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VAo décimo sexto dia do mês de setembro de dois mil e treze, dezoito e quarenta e
cinco minutos ocorreu á trigésima quinta reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador Paulino de Moura procedeu á leitura de um trecho da Biblia. O presidente
solicitou que o secretário procedesse á leitura do requerimento do vereador Rudinei
Brombilla, solicitando a convocação do suplente de vereador do pp_ Clayton Pereira
para a sessão ordinária do dia dezesseis de setembro de dois mil e treze. O
presidente solicitou que o secretário procedesse á leitura do requerimento do vereador
Eduardo Assis, solicitando a convocação do suplente de Vereador do PSD Josir
Antunes para assumir na Câmara de Vereadores no dia dezesseis de setembro de
dois mil e treze. O vereador Gian Pedroso pediu questão de ordem para registrar a
presença do Deputado Márcio Biolchi e também solicitar alguns minutos do grande
expediente para que o mesmo pudesse usar a tribuna. O presidente colocou o pedido
do vereador em votação, aprovado por todos. Após o pronunciamento do Deputado
Márcio Biolchi, o presidente colocou em apreciação a ata 034/13 da sessão ordinária
do dia nove de setembro de dois mil e treze. Está em discussão á ata, não havendo
vereadores que quisessem discutir colocou em votação. Aprovado por todos. O
presidente pediu que o secretário procedesse a leitura do expediente da presente
reunião_Ofício 168/13 do Executivo Municipal, o qual responde ao OP 140/2013; Ofício
167/13 do Executivo Municipal, o qual responde ao OP 142/2013; Oficio 166/13 do
Executivo Municipal, o qual responde ao OP 141/2013; Ofício 161/13 do Executivo
Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 067/13, que disciplina o benefício do
passe livre ás pessoas com deficiência; Oficio Circular 012/2013 do Executivo
Municipal, o qual se refere á matéria veiculada em periódico, no dia 10 de setembro, a
respeito do parecer do Vale-Alimentação dos Inativos; Oficio Circular 05/13 do Centro
Municipal de Educação Profissional - CEMEP, convidando todos os vereadores para
participar do IV Seminário de Cuidado Integral ao Idoso, no dia 25 de Setembro;
Informação do Sindicato dos Bancários sobre a elaboração de projeto de Lei, sobre a
instalação de dispositivos de segurança pelos bancos de nosso Municipio; Oficio
050/2013, da Escola Estadual de Ensino Médio Veiga Cabral, convidando todos os
vereadores para as festividades em homenagem a Santa Terezinha, no Distrito de
Pinheiro Marcado, dia 29.09, ás 10 horas; Documento de Fetzer, Pletsch & Cia LIda,
solicitando documentação referente á Lei Municipal 5165/98; Telegrama do Senador
Wellington Dias confirmando o recebimento do OD 915/2013;Telegrama do Senador
Wellington Dias confirmando o recebimento do OD 921/2013; Telegramas do
Ministério da Saúde informando a liberação de recursos;_leitura das Indicações: O
vereador Daniel Weber pediu questão de ordem para solicitar que fosse realizada a
leitura e a inclusão de uma indicação sobre doação de área para o CETRAT. O
presidente colocou em votação o pedido do vereador. Aprovado por todos. Indicação-
Daniel Weber Os Vereadores abaixo assinado, solicitam que depois de lido em CJ
plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito V
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Municipal solicitando para que seja enviado á Câmara Municipal de Vereadores o
Projeto de doação de área para o CETRAT. 4826 - Daniel Weber Determinando ao
setor competente para que sejam realizadas melhorias no calçamento da Rua 15 de
Novembro. 4828 - Daniel Weber Determinando ao setor competente para que seja
realizadas melhorias no calçamento da Rua 15 de Novembro. 4829 - Daniel Weber
Determinando ao setor competente para que seja realizadas melhorias na Rua Dona
Julia. 4830 - Daniel Weber Indicação Determinando ao setor competente para que seja
realizadas melhorias no calçamento da Rua Goiás. 4831 - Daniel Weber Determinando
ao setor competente para que seja realizadas melhorias na Rua Miguel Bueno de
Oliveira. 4836 - Paulino De Moura Encaminhar ao Executivo solicitando ao setor
competente, Operação tapa buracos na Avenida Antônio José Barlete, no cruzamento
dos trilhos, pois tem um enorme buraco causando perigo aos carros que transitam por
esse lugar. 4837 - Orion Albuquerque Solicitando que seja colocado na Rua Pedro
João da Silva, Bairro Santa Terezinha lixeiras coletivas. Solicitação da Comunidade
4838 - Orion Albuquerque Solicitando que com a maior urgência possível seja
colocado placas de sinalização e redutor de velocidade na Rua Julho Rosa Teixeira
esquina com a Rua Minuanos, Bairro Santa Terezinha. Solicitação da Comunidade.
