/13 do Executivo Municipal, o qual responde ao OP 115/2013;
Ofício 140/13 do Executivo Municipal, o qual responde ao OP 118/2013 Ofício 138/13
do Executivo Municipal, o qual responde ao OP 117/2013; Ofício 136/13 do Executivo
Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 060/13; Ofício 135/13 do Executivo
Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 059/13; Ofício 134/13 do Executivo
Municipal, o qual encaminha a retirado do Veto ao Projeto de Lei 042/13; Oficio 123/13
do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 054/13; Ofício 303/13 do
Gabinete do Governador, em resposta ao 00 734/2013; Oficio 119/13 do Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa com Defíciência e ou Superdotação/Altas
Habilidades solicitando a Tribuna Livre para o mês de Agosto; Ofício 028/13 da
CORSAN, o qual responde ao OD 771/2013; Documento com informações a respeito
Processo Judicial referente à solicitação de exclusão de segurado do Plano de Saúde
do CAPSEM;Convite do Tribunal de Mediação e Arbitragem do Estado do Rio Grande
do Sul, para a Formatura dos novos juízes mediares da Seccional Carazinho, dia 22
de Agosto, às 20 horas no Auditório ULBRA; Convite da Empresa Augustin Caminhões
para o lançamento dos caminhões CARGO 2042 e 2842, no dia 15.08, às 20 horas na
Sede da Empresa; Convite da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para a
Mostra de Trabalhos da Educação Infantil e Ensino Fundamental referente ao Projeto"
A MATEMÁTICA E A CI~NCIA NO PLANETA TERRA ", de 13 a 15 de Agosto no Mini
Centro Quiosque da Praça; Diversos telegramas do Ministério da Saúde informando a
liberação de recursos financeiros; Diversos telegramas do Ministério da Educação
informando a liberação de recursos financeiros; Projeto de Lei Autoria: Vereador
Eduardo Assis _ PSD Ementa: Institui o dia 24 de setembro o DIA MUNICIPAL DO RIO
DA VÁRZEA.Art. 1° _ Fica instituído o dia 24 de setembro de todos os anos, o DIA
MUNICIPAL DO RIO DA VÁRZEA, no Municipio de Carazinho - RS.Parágrafo único -
O Poder Executivo Municipal, colocará em seu calendário anual de eventos a da.ta de
24 de setembro para a comemoração em alusão ao Rio da Várzea. Projeto <fé'Lei..
Autoria: Vereador Daniel Weber - PP Ementa: EMENTA: Institui o Dia Municipà/4pe
Encontro de Veículos Antigos no Município de Carazinho. Leitura das Indicaç'Ões:
4440 • Paulino De Moura Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente a
colocação de uma lombada (quebra molas) na RUA Padre Luiz Guanella em frente a
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Escola Municipal Francelino Dorneles, no Bairro Boa Vista, pedido de alunos e
moradores. 4441 _ Paulino De Moura Solicita ao Executivo que juntamente com o
setor responsável providencie o recolhimento dos entulhos diversos depositados na
Rua Sergipe, bairro Oriental, em toda sua extensão, solicitação dos moradores. 4442 -
Paulino De Moura Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente o
Recolhimento dos galhos verdes depositados entre as Ruas Amazonas e Alagoas, 352
no bairro Oriental. 4443 - Paulino De Moura Solicitar ao Executivo juntamente com o
setor competente o Recolhimento dos galhos verdes depositados na RUA GOlAS, 399
e 385 no bairro Oriental, solicitação dos moradores. 4444 - Paulino De Moura Solicita
ao Executivo juntamente com o setor competente a pintura nas faixas de segurança na
RUA MARECHAL FLORIANO, em frente à Escola Cônego João Batista Sorg, nos dois
lados da rua, pois o movimento é intenso e se torna muito perigoso devido ao fluxo de
carros nesse local. 4445 • Rudi Brombilla Solicita ao Executivo Municipal para que
determine ao setor competente providencias urgentes dos trabalhos de reparos "Tapa
Buracos" na Rua Tupiniquins entra Av. Senador Salgado Filho e a Rua Parecis, onde
mesma se encontra intransitável com grande buracos e desníveis colocando em risco
motorista e pedestres que por esta via circulam. 4449 - Paulino De Moura Solicitar ao
Executivo juntamente com o setor competente para tal finalidade providencie a
restauração na pavimentação asfáltica na RUA PADRE LUIZ GUANELLA, Bairro Boa
Vista, poís está impossivel transitar nesse trecho. 4450 - Paulino De Moura Solicitar
ao Executivo juntamente com o setor competente o Recolhimento dos entulhos verdes
depositados junto a RUA São Paulo, em frente à moradia n° 104, no bairro Oriental.
