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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE OUTUBRtf~I_:~':'r:'~I~~~:~:~~"DADE
037/14

•

Aos seis dias do mês de outubro de dois mIl e quatorze, às dezoito horas ~r'ijl'íàl'ênta
e cinco minutos ocorreu á trigésima setima sessão do ano de dois mil e quatorze da
Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Anselmo Britzke procedeu à leitura
de um trecho da Bíblia. O Presidente colocou em apreciação a ata 036/14 da sessão
ordinária do dia vinte e dois de setembro de dois mil e quatorze. Está em discussão
à ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou em votação.
Aprovado por todos. Secretário: LEITURA DO EXPEDIENTE: Oficio Circular
006/2014 - do Executivo Municipal solicitando manifestação com relação ao
interesse do Poder Legislativo na adesão do processo licitatório para contratação de
empresa de gestão do sistema operacional (atualmente E-cidades). Edital de
Convocação do Previ para eleição para o cargo de Diretor Administrativo
Financeiro, dia 17 de outubro; Ofício do Previ solicitando a listagem dos
funcionários que podem exercer o direito de votar na eleição para o cargo de Diretor
Administrativo Financeiro Gestão 2015/2017;Ofíciodo Previ solicItando a liberação
dos servidores estatutários para votar na eleição do dia 17 de outubro; Convite da
Brigada Militar convidando para solenidade de entrega de uma viatura nova
(caminhão volvo) adquirido através do Fundo de Reequipamento do Corpo de
Bombeiros de Carazinho, dia 08 de outubro as 14 horas na praça Albino
Hillebrandt; Relatório de Avaliação das Metas Fiscais 20 Quadrimestre de 2014.
LEITURA DAS INDICAÇÕES: 8778 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo
juntamente com o setor competente a refazer o calçamento onde consta vários
buracos na Rua Marcílio Dias Bairro: Sto. Antônio em frente ao campo do Clube
Atlético; 8779 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo juntamente com o setor
competente o patrolamento, ensaibramento e compactação na Rua Fortunato
Sandri Bairro: São Lucas. Muitos buracos grandes na única via acesso ao bairro
impossível de transitar; 8781 Orion Albuquerque - Solicitando a retirada de
entulhos verde na Rua ErmÍnia Tombini, Bairro Oriental; 8782 Orion Albuquerque
_ para que realize melhorias, com urgência na Rua Caçapava, Bairro Floresta.
Solicitação da Comunidade; 8784 Daniel Weber e Estevão De Loreno - Sugere ao
Executivo Municipal, em forma de indicação, a criação do Projeto de Lei que
assegura o tempo de até 10 (dez) minutos para estacionar sem cobrança e
realizarem entregas em vias públicas, a todas empresas de tele entrega com
motocicletas (motoboy), desde que possuam o certificado da condição de
microempreendedor individual devidamente registradas no departamento de
transito da Prefeitura Municipal de Carazinho; 8785 Alaor Tomaz - Seja enviado
oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam
realizadas obras de melhorias na Rua Ceará, Bairro Oriental; 8787 Alaor Tomaz .
Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que realize o recolhimento de lixo e entulhos na Rua Ceará, Bairro
Oriental; 8788 Rudi BrombiUa - Solicita ao Executivo Municipal para que
determine ao setor competente providencias URGENTES dos trabalhos de reparos
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"Tapa Buracos" em toda a extensâo da Rua Marcílio Dias; 8789 Rudi Brombilla -
Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente
providencias URGENTES dos trabalhos de reparos "Tapa Buracos" em toda a
extensão da Rua Ernesto Alves; 8790 Rudi Brombilla - Solicita ao Executivo que
determine ao setor competente os trabalhos de Patrolamento, cascalhamento e
compactação URGENTES, na RUA VICENTE HENRIQUE THORMANN. Por
solicitação dos moradores; 8802 Estevão De Loreno - Reitera ao setor competente a
operação tapa buracos na Rua Almirante Tamandaré e a Rua Saldanha Marinho,
no bairro Princesa; 8803 Gian Pedroso - Solicitamos que sejam agilizadas obras de
melhorias em varias ruas do Bairro Oriental, entre elas as sua Rua Ceará,
especialmente no trecho com inicio na Av. Flores da Cunha até a esquina com a
Rua Mato Grosso, Rua Mato Grosso, trecho entre a Rua Silva Jardim e a Rua
Sergipe, Rua Alagoas, trecho entre a Rua Mato Grosso e a Rua Goiás, Rua Sergipe,
entre a Rua Mato Grosso e a Rua São Paulo; 8804 Marcia Hoppen - Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de,
patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua Fortaleza Bairro Vila Nova e
em toJia sua extensão; 8805 Marcia Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal,
que determine ao setar competente, a execução serviço de, patrolamento e
ensaibramento e compactação na Rua José Biach Bairro Nossa Senhora Aparecida
e em toda sua extensão; 8806 Estevão De Loreno e Daniel Weber . Solicitamos ao
Executivo para que determine ao setar competente com a máxima urgência possível
medidas no sentido de agilizar a roçada, poda das árvores e limpeza da praça no
Bairro Ouro Preto; 8807 Mareio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução serviço de capina e reforma na parada
de ônibus que fica situada na Rua Fortaleza Bairro Vila Nova; 8808 Eduardo Assis
_ Para que o Executivo veja a possibiolidade de pavimentação na rua João
Clemente Elsing, bairro Ouro Preto; 8811 Estevão De Loreno - Reiterando ao setar
competente a operação tapa buracos na Rua Vitória, no bairro Floresta; 8812
Eduardo Assis . que faça patrolamento, cascalhamento e compactação na rua
Albino Capitâneo, Bairro Ouro Preto; 8813 Eduardo Assis. que faça patrolamento,
cascalhamento e compactação na rua Gabriel Prompt; 8814 Eduardo Assis -
reiterando para que determine ao setor competente para que determine ao setor
responsável para que faça patrolamento, cascalhamento e compactação na rua João
Saldanha dos Santos, bairro Passo Da Areia; 8815 Eduardo Assis - reiterando para
que determine ao setor competente para que determine ao setor responsável para
que faça patrolamento, cascalhamento e compactação na rua José Morigi, bairro n
Passo Da Areia; 8819 Alaor Tomaz - Solicitamos ao Executivo para que sejam t:tJ
tomadas providências quanto a realização de melhorias na praça do RCC; 8822
Estevão De Loreno . SOLICITA ao setor competente o recolhimento de entulhos e
galhos na Rua Presidente Vargas, em frente ao n° 567; 8824 Erlei Vieira - ~
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente a
realização de conserto na tubulação pluvial existente na rua Vilmo de Conte em
frente ao mercado Bétio. LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 8767 Alaar Tomaz '
_Seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do
Sr. SERGIO DA SILVA, o "TÉIO" pelo falecimento, ocorrido no dia 30 de Setembro