4839 - Olto Gerhardt Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao
setor competente com a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar a
retirada de entulhos e galhos de árvores na Rua Humberto Lampert, 837, pois a
moradora precisa receber materiais de construção em sua casa e não tem espaço.
Pedido da moradora. 4840 - Orion Albuquerque Solicitando que seja colocado na Rua
Porto Alegre, Bairro Fey, lixeiras coletivas. Solicitação da Comunidade. 4841 - Orion
Albuquerque Condomínio Fey, ficando no local grande quantidade de resíduos e
atualmente encontra-se um lixão a céu aberto causando inúmeros problemas aos
moradores. Solicitação da comunidade. 4847 - Gian Pedroso Encaminhamos ao
Prefeito Municipal o Ante Projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de
disponibilizar cadeiras de rodas nos centros comerciais, estádio de futebol, hotéis,
casas de espetáculos, casas noturnas, clubes, academias, escolas, universidades e
outros, para que possa Vossa Senhoria possa encaminha-lo para votação nesta Casa,
já que o mesmo tem que ser de iniciativa do Poder Executivo. 4848 - Gian Pedroso
Encaminhamos ao Executivo Municipal o Ante Projeto de Lei que dispõe sobre o
direito de levar acompanhante de livre escolha aos usuários do SUS, quando da
realização de consultas e exames médicos, no âmbito do Município de Carazinho,
para que possa Vossa Senhoria possa encaminha-lo para votação nesta Casa, já que
o mesmo tem que ser de iniciativa do Poder Executivo. 4852 - Daniel Weber
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que seja
executado o serviço de, patrolamento, ensaibramento e compactação na Rua
Gervásio Norberto Leite. 4855 - Gian Pedroso Solicitando ao Secretario de Obras que
providencie melhorias no asfalto junto aos trilhos na passagem da Rua Silva Jardim
para a Av. Antonio José Barlelte, pois com o trânsito constante de veículos esta
havendo um desgaste maior no asfalto fazendo com que consequentemente o buraco
aumente podendo vir a causar danos aos veículos que por ali trafegam. 4856 -
Fernando Sant'Anna de Moraes Solicita que seja efetuada limpeza na sede da
Associação de Proteção aos Animais São Francisco de Assis - APASFA, eis que a
entidade presta serviço de caráter público resgatando animais das ruas e as chuvas
fizeram com que o mato crescesse rapidamen~ acilitando a proliferação de ratos e
insetos, sendo imprescindível a limpeza. 4 7,fí- Fernando Sant'Anna de Moraes
REITERA solicitação de colocada de lombad tipo quebra molas na Rua Leoverfl
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Subtil, eis que o intenso fluxo de veiculos em alta velocidade coloca em risco a
integridade dos motoristas, pedestres e animais que por ali circulam, sendo frequentes
os casos de atropelamento. 4858- Fernando Sant'Anna de Moraes Solicita que seja
efetuada limpeza na sede da Associação Carazinhense de Proteção aos Animais -
ACAPA, eis que a entidade presta serviço de caráter público resgatando animais das
ruas e as chuvas fizeram com que o mato crescesse rapidamente, facilitando a
proliferação de ratos e insetos, sendo imprescindivel a limpeza. 4859 - Fernando
Sant'Anna de Moraes Solicita que realize recolhimento de galhos e entulhos nos
bairros Hípica, Glória e Sassi. Fora realizada poda de árvores nesses bairros sem que
se realizasse o recolhimento, estando atrapalhando as vias e produzindo sujeíra e
entupimento de bueiros, sendo, portanto, imprescindível que se realize a limpeza e
recolhimento com a maior brevidade possivel. 4860 - Erlei Vieira Solicitando ao
Executivo Municipal, que seja estudada a possibilidade de implantar no Município o
Orçamento Participativo, oportunizando dessa forma a participação popular e cidadã
nas decisões do Executivo Municipal. 4863 - Marcio Luiz Hoppen I Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de,
patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua Rio Negra Bairro Floresta, e em
toda sua extensão, pois em dia de chuva fica impossivel transitar, sem falar que á Rua
encontra-se cheia de buracos, passar com veículos é quase que impossível. Se
possivel atendido desde já a comunidade agradece. 4864 - Estevão De Loreno Para
que determine ao Setor Competente que seja recolhido os galhos e entulhos
