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APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de

Ao décimo nono dia do mês de maio de dois mil e quatorze, às demito horas e
quarenta e cinco minutos ocorreua décima sextasessão do ano de dois m EPres;denle

quatorze da Càmara Municipal de Carazinho. O Vereador Estevão De Loreno
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. O Presídente colocou em apreciação a
ata 016/14 da sessão ordinária do dia cinco de maio de dois mil e quatorze. Está em
discussão à ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou em
votação. Aprovado por todos. O Presidente solicitou que o secretário procedesse a
leitura da convocação do Suplente. Secretário: Senhor Gílnei, CONVOCO Vossa
Senhoria para assumir na Cãmara Municipal de Vereadores, no dia 19 de maio,
tendo em vista pedido de licença do Vereador Erlei Vieira, por motivos de saúde,
conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso I, alínea b, desta Casa.O
Presidente solicitou que o secretário procedesse a leitura do expediente da presente
reunião. Secretário:LEITURA DO EXPEDIENTE: Ofício n° 091/2014 - do
Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei 049114;Ofício n° 104/2014 - do
Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei 059/14; Ofício n° 106/2014 - do
Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei 060114;Ofício n° 107/2014 - do
Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei 061114;Ofício n° 10812014- do
Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei Complementar 004/14; Ofício nO
109/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei Complementar
005/14; Ofício nO112/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei
062114; Ofício nO 11512014 - do Executivo Municipal solicitando a Retirada do
Projeto de Lei 053114; Ofício nO116/2014 ~ do Executivo Municipal solicitando
realização de Audiência Pública para apresentação do Relatório de Gestão e
divulgação das Contas do Município, relativas ao 1" quadrimestre de 2014,
encerrado em 30/04/2014; Ofício n° 11712014 - do Executivo Municipal
encaminhando Projeto de Lei 063114;Ofício n° 140/2014 - do Executivo Municipal
respondendo OAE 010114; Ofício 0112014 da Comissão de Ética Parlamentar da
Assembleia Legislativa do RS convidando para participar do Seminário: "Ética e
Transparência no dia 21 de maio das 09 as 13 no Plenarinho da Assembleia; Ofício
Circular GP 009/2014 do Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do RS com
relação aos tramites após a apreciação das contas para atualização de registros;
Ofício 013 da Associação das Câmaras da Região da Produção convidando para
posse da nova Diretoria no dia 29 de maio as 19 horas na Casa dos Municípios na
UPF Passo Fundo; Diversos Telegramas do Ministério da Saúde informando a
liberação de recursos para o Fundo Municipal da Saúde. Secretário: LEITURA
DAS INDICAÇÕES:7256 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo Municipal
juntamente com o setor competente a colocação de container de lixo em frente a ~
Pizzaria Baika na Av. Flores da Cunha Centro pois é grande a necessidade de tais
serviços de coleta; 7258 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo Municipal
juntamente com o setor competente o patrolamento, cascalhamento e a limpeza na .