4451- Paulino De Moura Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente o
recolhimento dos entulhos verdes depositados no passeio público, na RUA ERMINIO
TOMBINI, em frente à moradia nO365 e 175, no bairro Oriental.4452 - Gian Pedroso
Solicitamos ao Secretário Municipal de Obras que providencie imediatas providencias
quanto a realização de uma operação tapa buracos no asfalto da Avenida Flores da
Cunha, principalmente no trecho entre a Av. Antonio José Barlete e a Rua Mercedes
M. da Luz, pois com as recentes chuvas abriam-se verdadeiras "crateras" no asfalto,
podendo causar acidentes e sérios prejuízos aos motoristas. 4460 - Daniel Weber
Para que determine ao Setor Competente que seja realizada a contratação, sob
regime de urgência, de um médico para atender pessoas de nosso município que são
portadores de HIV e Tuberculose. 4461 - Rudi Brombilla Solicita ao Executivo
Municipal para que determine ao setor competente estudos para construção de um
canteiro separador de pistas par disciplinar o fluxo de veículos na Rua General
Câmara e a Av. Pátria (entre o HCC e a Praça) tendo como justificativa a solicitação
da comunidade. 4464 - Orion Albuquerque Que seja enviado oficio ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente, que estude a possibilidade da
colocação de um container na Rua Santa Catarina (Rua do Presídio Estadual de
Carazinho), Bairro Santo Antonio. 4466 - Eduardo Assis O vereador abaixo assinado,
requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, que seja enviado
oficio ao Poder executivo para que determine a criação de um projeto de lei para que
todas as receitas médicas prescritas por médicos da rede de saúde municipal de
Carazinho, sejam emitidas por meio eletrônico (impressas por impressora), e cada
ESF tenha seu receituário próprio com a denominação e identificação do referido ESF .Y/
e o médico(a) deverá seguir colocando seu carimbo e assinatura.4467 - Eduardo
Assis O vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e
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aprovado em plenário, que seja enviado ofício ao Poder executivo para que determine
a criação de um projeto de lei para que todas as sinaleiras existentes no município de
Carazinho funcionem somente com o sinal de alerta (piscante no amarelo no horário
correspondente das 23:59 horas ás 05:30 horas do dia seguinte. 4468 - Fernando
Sant'Anna de Moraes REITERA PEDIDO já aprovado na sessão do dia 22 de janeiro,
para que determine ao setor competente a colocada de cobertura e banco de parada
de ônibus no distrito de Cruzinha. Tal ponto de ônibus já existe, sendo localizado nas
proximidades das propriedades do Sr. Artidor e do Sr. Hélio Weidlich, sendo
indispensável para a segurança e saúde dos moradores, que ficam expostos ao tempo
enquanto esperam a chegada da condução. 4469 - Fernando Sant'Anna de Moraes
Para que determine ao setor competente que efetue reparos na estrutura do Posto de
Saúde em Pinheiro Marcado, incluindo a colocação de uma cobertura de telhado ou
toldo desde o portão até a porta de acesso, local onde ficam colocadas as cadeiras de
espera, deixando os pacientes expostos ao tempo, agravando em muito o estado de
saúde, sendo imprescindível tal melhoria. 4470 • Gian Pedroso REITERAMOS
solicitação ao Secretário Municipal de Obras para que providencie a imediata
realização de melhorias na Rua Mato Grosso, no trecho entre a Rua Silva Jardim e a
Rua Sergipe, pois esta é uma via bastante utilizada para acesso ao Bairro Oriental,
dando acesso ao Campus da UPF, a Paróquia São José e ao Esporte Clube Brasil, e
encontra-se cheia de buracos e ondulação causando transtornos aos motoristas que
por ai trafegam e que já há um bom tempo reclamam da falta de melhorias. 4473 -
Alaor Galdino Tomaz I Para que determine ao setor competente retirado de entulhos
na ao longo Rua Da Paz no Bairro Princesa. Essa é um reivindicação dos
moradores,pois em vários pontos da rua existem depósitos de entulhos. 4475 -Gian
