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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 02 D
046/13

Z. 2013

Ao segundo dia do mês de dezembro de dois mil e treze, dezoito e quarenta e cinco
minutos ocorreu à quarentésima sexta reunião da Cãmara Municipal de Carazinho. O
Vereador Alaor Tomaz procedeu à leitura de um trecho da Biblia. O secretàrio fez a
leitura do requerimento e protocolo 5704/13 do vereador Rudinei Brombilla, solicitando
a convocação do Suplente Clayton Pereira para assumir na Cãmara no dia 02/12/13,
tendo em vista que o mesmo estarà afastado por motivos de doença. O secretàrio
procedeu a leitura da convocação 048/13 do suplente _Glé!yton Pereira. O presidente
colocou em apreciação a ata 045/13 da sessão ordinària do dia vinte e cinco de
novembro de dois mil e treze. Està em discussão à ata, não havendo vereadores que
quisessem discutir colocou em votação. Aprovado por todos. O presidente solicitou
que o secretàrio procedesse a leitura do expediente da presente reunião. Oficio
236/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha Emenda Modificativa ao Projeto de
Lei 094/13; Ofício 235/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei
097/13; Oficio 234/13 do Executivo Municipal, o qual enCaminha o Projeto de Lei
096/13; Oficio 22/2013 da FUCCAR o qual solicita alteração do objeto do recurso
solicitado à Cãmara; Correspondência de André Leandro Barbi de Souza,
agradecendo requerimento de aplauso de autoria do vereador Rudi Brombilla; Oficio
108/13 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Políbio do Valle,
convidando para a solenidade de formatura do 9° ano no dia 20 de dezembro às 19
horas; Solicitação do Presidente do PMDB para a utilização do Plenarinho no dia
29.11, às 18 horas e 30 minutos; Solicitação da ACAPA para a cedência do Plenàrio
no dia 07 de dezembro, das 17 às 21 horas; Convite do Sistema Fecomércio - RS
para a Solenidade de Formatura dos Cursos do PRONATEC 2° Semestre de 2013, no
dia 05.12.2013 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Polibio do
Valle, convidando para a solenidade de formatura do 9° ano no dia 20 de dezembro às
19 horas; Convite da Associação de Corredores de Rua de Carazinho - CORRECAR
para a Rústica Correcar 2013, no dia 08 de Dezembro de 2013, com largada às 09
horas da manhã; Pedido do Sr. Adair Bonaldi Flores, para utilização da Tribuna para
pronunciamento a respeito do relatório da CPI da Motoniveladora; Projeto de Lei
Autoria: Vereador Orion Albuquerque Ementa: Altera a Lei Municipal nO7.457/2011,
instituindo a exigência de graduação superior em Jornalismo, Relações Públicas ou
Publicidade e Propaganda para o provimento a cargo de Assessor de Comunicação
Social do Poder Legislativo Municipal. 5741 - Orion Albuquerque. Projeto de Lei Altera
a Lei Municipal nO 7.457/2011, instituindo a exigência de graduação superior em
Jornalismo, Relações Públicas ou Publicidade e Propaganda para o provimento a
cargo de Assessor de Comunicação Social do Poder Legislativo Municipal. LEITURA
DAS INDICAÇÕES: 5689 - Daniel Weber REITERANDO para que determine ao Setor
Competente que sejam retirados todos os parafusos onde eram fixados os pardais,
pois os mesmos ficam em via publica o que pode causar acidentes com os pedestres
que por estas trafegam. 5690 -Estevão De Loreno SOLICITA ao Executivo Municipal
que encaminhe ao setor competente a execução dos serviços de patrolamento,
ensaibramento e compactação da Rua Giusepe Garibaldi no bairro Vila Rica,
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começando da esquina da Rua Lourival Vargas até a esquina com a Rua Caldas
Júnior, é um pequeno trecho que está intransitável devido a chuvas formou-se grandes
valetas que dificultam o tráfego de veiculos e motociclistas. 5691 - Gian Pedroso Seja