localizados na Rua São Luiz em frente ao n° 24. 4865 - Fernando Sant'Anna de
Moraes Solicita que seja realizada operação tapa buracos na Rua Visconde de
Pelotas, eis que se encontra em péssimo estado de conservação, colocando em risco
motoristas e pedestres que por ali circulam. 4866 - Clayton Pereira Solicitando ao
Executivo para que determine ao setor competente estudos da viabilidade da
colocação de dois (02) redutor de velocidade "Quebra Mola" entre a Rua Padre
Gusmão com Avenida Ipiranga, devido á grande quantidade acidentes que tem
ocorrido nesta local. Solicitação da comunidade. 4867- Fernando Sant'Anna de
Moraes Para que determine ao setor competente que realize tapada de buraco na Rua
Alferes Rodrigo, na esquina com a Avenida Flores da Cunha. O buraco encontra-se
em tal dimensão que já houveram ocorrências de acidentes que causaram grandes
danos materiais aos velculos envolvidos, sendo que coloca em risco a integridade dos
motoristas e pedestres que por ali circulam. 4868 - E O buraco encontra-se em tal
dimensão que já houveram ocorrências de acidentes que causaram grandes danos
materiais aos veiculos envolvidos, sendo que coloca em risco a integridade dos
motoristas e pedestres que por ali circulam. 4868 - Estevão De Loreno Para que
determine ao Setor Competente que seja recolhido os galhos e entulhos localizados
na Rua Bandeirantes ao lado do n° 581. 4869 - Estevão De Loreno Para que
determine ao Setor Competente que seja recolhido os galhos acumulados em frente á
creche princesinha no Bairro Princesa. 4872 - Fernando Sant'Anna de Moraes Solicita
que seja realizada operação tapa buracos na Rua Charrua, eis que se encontra
totalmente esburacada, colocando em riscos motoristas e pedestres. 4873 - Marcio
Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente,
a execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua
Eduardo Gama, Bairro Alvorad ~iPois em dia de chuva fica intransitável de modo que o
barro toma conta, e em dia itl1l quente é muita poeira, e assim os moradores ficam
desolados. 4874 - Marcio ,LUi !pen: Solicitando ao Executivo Municipal, que f)

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal! 1'11 - 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

determine ao setor competente, a execução serviço de, patrolamento e ensaibramento
e compactação, na Rua Lúcio de Brito Bairro Ouro Preto e em toda sua extensão,
4875 _Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução de colocação de bancos na Praça do Bairro Sassi. Pois daria
um maior conforto a os moradores, 4877 - Clayton Pereira Solicitando ao Executivo
para que determine ao setor Competente trabalhos de manutenção na "Pracinha
Infantil" junto a Praça ALBINO HILLEBRAND, bem como reparos nos brinquedos,
pintura e reposição de areia, solicitação da comunidade pelo grande quantidade de
crianças que frequentam este local. 4878 - Alaor Galdino Tomaz Seja enviado oficio ao
Secretario de Obras para que providencie a colocação de tubos na Avenida Marechal
Castelo Branco em frente ao n° 1170, 4879 - Clayton Pereira Solicitando ao Executivo
para que determine ao setor competente trabalhos de pintura de faixas de segurança
na Rua Ozilio Zolet, frente á Igreja VIDA NOVA, por se tratar de uma rua de grande
fluxo de Veículos e pedestres com proximidade da Igreja, 4880 - Erlei Vieira
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que seja
estudada a possibilidade de instalar dois quebra molas na Rua Pernambuco, em sua
parte asfaltada nas proximidades do condomínio Oriental. 4881 - Clayton Pereira
Solicitando ao Executivo para que determine ao setor competente para que seja feito
estudos do levantamento de todas as Paradas de Ónibus com a finalidade de fazer as
manutenção e reparos, já grande maioria encontra-se em péssimo estado de
conservação, algumas colocando em risco até mesmo os usuários, solicitação de
nossa comunidade, 4887 - Josir Antunes O Vereador abaixo assinado, requer na
forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício ao
Executivo Municipal para estude um local em que possa ser instalado para a
comunidade em geral, um espaço para a prática de esportes de velocar e veloterra,
pois muitos motociclistas saem nos finais de semana para o 'interior para praticar o