Pedroso Solicitamos ao Secretário Municipal de Obras para que sejam tomadas
providências no sentido de serem realizadas imediatas obras de melhorias, tais como
reparos, manutenção e limpeza em todas as praças do município, inclusive sugerimos
que em conjunto com a Associação de Moradores de cada bairro sejam
confeccionadas floreiras utilizando materiais recicláveis, como pneus, garrafas pet,
etc.; acredito que em cada bairro poderiam fazer campanhas de arrecadação de restos
de tintas entre os moradores para fazer um trabalho bonito deixando nossas praças
mais coloridas e alegres (conforme as fotos em anexo). Há varias formas simples e de
custo O (zero) que são totalmente viáveis para deixar nossas praças lugares mais
agradáveis para que as famílias possam frequenta-Ias com mais frequência.4476-
Daniel Weber Para que determine ao Setor Competente que seja feita a instalação de
uma placa de "pare" no cruzamento da Rua Coroados com a Rua da Paz, bem como a
pintura do cruzamento para melhor sinalização, pois a mesma não possui, dificultando
assim o fluxo de carros na via, já que muitos motoristas não sabem qual é a
preferencial. 4477 • Estevão De Loreno Para que determine ao Setor Competente
que seja feito tapa Buracos na Rua Polidoro Albuquerque, começando em Frente à
Escola CAIC. 4478 _Estevão De Loreno I Para que determine ao Setor Competente
que seja efetuado tapa buracos na Rua Ibaré. Conforme reivindicação de moradores
do local. 4479 _ Estevão De Loreno Para que determine ao Setor Competente que
seja feita Operação Tapa Buracos na Rua Ernesto Alves. 4480 - Estevão De Loreno
Para que determine ao setor competente que seja feito o recolhimento de entulhos na
Rua Monte Alegre, em frente à residência N° 498 e ao lado da residência N° 465. 4481
_ Gian Pedroso Solicitamos ao Executivo para que determine ao setor competentl
que sejam tomadas providências imediatas no sentido de realizar limpeza das ruas dV.
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Bairro Oriental, com recolhimento de entulhos e galhos de arvores que encontram-se
depositados nas mesmas, atendendo a solicitação dos moradores. 4482 - Daniel
Weber O vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e
aprovado em plenário, que seja enviado oficio ao Poder executivo para que determine
a criação de um projeto de lei que dispõe sobre a meia-entrada em eventos culturais e
esportivos, na Cidade de Carazinho, para pessoas com deficiência e dá outras
providências. 4483 • Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado, requer na forma
regimental que depois de lido e aprovado em plenário seja enviado oficio ao Poder
executivo para que determine ao setor responsável para que execute cascalhamento
na entrada da chácara do Miguel, localizada na BR 285, trevo da bandeira, conforme
mapa em anexo, pois em dias de chuva é impraticável o trãnsito de qualquer veiculo e
em dias de sol, os buracos existentes na via, a tornam intransitável. 4489- Marcio Luiz
Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a
execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua Rio Pardo
Bairro Fey,. pois em dia de chuva fica intransitável de modo que o barro toma conta, e
em dia muito quente é muita poeira, e assim os moradores ficam desolados. 4491 -
Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua
Fernandes Vieira, Bairro Glória em frente a o n0292 ressalto ser um pedido da
comunidade pois desde já se for atendido a comunidade agradece. 4492 - Marcio
Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente,
a execução serviço de tapa buraco na Rua José Domingos Piva, em frente a o
n0192Bairro Planalto. pois o buraco é enorme, se localiza no acostamento da rua,
colocando em risco pedestres e veiculos que estacionam no local. 4493 • Alaor
Galdino Tomaz Para que determine ao setor responsável para que estude a
viabilidade de uma faixa de segurança entre o Bairro Vila Alegre e o Bairro Fey para
que assim os alunos que estudam na Escola Castelo Branco tenham mais segurança.