enviado ofício ao Secretario Municipal de Obras, para que com a maior brevidade
possível determine que seja feita a íimpeza de um bueiro localizado na Rua Generaí
Portinho, nas proximidades do numero 395, pois está completamente entupido e em
dias de chuva causa alagamento no local já que a água não tem por onde adentrar,
ocasionando muitos transtornos. 5692 - Paulino De Moura Solicitar ao Executivo
juntamente com o setor competente a capina e limpeza no terreno da RUA TAMOIOS,
n057, Bairro Conceição, o mato já tomou conta e os vizinhos solicitam providencias,
pois o matagal e galhos das árvores estão causando perigo aos vizinhos e a sujeira
ocasionado a formação de insetos e ratos. 5693 - Gian Pedroso Seja encaminhado
oficio ao Secretário Municipal de Obras, soíicitando que tome providencias quanto a
realização de imediatas melhorias no asfalto da Rua Almirante Tamandaré, Bairro
Princesa, pois há muitos buracos no local, deixando a referida via praticamente
intransitável. 5694 - Paulino De Moura Solicitar ao Executivo que providencie com o
setor competente o patrolamento e cascalhamento na RUA NEGRINHO DO
PASTOREIRO, em toda sua extensão, pois está impossivel de transitar devido aos
buracos ocasionados pelas chuvas, moradores pedem soluções. 5695 - Paulino De
Moura Solicitar ao Executivo que providencie juntamente com o setor competente
tubos de concreto na RUA VITOR GRAEFF, n0168 no Bairro Fey, pois nas últimas
chuvas as residências ficaram alagadas em virtude do não escoamento das águas.
Para tal pedimos providencias, pois os moradores nos procuraram diversas vezes
solicitando que seja resolvido o problema. 5701 - Daniel Weber Solicita para que
sejam realizadas as adequações referentes á acessibilidade nos prédios municipais,
tais como, prefeitura, secretarias, escolas e postos de saúde, conforme estabelece a
Norma Brasileira ABNT NBR 9050 de Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços
e equipamentos urbanos. 5702 - Orion Albuquerque Solicitando melhorias no asfalto
que encontra-se deteriorado da Rua Augusto Keller, Bairro Sommer. 5705 - Alaor
GaldinoTomaz Seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao setor
competente melhorias na Rua Osmar Weber,Bairro Ouro Preto,tais como
patrolamento, cascalhamento e ensaibramento e ainda que se faça a limpeza na
tubulação da rua para escoamento d' agua 5713 - Orion Albuquerque REITERANDO
DIVERSAS SOLICITAÇÕES, para que seja realizada uma operação tapa buracos e
nivelamento do asfaíto na Avenida Flores da Cunha, próximo ao nO 5331, Mecãnica
TORK. 5714 - Estevão De Loreno SOLICITA ao Executivo Municipal que encaminhe
ao setor competente a execução dos serviços de patrolamento, ensaibramento e
compactação das Ruas Florianópolis, José Biachi e Carlos Lang, as Ruas estão
intransitáveis e devido ás condições está dificultando o tráfego de veiculos e
motociclistas que usufruem da via, principalmente em dias de chuva. 5723 - Estevão
De Loreno SOLICITA ao Executivo Municipal que encaminhe ao setor competente a
execução dos serviços de patrolamento, ensaibramento e compactação da Rua
Moisés Fassini, a Rua está intransitável, que dificultando o tráfego de veículos e
motociclistas e moradores da comunidade local. 5724 - Anselmo Britzke
Encaminhamos solicitação ao Executivo Municipal para que determine ao setor
competente com a máxima urgência possivel, a limpeza e colocação de um tampão na
boca de lobo localizada na Rua Francisco de Assis próximo ao n° 279,no Bairro Ouro
Preto. 5725 - Anselmo Britzke Solicitamos ao Executivo Municipal para que determine
ao setor competente estudos no sentido de disponibilizar a colocação de container de

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99.500-000 - CARAZINHO - RS
e-mail: 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

~."' .• >S"'. '''0.