Rua Padre Gusmão Bairro: Vila Nova; 7259 Paulino de Moura - Solicitamos ao
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Departamento Municipal de Trânsito que providencie a colocação de Placas com
sinalização na Rua Ipiranga Bairro: Hípica. Atendendo assím a solicitação de
moradores; 7269 Rudinei Brombilla - Solicita para que determine ao setor
competente estudos da viabilidade da colocaçãode lixeiras ou contêineres em toda a
extensão na rua Rio Branco; 7270 Rudinei Brombilla - Solicita os trabalhos de
Patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza de bueiros da RUA OLAVO
BILAC; 7271 Rudinei Brombilla - Solicita ao setor competente serviços de
patrolamento, cascalhamento, compactação e colocação de bueiros na Rua
Miramar, fotos em anexo; 7272 Rudi Brombilla - Solicita abertura da farmácia
Básica nos Sábado, domingo e feriados; 7276 Estevão De Loreno - Seja realizado
com máxima urgência possível o patrolamento, cascalhamento e compactação das
ruas Colibri, Quero Quero, Bem Te Vi, Canarinho da Terra e Tangará no bairro São
Lucas; 7277 Estevão De Loreno - SOLICITA ao setor competente os serviços de
reconstrução do calçamento da Rua Parecis, até a esquina com a Avenida Flores da
Cunha; 7278 Estevão De Loreno - SOLICITA ao setor competente o recolhimento
de galhos e entulhos na Rua na Bandeirantes em frente a residência de n° 231;
7280 Estevão De Loreno - SOLICITA ao setor competente o recolhimento de galhos
e entulhos na Rua Coimbra em frente a residência de nO382, e Rua Carlos Monso
Penz em frente a residência de nO53; 7283 Estevão De Loreno - Seja realizado o
patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Mirim em toda a sua extensão;
7284Alaor Tomaz - Seja enviado ofícioao Executivo Municipal, para que determine
ao setor competente que realize o serviço de PODA em árvores existentes na Rua
Léo Neuls, Bairro Alvorada; 7288 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente que realize a colocação de um
CONTEINER na Avenida Flores da Cunha, próximo ao nO3380; 7291 Alaor Tomaz
- Seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que sejam realizadas obras de melhorias na Rua Minas Gerais.; 7292
Alaor Tomaz - Seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao
setor competente que sejam realizadas obras de melhorias na Rua Piauí, Bairro
Oriental; 7295 Mareio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine
ao setor competente, a execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na
Rua Santa Catarina em frente a o nO378 Bairro Santo Antônio; 7296 ALaor Tomaz
- Seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que realize a colocação de uma parada de ônibus na Rua Henrique
Teodoro Schutz esquina com a Rua Antonio Casemiro da Luz; 7297 Mareio Hoppen
_ EMENTA: Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua ~
General Portínho em frente a o n006 Bairro Centro; 7298 Otto Gerhardt -
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente
com a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar a disponibilidade , .
de um guarda de trânsito em frente a Educação Infantil da Escola La Salle no
horário de entrada dos alunos, pois tem a faixa mas o trânsito no local é intenso ~
propício à acidentes. Pedido dos pais.; 7299 Fernando Sant'anna - Solicita que se lkJ
verifique os semáforos de nossa cidade, pois a maioria se encontram com os leds de
indicação apagados ou com mal funcionamento.; 7301 Fernando Sant'anna -
Solicita reparos no asfalto e nivelação do pavimento no cruzamento das Ruas
Ernesto Alves e Alexandre da Motta; 7306 Mareio Hoppen - Solicitando ao
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Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de
retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua Marcilio Dias Bairro Santo Antônio;
7307 Marcio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua
Barão de Antonina Centro; 7309 Daniel Weber, Estevão De Loreno e Fernando
Sant'anna - Solicita a instalação de toldos em frente às ESF'S; 7310 Marcio Hoppen
_ Sólicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a
execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua Antônio
Vargas Bairro Loeffe em toda sua extensão; 7311 Marcio Hoppen - Solicitando ao
setor competente para que realize um estude da possibilidade da permanência dos
guardas municipais, permanecerem em frente a Escola Glória e demais
educandários, devido aos acontecimentos recentes e mantenham a ordem no
trânsito; 7313 Paulino de Moura - seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal
manifestando nossa preocupação com relação há algumas possíveis falhas na
Concorrência Pública do Transporte Coletivo - 01/2013; 7315 Alaor Tomaz - Seja
enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que
realize a readequação e/ou troca da placa "PARE" na Rua Rodrigues Alves esquina
com a Rua Polidora Albuquerque. LEITURA DOS REQUERIMENTOS:7273
Alaor Tomaz - Seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos
familiares do Sr. VANDERLEI AIRES DIAS, o "AIRES" pelo falecimento, ocorrido
no dia 14 de Maio de 2014; 7274 Alaor Tomaz e Anselmo Britzke - Seja enviado
oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr.