esporte, cruzando estradas, entrando em propriedades particulares causando com
isso grande risco para os próprios e para os motoristas que transitam em nossas
rodovias ao entorno de nosso municipio, 4888 Josir Antunes O Vereador abaixo
assinado, requer na forma regimental que depois de lido e aprovado em plenário, seja
enviado ofício ao Executivo Municipal para que determine ao setor responsável para
que execute uma repintura nas faixas de segurança e quebra molas na rua Dr. Eurico
Araujo, em frente a escola Nossa Senhora da Glória, pois os mesmos sumiram da via
de rolamento por falta de manutenção, sabendo-se que a escola possui um grande
número de alunos e que o local é de grande trânsito, quem mora pelas redondezas e
se desloca com seu veículo pelo local já sabe que o mesmo é de passagem de
estudantes, país e professores, mas como logo a frente existe a cooperativa cotrijal,
com sua loja de insumos e seus depósitos, o local é de grande tráfego de caminhões
que geralmente são de outros municípios e que desconhecem que ali é um local de
passagem de pedestres, com essa repintura e manutenção a segurança de várias
pessoas será no mínimo assegurada pelas regras de trãnsito, 4889- Josir Antunes O
Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e aprovado em
plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal para que determine ao setor
responsável para executar uma manutenção no ESF do Bairro Floresta, pois mesmo
encontra-se em estado de abandono, com as lajotas do piso soltas, a porta do
banheiro solta e sem fechaduras e o pátio do referido posto somente com terra,
ocasionando com isso muita lama e por ser abaixo do nivel das laterais do terreno,
quando chove como no dia d hoje, fica com água empoçada, impossibilitando da
população ter acesso, ou qua ~ entram se molham e tem que passar por dentro da

"água, 4890 - Josir Antunes reador abaixo assinado, requer na forma regimental
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que após lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal para
que determine ao setor responsável para que execute uma operação de recuperação
da vía de trânsito na conhecida "baixada da São Bento", pois a mesma encontra-se
em estado deplorável, com vários buracos e desniveis na faixa de rolamento,
ocasionando com isso, muito estrago nos veiculos que por lá transitam, como quebra
de rodas, problemas na suspensão sem contar com o risco de acidente que a mesma
causa por seu estado. 4891 - Josir Antunes O Vereador abaixo assinado, requer na
forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio ao
Executivo Municipal para que determine ao setor responsável para que execute uma
operação de recuperação da via de trânsito na rua Polidoro Albuquerque, na
conhecida "baixada do CAIC", pois a mesma encontra-se em estado deplorável, com
vários buracos e desniveis na faixa de rolamento, ocasionando com isso, muito
estrago nos veiculos que por lá transitam, como quebra de rodas, problemas na
suspensão sem contar com o risco de acidente que a mesma causa por seu
estado. Leitura dos Requerimentos: 4827 - Fernando Sant'Anna de Moraes, Otto
Gerhardt, Eduardo Assis Requerimento de Mesa Diretora Solicita prorrogação por
mais quarenta e cinco dias para conclusão dos trabalhos da CPI da Saúde, que visa
apurar os fatos e possíveis negligências no atendimento público da saúde municipal,
considerando a morte do cidadão Janio Vanderlei Pedrotti dos Santos. Justificativa:
Tal solicitação tem amparo no fato de que quarenta e cinco dias não é tempo
suficiente para elucidar todos os fatos de modo conclusivo, necessitando, portanto, de
mais quarenta e cinco dias como tempo hábil de se concluir os trabalhos. 4832 -
Daniel Weber Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo subscrito requer, na forma
regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso á
Empresa ótica Ruby que completa 57 anos de fundação neste mês, oferecendo
variedades nos produtos e assistência para os clientes da empresa. Ao seu
proprietário Paulo Berwig e a seus familiares que participam desta caminhada de
sucesso recebam as congratulações do Poder Legislativo Municipal. 4833 - Daniel
Weber Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que após submetido á aprovação do plenário seja encaminhado ofício