0

,,<
! ""~

~

CAllARA MUNICIPAL DE
YIIREADORES DE CARAZINND

lixo na Rua Marechal Deodoro próximos ao n° 896, pois vários moradores nos
procuraram solicitando. 5726- Estevão De Loreno SOLICITA ao Executivo Municipal
que encaminhe ao setor competente a execução dos serviços de patrolamento,
ensaibramento e compactação da Rua Fortaleza, trecho junto a esquina com a Santos
Dumont, é um pequeno trecho que está intransitável devido a chuvas formou-se
grandes valetas, que dificultam o tráfego de veiculos e motociclistas. 5730 - Clayton
Pereira Solicitando ao setor competente que realize imediatos trabalhos de
recuperação do asfalto da Rua Ipiranga, trecho entre as Ruas Padre Gusmão e Carlos
Gomes, pois o referido trecho encontra-se em péssimo estado de conservação, sendo
alvo de muitas reclamações. 5731 - Clayton Pereira Encaminhamos solicitação ao
Secretário Municipal de Obras para que determine com a máxima urgência possivel a
realização de melhorias em frente a Mecãnica Power, em razão das péssimas
condições de acesso. 5732 - Clayton Pereira Encaminhamos solicitação ao Secretário
Municipal de Obras para que determine com a máxima urgência possivel a realização
de melhorias na Rua Pe. Gusmão, no Bairro Vila Nova, pois o local encontra-se em
situação precária devido a grande quantidade de buracos. 5735 - Marcio Luiz Hoppen
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua Fernando Abotl Bairro São
Pedro, em frente a o n0271. Ressalto ser um pedido da comunidade, pois desde já se
for atendido á comunidade agradece 5736 - Eduardo Assis O Vereador abaixo
assinado requer na forma regimental que depois de lido e aprovado em plenário, seja
enviado oficio ao Executivo Municipal, para que estude a possibilidade de permuta
com alguma construtora do municipio do terreno municipal localizado na Rua
Alexandre da Motta, esquina com o Felipe Camarão com a localização nos quadros do
sistema da prefeitura municipal Setor: 0006, quadra 0041, Lote: 0007, Zona: 14
Bairro:8001 - Centro com a Metragem total de 15. 489,07 m2 a fim de que a
construtora ou a quem interessar possa tal área receba este lote e repasse outra área
nos arredores do municipio para a criação de um novo distrito industrial, para novas
empresas se instalarem e com isso, gerar mais empregos e impostos para o
municipio. 5737 - Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução serviço de, patrolamento e ensaibramento
e compactação, na Rua Negrinha do Pastoreio, que segue até o n051 e em toda sua
extensão. Pois em dia de chuva fica intransitável de modo que o barro toma conta, e
em dia muito quente é muita poeira, e assim fazendo com que os moradores não
consigam nem sair de casa devido a o grande acúmulo de barro se for atendido desde
já a comunidade agradece. 5739 - Estevão De Loreno Seja enviado Oficio ao Setor
competente solicitando os serviços de recolhimento de galhos e entulhos na Rua
Aimoré em frente ao n0153, e Rua Coronel Camisão em frente ao n° 46 e Rua da Paz
em frente ao n° 726, no bairro Princesa. 5740 - Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução pedido, venho
por meio desta reinterar o pedido de colocação de bancos no posto de saúde do bairro
sassi,e um toldo para que as pessoas não fiquem de pé e nem a o relento do solou da
chuva. É triste ver que as pessoas idosas alem de estarem enfermas tenham que
passar pela humilhação de ficarem sentadas em caiçadas, e mães com seus filhos de
colo tenham que permanecer em pé. Reforço ser um pedido da comunidade se for
possivel dar uma maior atenção á comunidade agradece 5742 - Marcio Luiz Hoppen
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua Aparecida Bairro Princesa em
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frente a o n0207. Ressalto ser um pedido da comunidade, pois desde já se for atendido
á comunidade agradece.5746 - Fernando Sant'Anna de Moraes REITERANDO
SOLICITAÇÃO para que determine ao setor competente que realize o fechamento da
vala aberta na Avenida São Bento entre a Rua General Osório e Avenida Flores da
Cunha. A vala aberta para colocação de tubulação encontra-se no mesmo estado,
colocando em risco motoristas e pedestres, bem como causando prejuizos aos
comerciantes do local. Cumpre salientar que o responsável pela obra realizou o
pagamento da taxa para o fechamento e segue sem solução o impasse, sendo