de 2014; 8773 Daniel Weber - Solicita para que seja enviado oficio de aplauso a
Loja Glanoul Shoes pela inauguração de seu empreendimento em nossa cidade no
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ultimo- dia 02 de Outubro; 8774 Daniel Weber. Solicita para que seja enviado oficio
de aplauso a Romário Silveira de Ávila; 8775 Daniel Weber . Solicita para que seja
enviado oficio de aplauso à Mecânica Precisão que completou 9 anos de fundação no
dia 03 deste mês; 8776 Daniel Weber - O VEREADOR abaixo assinado solicita na
forma regimental, que após lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA
viagem à Porto Alegre/RS entre os dias 14 a 17 de outubro do corrente, para
participar de um Curso no Inlegis; 8777 Paulino de Moura - O Vereador abaixo
subscritos requer, na forma regimental, que depois de lido em Plenário, seja
enviado oficiocom mais sinceros votos de profundo pesar, pela perda irreparável do
jovem Jeferson Miguel Hunning Farias "Gavião aos 33 anos .'ocorrido no dia
01110/2014;8780 Gian Pedroso - Seja encaminhado oficio aos Deputados eleitos de
Carazinho para a Câmara dos Deputados, MÁRCIO BIOLCHI e RONALDO
NOGUEIRA cumprimentando-lhes pela eleição conquistada ontem, 05 de outubro
de 2014; 8783 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio com os mais sinceros votos de
profundo pesar aos familiares do Sr. JEFERSON MIGUEL HUNING FARIAS, o
"GAVIÃO"pelo falecimento, ocorrido no dia 01 de Outubro de 2014; 8786 Alaor
Toma~ _Seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho a Liga Feminina de
Combate ao Câncer de Carazinho, pelo Lançamento do Outubro Rosa 2014; 8791
Rud Brombilla _ O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que
depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de
cumprimentos à Direção, Funcionários e colaboradores da loja GLAMOURSHOES,
inaugurada no último dia 02 de Outubro; 8792 Alaor Tomaz - Seja enviado oficiodo
Poder Legislativo de Carazinho ao Grupo Diário da Manhã pela cobertura
imparcial e total profissionalismo na cobertura das Eleições 2014; 8794 Daniel
Weber e Estevão De Loreno - Solicita pra que seja enviado oficio do Poder
Legislativo de Carazinho a Empresa Glória, estendendo esta solicitação ao
Departamento Municipal de Transito para que o mesmo auxilie na mudança do
itinerário do transporte público; 8795 Alaar Tomaz - Seja enviado oficio do Poder
Legislativo de Carazinho ao Grupo Gazeta pela excelente, imparcial e pelo total
profissionalismo na cobertura das Eleições 2014; 8796 Estevão De Loreno - Solicita
para que determine as Centrais de Carazinho para que seja realizada a troca das
lâmpadas das luminárias que estão queimadas da Gare, acesso à Rua Itararé e
Mauá; 8797 Daniel Weber . Solicita para que seja enviado oficio de aplauso à
Funilaria Auler pela inauguração de seu novo prédio, localizado na Rua Bernardo
Paz; 8798 Estevão De Loreno e Daniel Weber - Seja enviado oficio do Poder
Legislativo de Carazinho a toda a Equipe da Rádio Gazeta pela transmissâo e
cobertura das Eleições 2014; 8800 Estevão De Loreno e Daniel Weber . Os
vereadores abaixo assinados solicitam que, depois de ouvido o Plenário, seja
enviado ofíciodo Poder Legislativo de Carazinho a toda a equipe da Rádio Diário da
Manhã pela transmissâo e cobertura das Eleições 2014; 8801 Alaar Tomaz e Mareio
Hoppen _ Seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos
familiares do Sr. PEDRO PEDROSO pelo falecimento, ocorrido no dia 03 de
Outubro de 2014; 8809 Gian Pedroso, Anselmo Britzke e Alaor Tomaz . Seja
encaminhado oficio aos Deputados eleitos do Partido Democrático Trabalhista -
PDT para a Câmara dos Deputados, Sr. Giovani Cherini, Sr. Afonso Motta e Sr.