4494 _Anselmo Britzke Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine
ao setor competente com a máxima urgência possivel a pintura de uma faixa de
segurança em frente à Escola Municipal João XXIII. 4495 - Alaor Galdino Tomaz
Para que determine ao setor responsável para que providencie melhoras na Rua
Almirante Tamandaré,pois em dias de chuva algumas casas ficam alagadas,
especialmente próximo ao n° 476. 4496 - 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 à
rodoviária,que segundo os moradores, estão intransitáveis e cheias de buracos. 4501 -
Daniel Weber, Estevão De Loreno Para que determine ao Setor Competente que
seja realizada a contratação, sob-regime de urgência, de um ginecologista para
atender no Centro de Especialidades Medicas CEM. Leitura dos Requerimentos: O
vereador Erlei Vieira pediu questão de ordem para solicitar que fosse incluido na data
de hoje, com os demais requerimentos, um requerimento de autoria do mesmo junto
com o vereador Orion Albuquerque. O presidente colocou em discussão o pedido do
vereador, não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em votação.
Aprovado por todos. 4439 - Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso O Vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário
para aprovação, seja enviado oficio à Senadora Ana Amélia Lemos que pelo segundo
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ano consecutivo (PP-RS) foi indicada pelo Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar (Diap) entre os 100 parlamentares mais influentes do Congresso
Nacional. A lista foi divulgada nesta terça-feira (7). Os "Cabeças do Congresso
Nacional", conforme define o Diap, são aqueles parlamentares que conseguem se
diferenciar dos demais pelo exercício de todas ou algumas qualidades e habilidades.
Entre os atributos que caracterizam um protagonista, descreve o Diap, são destacadas
capacidades de conduzir debates, negociações, votações, articulações e formulações,
seja pelo saber, senso de oportunidade, eficiência na leitura da realidade e facilidade
para conceber ideias, constituir posições, elaborar propostas e projetá-Ias para o
centro de debate. A senadora é apontada como parlamentar ativa, atenta aos
conhecimentos e, principalmente com grande senso de oportunidade e capacidade de
repercutir os fatos políticos gerados dentro ou fora do Congresso. Além disso, como
conhecedora das regras regimentais e com influência nos debates e na definição da
agenda prioritária. Também está entre os parlamentares mais procurados pela
imprensa para repercutir os principais fatos ocorridos no pais. 4448 - Eduardo Assis,
Rudi Brombilla, Anselmo Britzke Requerimento de Autorização de Viagem Os
vereadores abaixo assinado solicitam na forma regimental que depois de lido e
aprovado em plenário seja autorizada viagem a Porto Alegre-RS entre os dias 13 a 15
do corrente para cumprir agenda já estabelecida na SSP-RS, DAER-RS, Gabinete do
Vereador Bernardino Vendruscolo e Gabinete do Deputado Estadual Marcio Biolchi,
Escritório Estadual da Senadora Ana Amélia Lemos e Deputado Estadual Pedro
Westphalen. 4453 _ 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 sincero.svotos de profundo pesar aos familiares de
ROSÁLlA RIBEIRO DE CAMARGO pelo falecimento, ocorrido no dia 09 de Agosto 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 família enlutada de ROSÁLlA RIBEIRO DE CAMARGO, nossoS mais
sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 4459 - Estevão De Loreno Requerimento
de Mesa Diretora O Vereador abaixo subscrito requer na forma regimental, que
depois de lido e apreciado em plenário, solicita à Mesa Diretora, para que envie oficio
ao Executivo Municipal de Carazinho, demais entidades na lista anexa, bem como ao
Executivo Municipal de Não -Me- Toque, Câmara de Vereadores de Não -Me -Toque,
solicitando união de todos, para tomarmos providências com relação à ERS 142, que
liga Carazinho a Não- Me- Toque. Como se tem noticiado na imprensa, nas últimas
semanas vários acidentes graves tem acontecido nesta via. Não podemos mais nos
omitir e não tomarmos uma providencia séria em conjunto, unirmos forças e
buscarmos junto ao governo do estado e aos nossos nobres Deputados uma solução