imprescindíveis as tomadas de medidas cabiveis com urgência. 5747 - Olto Gerhardt
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com
a máxima urgência possivel o conserto de buracos, colocação de cascalho e
compactação com rolo na Rua Carajás Bairro são Jorge, pedido dos moradores. 5748-
Fernando Sant'Anna de Moraes Solicitando ao Executivo para que determine ao setor
competente que realize melhorias na Rua Polidoro Albuquerque, onde passa a ser
Rua Rio Negro A localidade encontra-se em péssimo estado de conservação,
colocando em risco motorista e pedestre, sendo imprescindivel que se realizem
melhorias urgentes. 5749 - Fernando Sant'Anna de Moraes Soíicitando ao Executivo
que determine ao setor competente que realize a limpeza e desentupimento de bocas

.de lobo na Rua Venãncio Aires, bem como na Rua Carlos Barbosa nas imediações da
Caixa Econômica Federal, no entorno da Praça da antiga CRT. A localidade sofre a
cada chuva com novos alagamentos e as reivindicações pessoais dos moradores e
comerciantes da região não foram suficientes para sensibilizar este Poder que se
comprometeu em realizar as melhorias com urgência e até então não tomou nenhuma
medida. Solicitamos urgência no serviço, eis que os alagamentos mais do que causar
transtornos, oferecem riscos á saúde e integridade de quem por ali circula. 5750 - Olto
Gerhardt Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor
competente com a máxima urgência possivel o conserto de buracos, colocação de
cascalho e compactação com rolo na Rua Tupiniquins Bairro são Jorge, pedido dos
moradores. 5751 - Fernando Sant'Anna de Moraes Solicitando que o Executivo seja
sensivel à causa de proteção aos animais tão fortemente ativa em nosso município
através das entidades ACAPA, APASFA E APAC, e que ceda a veterinária do
municipio para realizar o serviço de castração e atendimento aos animais, uma vez
que a causa vai muito além da proteção aos animais, sendo um serviço de caráter
público, imprescindivel para a manutenção da saúde de nossa comunidade. LEITURA
DOS REQUERIMENTOS: 5696 - Estevão De Loreno Requerimento de Aplauso
EMENTA: O vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e
aprovado em plenário seja enviado oficio de congratulações do Poder Legislativo de
Carazinho ao Sr. José Carlos Chiodi, mais conhecido como TITO pela comemoração
de seu aniversário de 50 anos, o qual foi presenteado pelos seus convidados por
doações que foram destinadas as entidades, ao Asilo São Vicente de Paulo e a Liga
de Combate ao Cãncer, evento este realizado no dia 23 de Novembro no CTG Vento
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Minuano. 5697 - Gian Pedroso Requerimento de Aplauso. Seja encaminhado oficio ao
Presidente da Cotrijal, Sr Nei César Manica, cumprimentando-lhes por mais uma
premiação de destaque recebida em 2013. A 31" edição do Top de Marketing,
realizada no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre, premiou organizações em
28 segmentos de mercado, além de outras nove categorias especiais, e é uma
satisfação muito grande para todos nós saber que a Cotrijal foi uma das vencedoras,
premiada na categoria Segmento de Mercado - Polos Comerciais. Conquistou a
distinção através do case "Expodireto Cotrijal - Semeando oportunidades e colhendo
resultados". 5698 - 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 Darci
Scarton pelo falecimento, ocorrido no dia 29 de Novembro de 2013. Disse-lhe Jesus:
Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que cré em mim ainda que morto viverá. E todo
aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. - João 11: 25-26. À familia enlutada de
Darci Scarton, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 5699 - 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
ao Colégio Notre Dame Aparecida que realizou na noite do dia 30 a tradicional Cantata
Natalina. O tema deste ano foi "Jovem' Faça a vida acontecer" e durante uma hora
realizaram a apresentação de canções e encenações. A todos os professores,
funcionários e alunos desta instituição de ensino ficam o agradecimento de toda
comunidade Carazinhense. Através desta receba as congratulações do Poder
Legislativo Municipal 5700 - Erlei Vieira Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário, seja
encaminhado oficio de aplausos a Rede Notre Dame Aparecida a parabenizando pela