deste Poder Legislativo Municipal, á Médica Pediatra Ora. Maria Cecilia Said Baltar,
que neste mês completa 32 anos de exerci cio da profíssão. Ora. Maria Cecília como é
conhecida, comemora junto com a comunidade carazinhense 32 anos de exercício da
sublime profissão de médica, tendo salvado a vida de inúmeras crianças em nossa
cidade. Pelos imensuráveis serviços prestados ao povo de nossa cidade, receba neste
dia, o reconhecimento, o incentivo, e a admiração deste Poder Legislativo, bem como
de toda a cidade de Carazinho. Solicito à Mesa Diretora, para que envie convite à
Maria Cecilia Said Baltar para que receba esta homenagem durante o grande
expediente na reunião ordinária do dia 21 de Outubro de 2013, na justificativa da
explanação de suas atividades e ações junto a comunidade. 4834- Paulino De Moura
Requerimento de Aplauso O VEREADOR abaixo assinado solicita na forma regimental
que após lido e apreciado pelo plenário: >>> seja enviado oficio a EMPRESA
JOALHERIA E ÓTICA RUBY, enviando nossos CUMPRIMENTOS por completar 57
anos de fundação neste mês. Receba em nome do Poder Legislativo de Carazinho, os
nossos parabéns, oferecendo variedades nos produtos e assistência para os clientes
da empresa, sempre com um ótimo atendimento, trabalhando com muita seriedade
para melhor atender a nossa c' de. 4835 - Paulino De Moura Requerimento de Pesar
O Vereador abaixo assinad quer, na forma regimental que depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhado o externando os mais sinceros votos de pesar aos/ @
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familiares da nossa querida amiga Alfanira Diva Strack Borchardt , pela passagem
ocorrida no dia 09 de setembro do corrente ano. É com muita tristeza que nos
despedimos desta grande amiga. Que seus familiares recebam aqui o reconhecimento
do Poder Legislativo e os mais sinceros sentimentos destes vereadores. "Em verdade,
em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do
Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jô 5:25" 4842 - 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 Francisco Moacir da Rocha pelo
falecimento, ocorrido no dia 13 de Setembro 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
Francisco Moacir da Rocha, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido.
4843 _ 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 Alfanira Diva Strack
Borchardt pelo falecimento, ocorrido no dia 09 de Setembro 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 Alfanira Diva Strack Borchardt, nossos mais sentidos pêsames pelo
infausto ocorrido. 4850 - Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Pesar Seja
encaminhado requerimento de pesar aos familiares de Francisco Moacir Rocha pelo
falecimento ocorrido no dia 14 de Setembro. pessoa que ficará "para sempre" na
memória de seus familiares e amigos. Conhecemos seu Moacir e seus familiares e
sabemos da sua dedicação aos familiares e amigos, portanto, entendemos ser justa a
homenagem que ora propomos à família enlutada. Sabemos que para os familiares e
amigos esse momento é marcado por dor e tristeza, mas é importante levar a
mensagem de solidariedade desta Casa, que compartilha com seus familiares a perda
irreparável de seu ente querido. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque
com o juízo com que julgais, sereis julgados; e com a medida com que medis, tu serás
medido Mateus 7: 1-24851 - Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso solicita
na forma regimental, que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ofício a
direção, Professores, Funcionários e Alunos da Escola Estadual de Ensino Cruzeiro do
Sul/Oniva de Moura Brizola, cumprimentando-lhes pelos 12 anos de fundação
comemorados no dia 12 de Setembro do corrente. É com grande satisfação que
destacamos nesta oportunidade o belo trabalho desenvolvido pela direção, e toda a
classe docente, pais e colaboradores, no intuito de proporcionar aos seus estudantes
uma educação de qualidade. Pelo exemplo de dedicação e envolvimento com a
educação e a comunidade, recebam o reconhecimento deste Poder por seu trabalho,
especialmente neste ano em que é comemorado o Aniversário de 12 Anos da Escola.