imediata, pois a via encontra-se num estado deplorável, sem acostamento, cheia de
buracos e muito mal sinalizada, lembrando que daqui da nossa cidade diariamente vão
a Não- Me -Toque mais de Dez ônibus levando pessoas para trabalharem nas
empresas da referida cidade. Por isso .solicitamos que seja marcada uma audiência
com Excelentíssimo Governador do Estado Tarso Genro, com o Diretor Geral do
DAER Carlos Eduardo de Campos Vieira e possamos criar uma comissão de
Carazinho e Não- Me- Toque na próxima semana, para exigirmos uma imediata ação
dos nossos representantes do Governo do Estado. Certo de que seremos (J
compreendidos, pois como vimos muitos pais, mães de família já perderam sua vidas U
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nesta ERS 142, devemos evitar que as próximas vitimas sejam algum amigo nossos
familiares ou ate nós mesmos, esta via é trafegada diariamente por todos nós,
principalmente de Carazinho. 4462 - Orion Albuquerque Requerimento de Aplauso
Seja encaminhado oficio de aplauso ao Publicitário; Colunista Social e proprietário da
Baumgardt Comunicação e Eventos, Sr. LUCIANO BAUMGARDT, pelos serviços
prestados a comunidade carazinhense, comemorando 15 anos como colunista social.
4463 _ Orion Albuquerque Requerimento de Pesar Que seja enviado oficio de
profundo pesar aos familiares da Senhora SELMIRA DO VALE, que veio a falecer no
dia 09 corrente mês. 4484 • Daniel Weber Requerimento de Aplauso Os Vereadores
abaixo assinados solicitam que, depois de ouvido em plenário e deferido na forma
Regimental, seja expedido ofício por esta Egrégia casa na forma de APLAUSO à
Banda Sola Fide, pelo lançamento de seu CD realizada na Igreja Batista no ultimo dia
10. "Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração; contarei todas as suas maravilhas.
Em ti me alegrarei e saltarei de prazer; cantarei louvores ao teu nome, ó altíssimo."
(Salmos 9.1). Receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal. 4485 -
Fernando Sant'Anna de Moraes Requerimento de Pedido de Informação O
vereador signatário solicita que depois de lido em Plenário, seja enviado oficio por esta
Egrégia Casa ao Poder Executivo Municipal para que preste as seguintes
informações: 1) Qual a função do subprefeito dos distritos? 2) A quem incumbe a
função de controlar a efetividade do Correio no interior? 3) Como está funcionando,
efetivamente, a entrega de correspondências no interior? Justificativa: Tal pedido se
justifica pelo fato de haver dúvidas nas comunidades do interior sobre a efetividade da
existência de subprefeituras, bem como haver denúncias de que a entrega de
correspondências não tem sido efetiva no interior. 4486 - 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 patronagem do GTG Rincão Serrano em nome do Patrão Jonas
Lampert e da Patroa Silvia Lampert pela comemoração dos 55 anos de fundação da
entidade tradicionalista. Fundado no ano de 1958 com lema: Num cumprimento sem
luxo se estampa a alma do gaucho. Na vida humana, a sociedade - mais que o
indivíduo _ constitui a principal força na luta pela existência. Mas, para que o grupo
social funcione como unidade, é necessário que os indivíduos que o compõem
possuam modos de agir e de pensar coletivamente. Isto é conseguido através da
"herança social" ou da "cultura". Graças à cultura comum, os membros de uma
sociedade possuem a unidade psicológica que lhes permite viverem em conjunto. A
cultura, assim, tem por finalidade adaptar o indivíduo não só ao seu ambiente natural,
mas também ao seu lugar na sociedade. Toda a cultura inclui uma série de técnicas
que ensinam ao individuo, desde a infância, a maneira como comportar-se na vida
grupal. E graças à Tradição, essa cultura se transmite de uma geração a outra,
capacitando sempre os novos individuas a uma pronta integração na vida em
sociedade. 4487- Gian Pedroso Requerimento de Aplauso Solicitamos que seja
encaminhado ofício a Coordenadora do Programa Yacamin, Sra. Vera Suckau,
cumprimentando-lhes pelo 6° Aniversário de fundação da entidade, que é
comemorado na data de hoje, 12 de Agosto. Como sabemos o Programa surgiu com o
propósito de prevenir o uso de álcool e outras drogas entre crianças e adolescentes,