organização da CANTATA NATALINA 2013 realizada no último sábado. Tive a
oportunidade de presenciar a apresentação realizada nesse ano, onde com muito
orgulho minha filha fez parte do coral, esse evento marca a vida de todas as crianças
que participam como protagonistas do coral e embeleza o natal de todos
carazinhenses. Como vereador ofereço o apoio incondicional para essa ação que deve
perdurar por toda eternidade, pois traz emoção e desperta em todos os sentidos do
natal Recebam do poder legislativo o reconhecimento pela dedicação na organização
e pelo sucesso alcançado. 5707 - Gian Pedroso, Alaor Galdino Tomaz, Anselmo
Britzke, Erlei Vieira, Orion Albuquerque, Paulino De Moura, Requerimento de Aplauso
Seja encaminhado oficio a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a Secretaria
Municipal de Assistência Social, a Fundetec, ao SESC, ao CRAS Ouro Preto, ao
Grupo de Artesãs RECI'CRIARE de Santo Antonio do Planalto, a ASCAR/EMA TER,
cumprimentando-lhes pela organização e realização da XI edição da Expofazer,
realizada na última sexta-feira, dia 29 de novembro, com uma variada programação.
5708 - 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 SADY NAPP pelo
falecimento, ocorrido no dia 27 de Novembro de 2013. Disse-lhe Jesus: Eu sou a
ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim ainda que morto viverá. E todo aquele
que vive e crê em mim, jamais morrerá. - João 11: 25-26. À familia enlutada de SADY
NAPP, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 5709 - Gian Pedroso,
Alaor Galdino Tomaz, Anselmo Britzke, Orion Albuquerque, Paulino De Moura
Requerimento de Aplauso Seja encaminhado oficio a Direção do Colégio Notre Dame
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Aparecida, cumprimentando-lhes mais uma vez pela excelente organização e
apresentação do espetáculo de som, luzes e vozes da 7a edição da Cantata Natalina
no nosso município, realizada no último sábado, dia 30 de novembro, fazendo a
abertura oficial do NATAL ALEGRIA do municipio. 5710 - Orion Albuquerque
Requerimento de Aplauso Seja encaminhado ofício de Aplauso a ACINT - Associação
Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Não Me, Toque e Poder Executivo e
Legislativo, pela Realização da 7a Expo Não Me Toque - Feira Comercial, Industrial,
Agropecuária de Precisão, que ocorreu no dia 28 de novembro a 1 de dezembro, no
município. 5715 - Eduardo Assis Requerimento de Pesar O Vereador abaixo assinado,
requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício
com os mais sinceros votos de pesar aos famíliares de GENTIL ANTÔNIO DE
OLIVEIRA, que faleceu aos 81 anos de idade. Andar com fé é saber que cada dia é
um recomeço saber que tefllos asas invisiveis e fazer pedido para as estrelas,
voltando os olhos para o ceu." á Familia enlutada de Gentil, nossos maís sentidos
pêsames pelo passamento deste ente querido 5717 - Eduardo Assis Requerimento de
Aplauso O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que depois de lido e
aprovado em plenário, seja enviado oficio de aplauso a rede Norte Dame Aparecida,
parabenizando-lhes pela realização da Cantata Natalina 2013 Como já é de costume,
todos os anos em nosso município, a Cantata a cada ano em beleza mais as festas
natalinas, com uma excelente organização e espetáculo impar de paz, amor e
fraternidade. Recebam deste Vereador e do Poder Legislativo todo o reconhecimento
pela organização e sucesso alcançado com este ato. 5718 - Eduardo Assis
Requerimento de Pedido de Informação O Vereador abaixo assinado, requer na forma
regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício os Executivo
Municipal objetivando Pedido de Informações, sendo o que segue: - Se há alguma
empresa, gerindo os recursos'. da verba de publicidade e propaganda, se positivo; 1-
Nome da empresa; 2-Valor gasto com publicidade de Janeiro de 2013 até a presente
data; 3-Nomes das empresas contratadas pelo município para fazer a divulgação de
eventos do município (inclusive empresas de divulgação com carros de som); 4-Cópia
dos contratos do município com as empresas; 5-Valores pagos ás empresas
contratadas; 6-Valores gastos com as seguintes empresas com publicidade,
divulgações e publicações legais; 61-Diário da Manhã; 6.2-Grupo Gazeta (rádio e
jornal); 6.3-RBS TV; 6.4-TV Pampa; 6.5-Gad Jornal (Visão Carazinhense) 5719 _