4861 _ Orion Albuquerque, Erlei Vieira, Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Pesar
Que seja enviado ofício de profundo pesar aos familiares da Senhora ELFINA
KAPAUN DOS SANTOS, que veio a falecer no dia 11 corrente mês. 4870 - Daniel
Weber, Estevão De Loreno, Mareio Luiz Hoppen Requerimento de Mesa Diretora
Solicita que a CPI referente à motoniveladora Caterpillar conforme requerimento nO
4332/13 seja prorrogada por mais 45 dias. Justificativa: A solicitação de prorrogação
de prazo justifica-se pelo fato de não ser tempo sufíciente para o termino dos
trabalhos. 4871 - Anselmo B itzke Requerimento de Mesa Diretora O Vereador abaixo
subscrito requer, na form gimental, que depois de lido e aprovado em Plenário, em
conformidade Decreto L lativo 003/2006 seja aprovado o nome do 'Tradicionalista
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Destaque 2013:. o tradicionalista ..Sr. Paulo Alvori Mariano Salles .., homenagem que
será realizada na Reunião Solene do dia 18 de Setembro de 2013. 4876 - Fernando
Sant'Anna de Moraes Requerimento de Aplauso Requerimento de APLAUSO á equipe
ALlSUUCORREIO DO POVO que conquistou o Tetra campeonato da fase
Microrregional de Futebol 7, realizado na cidade de Marau no último dia 8. A equipe
carazinhense foi vitoriosa com louvor, projetando nosso municipio em mais uma
modalidade esportiva no estado, motivo pelo qual recebem nossas congratulações. O
esporte faz parte de uma cultura de vida saudável e deve ser incentivado em todas as
faixas etárias. Recebam nossos cumprimentos pela conquista. 4882 - Anselmo Britzke
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental,
que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado oficio a Sra. lolanda Banunas, que
homenageou 20 casais que fazem parte do Tradicionalismo, no Chasque de n° 200 da
Revista Contato Vip, cumprimentando-lhe pelo excelente trabalho que desempenha á
frente da cultura tradicionalista ,que foi realizado no último final de semana (15 de
setembro), no CTG Unidos pela Tradição Riograndense, que contou com a presença
de várias autoridades. É um evento que busca a valorização da cultura e dos
costumes dos gaúchos. Recebam desta forma, os cumprimentos do Poder Legislativo
Municipal de Carazinho, que sente um orgulho imenso em poder homenageá-los. 4883
_ Estevão De Loreno Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo subscrito requer,
na forma regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de
aplauso à Marcio Bugs, Proprietário da Bugs Buffet e Lanches que completou 6 anos
no dia 06 de Setembro. Márcio atua neste ramo desde 1996, primeiramente localizado
na Rua Alexandre da Motta esquina com Marechal Floriano permanecendo neste
endereço até 2007. Descendente de família honesta e trabalhadora, filho de Dona Eva
Bugs, Márcio com visão empreendedora, adquiriu um terreno na AV. Flores da Cunha
esquina com o Super Boa Vista, onde construiu este empreendimento com muita luta
e trabalho. Hoje a 6 anos já esta consolidado como um lugar de descontração
tornando-se referencia na culinária local, servindo almoços, jantas e lanches. Sou
amigo da Familia do Márcio a muitos anos e fico muito feliz quando vejo uma empresa
prosperando e atendendo bem toda a comunidade Carazinhense. Através desta
receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal. 4884 - Orion Albuquerque
Requerimento de Aplauso seja enviado oficio de Aplauso a Sra: Betina de Avila
Mendes Coordenadora de Pólo da UNINTER Carazinho - RS extensivo a toda equipe,
pela participação da 2" Mostra Nacional de Responsabilidade Socioambiental, onde
doaram alimentos não perecíveis a casa geriátrica Suave Idade e contribuiram com os
alunos da EMEI santa Rita de Cássia a desmanchar uma casinha de madeira antiga
que oferecia risco as crianças que ali freqüentam. 4885 - Gian Pedroso, Anselmo
Britzke, Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício do Poder
Legislativo de Carazinho, ao Presidente do Banrisul, Sr. Túlio Luiz Zamin e ao Vice-
Presidente, Sr. Flavio Luiz Lammel, cumprimentando-lhes pelos 85 anos deste Banco
que é um orgulho para todos nós gaúchos, um banco que nasceu por iniciativa de
produtores pecuaristas e que hoje é uma das principais instituições financeiras do
País. 4886 - Clayton Pereira Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado
solicita na forma regimenta, que depois de submetido em plenário para aprovação,
seja enviado oficio de cum~entos em nome do Patrão do CTG PEDRO VARGAS o
tradicionalista Antõnio Fe'lly xtensivo a toda Patronagem e ao quadro sOci~m
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homenagem ao seu 59° aniversário de fundação desta entidade tradicionalista, a ser
comemorado no dia 19.09.2013. 4893 - Gian Pedroso Requerimento de Aplauso
Solicitamos que seja encaminhado ofício a Diretora do Campus ULBRA Carazinho,
Sra. Mari Salete Zanella Taietti, cumprimentando-lhe pela organização e realização do
IV Fórum de Gestão, realizado entre os dias 09 e 14 de setembro. 4894 -Clayton
Pereira Anselmo Britzke Requerimento de Aplauso Os Vereadores abaixo assinado
solicitam na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação,
seja enviado oficio de cumprimentos a Patronagem do CTG Rincão Serrano e a
Patronagem do CTG Alfredo Damore por terem representado a nossa cidade de
Carazinho na etapa final do 13° Festival Nacional da Cultura Gaúcha no Município de
Canoas. O evento faz parte da programação da 21" Semana Farroupilha no Parque
Eduardo Gomes com cerca de 1,7 mil competidores do Rio Grande do Sul e de Santa
Catarina, até a noite deste domingo (15), com o papel de honrar as tradições e
preservar a cultura gaúcha que foi sempre desempenhado brilhantemente por estas
entidade Tradicionalista. 4895 - Marcio Luiz Hoppen Requerímento 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 nosso amigo LEUMAR CEZAR RUBENICH ocorrido no sábado dia, 14
de setembro de 2013. É com muita tristeza que nos despedimos deste jovem, amigo
exemplar. Neste instante por ser o motivo deste até logo, que seus familiares recebam
aqui o reconhecimento do Poder Legislativo. Se por um instante Deus esquecesse de
que somos uma marionete de pano e nos presenteasse com mais um pouco de vida
ao teu lado, possivelmente não diríamos tudo o que pensamos, mas definitivamente
pensaríamos em tudo o que dissemos. Neste momento palavras perdem o sentido
díante das lágrimas contidas nas saudades que iremos sentir, mas sorriso é o que te
demonstraremos e os mais sinceros sentimentos deste vereador. "Em verdade, em
verdade vos digo que vem a hora, e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho
de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jô 05h25min" 4896- Gian Pedroso, Anselmo
Brilzke Requerimento de Aplauso Solicitamos que seja encaminhado oficio a Srta.
Bianca Secco, que no último domingo, depois de ter passado por 6 etapas nas cidades
de Espumoso, Vacaria, Lages, Pinhal da Serra, Turvo e Canoas, sagrou-se nesta
última, no domingo (15), CAMPEÃ DO FESTIVAL NACIONAL DA CULTURA
GAÚCHA na modalidade de Interpretação solista vocal. Passamos agora ao intervalo
regimental. Conforme acordo de bancadas, haverá intervalo regimental de dez
minutos. Passamos ao grande expediente. Os vereadores Paulino de Moura - PTB,
Alaor Tomaz - PDT, Gian Pedroso - PDT, Anselmo Brilzke - PDT, Orion Albuquerque
- PSDB, Fernando Sant'Anna de Moraes - PP, Estevão de Loreno - PP, Clayton
Pereira - PP, Daniel Weber - PP, Josir Antunes da Silva - PSD, fizeram uso da
palavra na tribuna. Passamos para a ordem do dia. 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. 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 presidente
colocou em discussão os requerimentos. Os vereadores Anselmo Brilzke, Gian
Pedroso se pronunciaram na tribuna. Não havendo mais vereadores que quisessem
discutir, o presidente colocou s requerimentos em votação. Vereadores favoráveis
permaneçam como estão rários se manifestem. Aprovado por todos, menos o
vereador Erlei Vieira que n" e encontra na presente reunião. Nada mais havendo a
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tratar, sob proteção de Deus o presidente declarou encerrada a presente sessão,
convocando os senhores vereadores para a Sessão Solene da Semana Farroupilha a
ser realizada no dia dezoito de setembro de dois mil e treze às 19 hora no CTG Pedro
Vargas, tenham todos uma excelente noite.

.,-- / ~. :--'.,.
..".-,----:--,,;.....- r-"- ""A~~

Vereáaor Ottó Gerhard Neto
,t./ Presidente

v •• ,.~t~
ecretário em exercício
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