AGNALDO DE LIMA PELOTONI pelo falecimento, ocorrido no dia 19 de Maio de
2014; 7275 Paulino de Moura - Seja enviado oficio com mais sinceros votos de
profundo pesar, pela perda irreparável do senhora LOELY BUENO DOS SANTOS
ocorrido no dia 15 de maio 2014; 7281 Otto Gerhardt - Seja estudada pela Mesa
Diretora a possibilidade de redução orçamentária, no que se refere às diárias que
seriam destinadas a este edil e sua assessora com o intuito de transferir este valor
ao CONSEPRO; 7282 Otto Gerhardt - Seja registrado em Ata e oficiado aos
familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável da Senhora NILVA
THEREZINHA COSTA SÁLVIA, no último dia 15 de Maio; 7285 Rudi Brombilla -
Seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal solicitando as seguintes
informações: 1- Qual a providencias que estão sendo feitas referente as goteiras e
infiltrações que ocorrem junto a ACAPESU. 2- Se ACAPESU tem alvará de
Proteção contra incêndio, caso não tenha quais as providências que estão sendo
tomadas. JUSTIFICATIVA: Em Plenário; 7286 Daniel Weber - Solicito para que
seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de
AGNALDO DE LIMA PELOTONI pelo falecimento, ocorrido no dia 19 de Maio de
2014; 7287 Daniel Weber - Requerimento de Aplauso à ACADEV pela realização do
chá em homenagem ao dia das Mães; 7290 Paulino De Moura Alaor Galdino Tomaz
Anselmo Britzke Gian Pedroso Orion Albuquerque Rudi Brombilla - Seja enviado
ofício aos Líderes de Bancada na Câmara dos Deputados solicitando o APOIO de
todos os partidos no sentido de derrubar o VETO da presidente Dilma Rousseff a
medida que previa o fim da necessidade de emplacamento e licenciamento nos
veículos agrícolas; 7300 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício do Poder Legislativo de
Carazinho ao SENAC Carazinho, pela passagem dos 10 anos de atuação em
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Carazinho; 7302 Alaor Tomaz - Solicito o uso da palavra na Tribuna Livre da
Sessão Ordinária do dia 26 de Maio de 2014; 7303 Estevão De Loreno Daniel Weber
Eduardo Assis Marcio Luiz Hoppen Fernando Sant'Anna de Moraes - Seja enviado
Ofício de Repúdio a Excelentíssima Senhora Dilma Rousseff, presidente do Brasil,
referente ao seu veto ao Projeto de Lei que defendia o fim da obrigatoriedade do
registro e licenciamento anual de máquinas agrícolas; 7305 Eduardo Assis - 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 que envie para cámara de Vereadores um relatório com o
cronograma referente ao recolhimento de galhos, podas e árvores cortadas e
podadas. tal pedido se dá pelo motivo de toda segunda feira, vários vereadores
fazem indicações sobre recolhimento de galhos e outros detritos decorrentes de
podas, sendo que se existe realmente tal cronograma, que seja então enviado para
esta casa legislativa e distribuída para todos os Vereadores, dessa forma, muitos
pedidos deixarão de serem feitos, tendo o Vereador tempo para solicitar outras
demandas durante as sessões; 7308 Paulino de Moura - Sr. Presidente: Srs.
Vereadores: O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois
de lido em plenário, o Sr. Presidente encaminhe ofício ao Executivo Municipal,
solicitando que seja encaminhado a esta casa o que segue: 1 - Com relação á
Concorrência Pública n° 01/2013 informar se houve a publicação do ato
justificatório, em caso positivo, encaminhar a cópia do mesmo; 2 - Houve a
realização de audiência Pública? Se houve, encaminhar uma cópia do relatório ou
ata da mesma com a assinatura dos presentes; 3 - Há no processo Parecer
Juridico? Encaminhar uma cópia; 4 - Encaminhar uma cópia de todo processo
licitatório; 7312 Eduardo Assis - Os Vereadores abail{oassinado, requer na forma
regimental que após lido e aprovado, seja enviado ofício Convidando a presidência
da Fepam em nome de seu Presidente Senhor Nilvo Luiz Alves da Silva e também
sua diretoria técnica da Divisão Departamento de Licenciamentos a qual esta
designada para fazer os estudos técnicos ambientais das Obras do Presidio
Regional de Passo Fundo. O legislativo de nossa cidade quer maiores informações