Eduardo Assis Requerimento de Solicitação de Serviço O Vereador abaixo assinado,
requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio
à Eletrocar - Centrais elétrica de Carazinho na pessoa de Seu Presidente, para que
determine ao setor responsável daquela empresa, para que faça a substituição dos
postes de madeira que estão localizados na Travessa Ipiranga, ao qual totaliza por
volta de 6 a 8 postes que estão em estado precário e na iminência de cair, pois estão
podres e corroídos pelo tempo, principalmente um que está seguro somente pelos fios
de eletricidade, o que está localizado em frente ao número 757 daquela via, pois além
de sustentar os fios de energia elétrica, está localizado em uma valeta utilizada pelo
deságue das chuvas de um terreno mais alto ao que o referido poste está localizado,
sendo que dessa forma, com a troca dos postes, será evitado grandes dissabores de
uma nova tragédia anunciada.5720 - Eduardo Assis Requerimento de Pedido de
Informação O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e
aprovado em plenário, seja enviado oficio ao Governador do Estado, Sr. Tarso Genro
para que informe a essa casa Legislativa um posicionamento oficial no que diz
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respeito a construção do Presídio Regional de Passo Fundo, se o mesmo retomará
suas obras, qual a data prevista para tal e o valor total que o Estado irá dispor para tal
construção. Tal oficio se faz necessário neste momento por que muitas informações
desencontradas estão a pairar pela região e o Governa Estadual sabedor que é de
que esta obra não interessa em nenhum ponto a vários municipios de nossa região
aos quais irá somente trazer dissabores e descontentamento, pois a poluição de nosso
Rio da Várzea será eminente e o local para tal construção ficou de fora de 3-Nomes
das empresas contratadas pelo município para fazer a divulgação de eventos do
município (inclusive empresas de divulgação com carros de som); 4-Cópia dos
contratos do municipio com as empresas; 5-Valores pagos ás empresas contratadas;
6-Valores gastos com as seguintes empresas com publicidade, divulgações e
publicações legais; 6.1-Diário da Manhã; 62-Grupo Gazeta (rádio e jornal); 63-RBS
TV; 6.4-TV Pampa; 6.5-Gad Jornal (Visão Carazinhense) 5719 - Eduardo Assis
Requerimento de Solicitação'dé' Serviço O Vereador abaixo assinado, requer na forma
regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício á Eletrocar _
Centrais elétrica de Carazinho na pessoa de Seu Presidente, para que determine ao
setor responsável daquela empresa, para que faça a substituição dos postes de
madeira que estão localizados na Travessa Ipiranga, ao qual totaliza por volta de 6 a 8
postes que estão em estado precário e na iminência de cair, pois estão podres e
corroídos pelo tempo, principalmente um que está seguro somente pelos fios de
eletricidade, o que está localiZado em frente ao número 757 daquela via, pois além de
sustentar os fios de energia elétrica, está localizado em uma valeta utilizada pelo
deságue das chuvas de um terreno mais alto ao que o referido poste está localizado,
sendo que dessa forma, com a troca dos postes, será evitado grandes dissabores de
uma nova tragédia anunciada. 5720 - Eduardo Assis Requerimento de Pedido de
Informação O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que depois de
lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício ao Governador do Estado, Sr. Tarso
Genro para que informe a essa casa Legislativa um posicionamento oficial no que diz
respeito a construção do Presídio Regional de Passo Fundo, se o mesmo retomará
suas obras, qual a data prevísta para tal e o valor total que o Estado irá dispor para tal
construção. Tal oficio se faz necessário neste momento por que muitas informações
desencontradas estão a pairar pela região e o Governa Estadual sabedor que é de
que esta obra não interessa em nenhum ponto a vários municípios de nossa região
aos quais irá somente trazer dissabores e descontentamento, pois a poluição de nosso
Rio da Várzea será eminente e o local para tal construção ficou de fora de todos os
contextos mínimos de bom senso e responsabilidade civíl, pois o mesmo está previsto
para a cidade de Passo Fundo e foi determinada uma área a 30 km daquele municipio
e a 10 km de Carazinho, o que é um disparate e uma afronta ao povo Carazínhense.