visando à redução da violência e criminalidade juvenil e a inclusão da sociedade
Carazinhense no processo de educação e socialização desses jovens e como uma
alternativa possível para o enfrentamento e transformação desta realidade. 4497 -
Marcio Luiz Hoppen,Anselmo Britzke Requerimento de Pesar O Veread r abaixo [j"
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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 VALDIR JOSÉ COINASCKI, falecimento ocorrido no dia 10/08/ 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 familia,
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 VALDIR JOSÉ COIASCKI
4498 _ Alaor Galdino Tomaz,Anselmo Britzke,Gian Pedroso Requerimento de
Pedido de Informação Com relação as empresas prestadoras de serviço para a
Prefeitura Municipal de Carazinho. 1- Solicitando a relação das empresas que
prestaram serviço para a Prefeitura Municipio de Carazinho ( mão de Obra e peças)
no ramo de máquinas pesadas durante o periodo de 2011 e 2012,bem como a nota de
empenhos,declaraçôes dos mecânicos da Secretaria de Obras, cópia dos 3 ( três)
orçamentos nos valores conforme exigência legal e quem eram os responsáveis
nomeados ou indicados pelo Secretário em cada momento no mesmo periodo ( 2011
e 2012 ). Cópia da referida nomeação. 2- Se houve em algum momento nas últimas
duas administrações ( 2005 a 2008 e 2009 a 2012 ) processo licitatório para contratar
mão de obra e compra de peças para toda a frota da Secretaria de Obras ou do
Municipio. Em caso afirmativo solicitamos cópia. Justificativa: Entendemos que tais
informações são necessárias para analisar se existem diferenças nos procedimentos
adotados pela administração atual e o porquê ? 4499 - Alaor Galdino Tomaz,
Anselmo Britzke, Gian Pedroso Requerimento de Pedido de Informação Com
relação aos pneus que foram para conserto na administração passada e se
encontraram na empresa Vachileski em Erechim, solicitando as seguintes
informações. 1- Se a empresa venceu alguns dos itens por bitola de pneu no processo
Iicitatório, conforme relação que constam nas ordens de serviço enviadas ao e
Secretário Obras. 2- Se a empresa não foi vencedora, quem foi que autorizou o
carregamento e envio dos pneus para tal empresa, as datas em que foram enviados e
qual o Secretário responsável pela Secretaria de Obras em cada data de envio, já que
conforme as ordens de n° 2552 são de 02102/2012, a de n° 10849 é de 15/05/2012, a
de n0 18305 é de 20/08/2012 e de nO18319 de 21/08/2012. 3- Em que fase está a
sindicância que foi aberta no Poder Executivo, quais as pessoas que foram ouvidas do
Poder Público e da Empresa que recolheu os pneus para conserto bem como se os
mesmos já retornaram ao Municipio. 4- Se algum dos setores de Controle Interno,
licitações, contabilidade e compras tinham conhecimento desta situação. 5- Se a
sindicância já foi encerrada, solicitar cópia do relatório. Justificativa: Entendemos que
é muito importante a Câmara receber todas as informações a respeito desta situação,
já que os pneus consertados e que se encontram na referida empresa custam
aproximadamente R$ 11.300,00 ( Onze mil e Trezentos reais), ao municipio conforme
as ordens de serviço, e pelas informações recebidas após os consertos os mesmos
valem aproximadamente R$ 60,000,00 ( sessenta mil reais),valendo a pena o
municipio pagar,além das responsabilidades que devem ser apuradas pela gravidade
da situação caso sejam confirmadas,podendo ate abrir uma CPI na casa,independente
do que esta sendo apurado no Executivo. 4500 - Alaor Galdino Tomaz, Anselmo
Britzke, Gian Pedroso Requerimento de Pedido de Informação Com relação a
Patrola FIAT FG -85 que está sem motor na Secretaria de Obras. 1- Se na época que I

fizeram o motor 03 ( três) vezes, se não houve garantia? Solicitando então a cópia
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dos contratos já que foram gastos aproximadamente R$ 50.000,00 ( Cinquenta mil
reais) e conforme informações após isso a máquina não foi utilizada em serviço mais
que 50 horas. 2- Se havia o laudo da Mecânica da Secretaria de Obras como de
costume, atestando que aquele serviço não poderia ser feito na oficina da secretaria.