sobre a liberação ambiental da Estação de Tratamento de Esgoto que será liberado
por esta fundação. convidando-os também para que se façam presentes em uma
visita ao local das obras do referido Presidio; 7314 Gian Pedroso - Seja enviado
ofício de cumprimentos ao Padre Avelino Pinzetta da Paróquia São José de nosso
município, desta forma cumprimentando todas os colaboradores que se doaram nos
trabalhos para a realização da XXIIRomaria de Santa Rita de Cássia, realizada no
último domingo; 7316 Gian Pedroso - Seja enviado ofícioao Secretário Municipal de
Obras, Sr. Vitor Xavier, cumprimentando-lhes pelo excelente trabalho realizado na
estrada de acesso ao Santuário de Santa Rita de Cássia, por ocasião da XXII
Romaria de Santa Rita de Cássia, realizada no último domingo; 7317 Gian Pedroso
seja encaminhado ofício ao Departamento Municipal de Transito,

cumprimentando-lhes pelo trabalho realizado durante a 22' edição da Romaria de
Santa Rita de Cássia, no dia 18 de maio do corrente; 7318 Daniel Weber Estevão
De Loreno Marcio Luiz Hoppen Eduardo Assis - Requerimento de Pedido de
Informação referente ás Verbas destinadas às ESF'S; 7319 Daniel Weber -
Requerimento de Aplauso à Mikael Devens, Roger Kohlrausch e Ildo Lucca; 7320
Estevão De Loreno Daniel Weber Eduardo Assis Fernando Sant'Anna de Moraes
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Marcio Luiz Hoppen - Seja enviado ofício aos Lideres de Bancada na Câmara dos
Deputados solicitando o APOIO de todos os partidos no sentido de derrubar o
VETO da presidente Dilma Rousseff a medida que previa o fim da necessidade de
emplacamento e licenciamento nos veículos agrícolas. LEITURA DOS PROJETOS:
7294 Rudi Brombilla - Dispõe sobre o tempo máximo de espera para atendimento
de usuários nas filas para vistoria e emissão de documentos nos postos do
DETRAN, no município de Carazinho; 7304 Daniel e Estevão De Loreno -
Reconhece Música Gospel e Eventos a ela relacionados como cultura no Município
de Carazinho. Intervalo RegimentaL Grande Expediente: Anselmo Britzke, Alaor
Tomaz, Orion Albuquerque, Gilnei Jarré, Estevão De Loreno, Daniel Weber,
Fernando Sant'anna, Marcio Hoppen, Otto Gerhardt e Paulino de Moura. Ordem
do dia. O Vereador Marcio solicita vistas dos Projetos de Lei 037/14 e 038/14, o
presidente concede vistas conforme regimento interno. O Vereador Alaor Tomaz,
solicitou que os requerimentos e projetos sejam votados em bloco. O Presidente
colocaem votação o requerimento verbal do Vereador Alaor Tomaz, vereadores que
concordam permaneçam como estão contrários se manifestem, aprovado por todos.
O presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura do número e autor e dos
requerimentos. Está em discussão os requerimentos, Vereador Paulino de Moura
discutiu os requerimentos. Não havendo mais vereador que queira discutir, colocou
os requerimentos em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão
contrários se manifestem. Aprovado por todos. O Presidente solicita que o
Secretário faça a leitura dos Projetos 050/14, 051/14 e 052/14 do Executivo
MunicipaL O Presidente solicita que o Secretário proceda a leitura do parecer da
CJF do projeto, o Presidente coloca em discussão o parecer da CJF, não
havendovereador que queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis
permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. O
Presidente solicita que o Secretário proceda a leitura do parecer da COES do
projeto, o Presidente coloca em discussão o parecer da COES, não havendo vereador
para discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão,
contrários se manifestem, aprovado por todos. O Presidente coloca em discussão os
projetos. Não havendo vereador que queira discutir colocoem votação, vereadores
que concordam permaneçam como estão e contrário se manifestem, aprovado por
todos. Nada mais havendo atratar, sob proteção de Deus o presidente declarou
encerrada apresentesessão, convocando os senhoresvereadores para a próxima
sessão rdina iaa se realizar no dia vinte e seis de maio de dois mil e quatorze às
de . o horas quarenta e cinco minutos.Tenham todos uma excelente noite.
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