5727 - Orion Albuquerque, Erlei Vieira, Alaor Galdino Tomaz, Anselmo Britzke, Gian
Pedroso, Requerimento de Aplauso Seja encaminhado ofício de aplauso a
Coordenadora do SAE (Serviço de Atenção Especializada) Srta. Luana Saraiva, as
recepcionistas Renata Cavedon e Márcia Costa a Técnica de Enfermagem Mariceri
Xavier,pela realização da campanha para marcar o 1° de dezembro, Dia Mundial de
Combate á AIDS, o Serviço de Atenção Especializada em DST/AIDS, Hepatites Virais
e Tuberculose (SAE) realizou neste 29 de novembro. A equipe do SAE também
divulgou o melhor mural com os temas: Sexualidade na adolescência e AIDS x
Preconceito, nas quais cinco escolas municipais estão concorrendo com entrega de
certificado e premiação para os três melhores murais. 5729 - Anselmo Britzke
Requerimento de Pedido de Informação O Vereador abaixo subscrito requer, na forma
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•regimental, que depois de lido em plenário, o Sr. Presidente encaminhe oficio ao

Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta casa o que segue com
relação ao serviço de capina e pintura de meio fio: 1 -Quantas pinturas de meio fio
são realizadas por mês? 2 - Quantas quadras ê feito por mês da capina? 3 _ Como ê
feita a fiscalização desse trabalho? 4 - Cópias dos relatórios da Fiscalização. 5733 _
Clayton Pereira Requerimento de Autorização de Viagem Autorização de viagem a
Porto Alegre, entre os dia 03 e 06/12/2013. 5734 - Estevão De Loreno,Marcio Luiz
Hoppen, Anselmo Britzke, Gian Pedroso, Orion Albuquerque,Alaor Galdino Tomaz,
Daniel Weber, Eduardo Assis, Erlei Vieira, Fernando Sant'Anna de Moraes, Olto
Gerhardt Requerimento de Solicitação de Serviço Seja enviado oficio do Poder
Legislativo de Carazinho a Empresa Glória, no nome do Sr. Deolindo Capitãnio,
solicitando que estude a viabilidade da mudança de Itinerário da linha de õnibus do
bairro Planalto. 5743 - Marcia Luiz Hoppen, Alaor Galdino Tomaz, Estevão De Loreno,
Daniel Weber, Olto GerharCi(Requerimento de Pesar O Vereador abaixo assinado
Requer, na forma Regimeniâí"'que depois de ouvido o Plenário, seja encaminhado
oficio externando os mais sinceros votos de pesar aos familiares da nossa amiga,
conhecida por todos como Nina pelo seu falecimento ocorrido no dia 28/11/ 2013.
5744 - Daniel Weber Requerimento de Pedido de Informação Os vereadores 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 referente as empresas Marchetti, Premold, Bs Bios, BBS,
Multipla, Rodopan, Premold, Metalfort, Agro Sonora, Dapel, Mafer, Talamini, Pereira
Pneus, Simile Transformadores, FMS Comercial e Transportes Castanho: 1. Estas
empresas foram contempladas com incentivos financeiros, conforme consta na LDO
de 2013 com valor de 769.000,00. 2. Caso estas empresas não tenham sido
contempladas. Qual foi o mOtivo? 3. Estas empresas serão contempladas com
incentivos financeiros em 2Ô14? 5745 - 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 ás Igrejas do Evangelho Quadrangular de
nosso municipio, pela comerÍ'lOração do 62° aniversário de denominação da IEQ no
Brasil. A Igreja do Evangelho Quadrangular chegou ao Brasil no dia 15 de Novembro
de 1951, sendo hoje uma das maiores denominações do Brasil, no total são mais de 3
milhões de membros espalhados em todas as regiões do país. Representada em
nosso municipio pelos pastores, João Vieira, Fabricio Bonato, Gilmar Duarte e Eder de
Souza. Através desta receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal. O
vereador Daniel Weber pediu questão de ordem para fazer um requerimento verbal
para que o senhor Assis Brasil de Queirós, assessor têcnico da secretária estadual de
economia solidaria e apoio a pequenas empresas pudesse usar a tribuna pra fazer
uma explanação sobre uma palestra a se realizar no dia três de dezembro de dois mil
e treze na ACIC. O presidente colocou em votação o pedido do vereador Daniel.