3- Quais são os critérios usados pelo setor de compras encaminhar ao setor de
licitações e este ao Departamento Jurídico, mesmo quando pelo valor não há a
necessidade de licitação. 4- Quem foram os responsáveis pelo envio da máquina em
cada um dos momentos em que foi para as oficinas a cada problema que apresentava
o motor. 5- Com relação ao motor que foi comprado novo e conforme informação está
fora das especificações do motor original, pergunta-se: a) Quem foi o responsável pela
compra do mesmo e de quem foi a indicação para comprar aquele tipo de motor. b) Se
houve o acompanhamento dos mecânicos para a aquisição do mesmo, e por que não
foi montado na máquina da época. c) Caso afirmativo, acompanhar o laudo do pessoal
da Secretaria de Obras. d) Seja enviada a nota fiscal do mesmo. Justificativa:
Entendemos que é muito grave as duas situações tanto o conserto do motor antigo
sem garantia quanto a compra do motor novo, somando aproximadamente 87.000, 00
( Oitenta e sete mil reais ),assim causando grande prejuízo ao erário público e a
máquina continua parada. 4502 - Fernando Sant'Anna de Moraes Requerimento
de Aplauso O Vereador signatário solicita que após lido em plenário e deferido na
forma regimental, seja enviado ofício na forma de APLAUSO ao Colégio Notre Dame
Aparecida, especificamente ao quadro de pessoal responsável pela apresentação de
dia dos pais da Educação Infantil, ocorrida na última quinta-feira. Organizada nos
minimos detalhes, com zeio e dedicação, a apresentação emocionou todos os
presentes, motivo pelo qual merecem as congratulações deste Poder Legislativo. 4503
• Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Solicita na forma regimental, que
depois de lido em plenário e deferido na forma regimental, que seja enviado
requerimento de aplausos para a Direção do Colégio La Sane e em igual teor ao
Professor Ismar Varella e aos demais professores de Educação Infantil pela realização
da 1" Copa Lassalista do Papai, na quinta feira dia 08 de Agosto de 2013. Nessa
ocasião foram realizados jogos envolvendo os pais dos alunos Lassalistas, uma
iniciativa que merece todo apoio e reconhecimento. 4504 Daniel Weber
Requerimento de Pedido de Informação O vereador abaixo subscrito requerem, na
forma regimental, que depois de lido em plenário, o senhor presidente encaminhe
oficio ao Executivo Municipal, solicitando que sejam prestadas as seguintes
informações: 1. Qual o numero de comprimidos contraceptivos (anticoncepcionais) de
uso oral repassados para o município nos últimos 7 meses, especificando a quantia
mensal. 2. Qual o tipo de comprimido repassado. 3. Qual a quantia desses
medicamentos que a Secretaria de Saúde solicitou junto á 6" Coordenadoria,
especificando cada mês. 4. Qual a quantia desses medicamentos que a Secretaria de
Saúde comprou nos últimos 7 meses. Especificando cada mês. 5. Quem efetuou os
pedidos á 6" Coordenadoria nos últimos 7 meses, especificando o nome do
responsável por cada mês. 6. Cópia dos pedidos referente a cada mês. 7. Cópia da
quantidade recebida em cada mês. 8. Quais ESF'S receberam estes medicamentos
nos últimos sete meses. 9. Quem era o responsável pela entrega destes
medicamentos nos últimos Sete meses. 10. Quem era o responsável pelo recebimento
destes medicamentos na ESF nos últimos Sete meses. 4505 - Paulino De Moura
Requerimento de Pedido de Informação O Vereador abaixo subscrito requer, n
forma regimental, que depois de lido em plenário, o senhor presidente encaminh
oficio ao Executivo Municipal, solicitando que sejam prestados informações: 1.