Aprovado por todos. Após a explanação senhor Assis, os vereadores Daniel Weber,
Estevão de Loreno, Mareio Hoppen, Olto Albino Gerhardt se pronunciaram na tribuna.
Dando continuidade aos trabalhos. Passamos ao grande expediente. O vereador
Paulino de Moura - SOLIDARIEDADE, Gian Pedroso - PDT, Alaor Galdino Tomaz _
PDT, Anselmo Britzke - PDT, Orion Albuquerque - PSDB, Erlei Vieira _ PSDB,
Fernando Sant'Anna - PP, Estevão de Loreno - PP, Daniel Weber - PP, Eduardo
Assis - PSD se pronunciaram 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 solicitar que os requerimentos e os
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projetos viáveis fossem votados em bloco e o projeto 074/13 e os projetos inviáveis
fossem votados separados. O presidente colocou em votação o pedido. O vereador
Paulino de Moura pediu vistas dos projetos Aprovado por todos. O presidente colocou
em discussão os requerimentos. Não havendo vereadores que quisessem discutir,
colocou os requerimentos em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como
estão contrários se manifestem. Aprovado por todos. LEITURA DOS PROJETOS:
Projeto de Lei 074/13 Cria vaga de Cargo no Quadro de Pessoal Efetivo do
Municipio, constante da Lei nO!. 088/09. Será incluido na ordem do dia, na pauta de
votação, tendo em vista que o pedido de vistas do mesmo expirou no dia 30 de
novembro. O presidente solicitou que o secretário procedesse á leitura do parecer da
CJF do projeto denominado. O presidente colocou em discussão o parecer 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 do parecer da COES do projeto denominado. O
presidente colocou em discussão o parecer 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 o projeto com o' parecer já aprovado. Não havendo vereadores que
quisessem discutir, o vereador Paulino de Moura se manifestou na tribuna, não
havendo mais vereadores que quisesem discutir colocou em votação. Vereadores
favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovado por oito
votos favoráveis a quatro votos contrários. Projeto de Lei nO088/13 Autor; Executivo
Municipal. Ementa: Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2013 e
transferência de recurso orçamentário do Legislativo para o Executivo. Projeto de Lei
nO 091/13 Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza concessão de auxilio
financeiro através da FUNDESCAR. Projeto de Lei nO 092/13 Autor: Executivo
Municipal Ementa: Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2013.
Projeto de Lei nO 093/13 Autor: Executivo Municipal Ementa: Autoriza abertura de
Crédito Especial no Orçamento de 2013. Projeto de Lei Complementar nO 008/13
Autor: Executivo Municipal Ementa: Altera a redação do inciso I do artigo 52, e o caput
do artigo 53, da Lei Complementar nO 03/85, que Institui Código de Posturas do
Municipio. Projeto de Emenda á Lei Orgânica n° 001/13 Autor: Estevão de Loreno,
Alaor Tomaz, Rudinei Brombilla, Paulino de Moura e Gian Pedroso. Ementa: Inclui
inciso XXIII ao Artigo 18 da Lei Orgânica do municipio de Carazinho.O presidente
solicitou que o secretário procedesse á leitura do parecer da CJF dos projetos
denominados. O presidente colocou em discussão o parecer 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 do parecer da COES dos respectivos projetos. O presidente colocou
em discussão o parecer 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 projetos com
os pareceres já aprovados. Não havendo vereadores que quisessem discutir, 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 nove de dezembro
de dois mil e treze as dezoito horas e quarenta e cinco minutos.Tenham todos uma
excelente noite.
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