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Relação dos Médicos que atuam no CEM - Centro de Especialidades Medica. 2.
Carga horária de cada profissional. 3. Remuneração paga a cada médico. 4. Informar
se existe Médicos Contratados, caso haja informar relação e remuneração dos
mesmos, junto à carga horária exercida. 4506- Estevão De Loreno, Eduardo Assis,
Daniel Weber, Fernando, Sant'Anna de, Moraes, Mareio Luiz Hoppen, Olto A.
Gerhardt Neto, Paulino De Moura, Rudi Brombilla, Requerimento de Mesa
Diretora Os Vereadores abaixo subscritos requerem na forma regimental, que depois
de lido e apreciado em plenário, solicita à Mesa Diretora, para que envie convite ao
CETRAT para fazer uso da tribuna, durante o grande expediente na reunião ordinária
do dia 19 de agosto de 2013, na justificativa da explanação de suas atividades e ações
junto a essa entidade. Requerimento- Erlei Vieira Solicitação para realização de
audiência pública para debater a proposta de alteração do Plano Diretor e Código de
Obras. Os Vereadores abaixo assinado solicitam na forma regimental, que após
aprovado em plenário seja encaminhado ofício ao presidente do Poder Legislativo de
Carazinho, Olto Albino Gherardt, solicitando que seja realizada audiência pública para
discutir os seguintes projetos de lei complementar, PLC 005/13 Dispõe sobre o Plano
Diretor do Município de Carazinho, PLC 006/13 Dispõe sobre o Código de Obras e
edificações do Municipio de Carazinho. Solicitamos que sejam convidadas todas as
empresas cadastradas no município que possuem no seu CNAE obras de engenharia
e mão de obra especializada em construção civil, a audiência deve ser aberta também
para toda comunidade se manifestar acerca desses importantes temas para o nosso
município. Passamos agora ao intervalo regimental. Conforme acordo de bancadas
não haverá intervalo regimental. Passamos ao grande expediente. O presidente
convidou os vereador Estevão de Loreno-PP ,Daniel Weber-PP, Eduardo Assis- PSD,
Márcio Luiz Hoppen - PMDB, Paulino de Moura -PTB, Anselmo Brilzke - PDT, Alaor
Galdino Tomaz-PDT, Gian Pedroso- PDT, Orion Albuquerque-PSDB, Erlei Vieira-
PSDB,para fazerem uso da palavra na tribuna. 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 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 vereador Paulino de Moura, pediu questão de
ordem para solicitar que fosse feito uma emenda ao requerimento de pedido de
informação do vereador Daniel Weber com relação ao CEM, pois o mesmo também
estaria solicitando informações. O vereador Anselmo Brilzke também pediu questão de
ordem para que os requerimentos, projetos viáveis e também os pareceres fossem
votados em bloco. O presidente colocou em discussão os requerimentos. O vereador
Estevão de Loreno, Eduardo Assis, Daniel Weber, Gian Pedroso, Paulino De Moura,
se pronunciaram na tribuna. Não havendo mais vereadores que quisessem discutir, o
presidente colocou os requerimentos em votação. Aprovado por todos. O Presidente
solicitou que o secretário fizesse a leitura dos projetos 049/13, 056/13 e 057/13 do
Poder Executivo Municipal. 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, O vereador Estevão de Loreno se pronunciou na
tribuna. 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
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o presidente colocou em discussão os respectivos projetos com os pareceres já
aprovados. Não havendo vereadores que quisessem discutir, o presidente colocou em
votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade. Conforme o acordo entre os vereadores, o presidente
convidou o Senhor Araújo para fazer uso da tribuna livre por um periodo de cinco
minutos. 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 dezenove de agosto de dois mil e treze ás
18h45 minutos, tenham todos uma excelente noite.

Vereador Oito Gerhardt Neto
Presidente
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