Pompeo de Mattos, cumprimentando-lhes pela eleiçâo conquistada ontem, 05 de
outubro de 2014; 8810 Gian Pedroso, Anselmo Britzke e Alaor Tomaz . Seja
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encaminhado oficio aos Deputados eleitos do Partido Democrático Trabalhista -
PDT para a Assembleia Legislativa, Ciro Simoni, Dr, Basegio, Eduardo Loureiro,
Enio Bacci, Gerson Burroann, Gilmar Sossel1a, Marlou Santos e Regina Becker
Fortunati, cumprimentando-lhes pela eleição conquistada ontem, 05 de outubro de
2014; 8816 Fernando Sant'anna - O Vereador abaixo subscrito requer, na forma
regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso
ao Sr. Márcio Biolchi pela conquista da vaga de Deputado Federal ocorrida na
eleição do ultimo domingo (05). Através desta receba as congratulações do Poder
Legislativo Municipal; 8817 Fernando Sant'anna - O Vereador abaixo subscrito
requer, na forma regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja
enviado oficio de aplauso ao Sr. Ronaldo Nogueira de Oliveira pela conquista da
vaga de Deputado Federal ocorrida na eleição do ultimo domingo (05). Através
desta receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal; 8818 Fernando
Sant'anna * O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois
de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso ao Sr. Jerônimo
Goergen pela conquista da vaga de Deputado Federal ocorrida na eleição do ultimo
domingo (05). Através desta receba as congratulações do Poder Legislativo
Municipal; 8820 Estevão De Loreno - Sr. Presidente, Srs. Vereadores: O
VEREADOR abaixo subscrito requer na forma regimental, que depois de lido em
Plenário e deferido, seja enviado ofício ao setor competente o seguinte PEDIDO DE
INFORMAÇÃO, sendo: 1 _ A prefeitura está fazendo a recolhimento dos pneus nas
borracharias? 2 _ Qual a empresa que recolhe os pneus no pátio da prefeitura? 3 -
Quem carrega os pneus no ecoponto da prefeitura? 4 - A cada quanto tempo esta
empresa vem fazer o recolhimento dos pneus ? Justificativa: Recebemos
reclamações de que a prefeitura não está fazendo o recolhimento dos pneus velhos
nas borracharias e que os proprietários tem que levar os pneus no ecoponto e ainda
carregar a carreta que vem buscar os pneus no pátio da prefeitura.; 8821 Fernando
Sant'anna . O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois
de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso ao Sr. Pedro
Westphalen pela conquista da vaga de Deputado Estadual ocorrida na eleição do
ultimo domingo (05). Através desta receba as congratulações do Poder Legislativo
Municipal; 8823 Erlei Vieira - O Vereador abaixo assinado, solicita na forma
regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado oficio externando os
mais sinceros votos de pesar aos familiares da Senhora Juracy Piva. A senhora
Juracy teve uma linda trajetória de vida como mãe, esposa, nona e amiga rogamos
a Deus que o receba em seu reino de luz; consolando e confortando a família
enlutada ... A saudade não significa que estamos longe; mas sim que um dia ~
estivemos juntos". Recebam desta forma os sentimentos do poder legislativo Wd
municipal. Intervalo Regimental. Grande Expediente: Alaor Tornaz, Anselmo
Britzke, Daniel Weber, Erlei Vieira, Estevão De Loreno, Fernando Sant'ana, Gian
Pedroso, Mareio Hoppen, Orion Albuquerque, Otto Gerhardt, Paulino de Moura e ~
Rudi Brombilla. Ordem do Dia: Apreciação e Votação dos Requerimentos. O
Vereador Anselmo solicita que os requerimentos e os projetos viáveis com exceção
do projeto de lei 097/14 do Executivo Municipal sejam votados em bloco. O '
Presidente coloca em discussão o requerimento verbal do Vereador Anselmo, não
havendo Vereador que queira discutir coloca em votação, vereadores que
concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos.
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Veread rRudinei rombilla
Presidente

o Presidente solicita ao Secretário Leitura do número e autor dos requerimentos. O
Presidente coloca em discussão os requerimentos, os Vereadores Eduardo Assis,
Paulino de Moura, Estevão De Loreno e Daniel Weber, não havendo mais
vereadores que queiram discutir, coloca em votação, vereadores favoráveis
permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. O
Presidente solicita que seja feita a leitura da ementa e autor dos Projetos 108114e
110114Executivo Municipal, 041 e 041/14 do Vereador Estevão De Loreno e 043/14
dos Vereadores Rudinei Brombilla e Orion Albuquerque. O Presidente solicita que
seja feita a leitura do parecer da CJF. O presidente coloca em discussão o parecer
da CJF, não havendo vereador que queira discutir coloca em votação, vereadores
que concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por
todos. O Presidente solicita que seja feita a leitura do parecer da COES. O
presidente coloca em discussão o parecer da COES, não havendo vereador que
queira discutir coloca em votação, vereadores que concordam permaneçam como
estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. Está em discussão os projetos
com os pareceres já aprovados, os Vereador Estevão De Loreno e Paulino de Moura
discutiram os projetos, não havendo mais vereadores que queiram discutir coloco
em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se
manifestem, aprovado por todos. O Presidente solicita que seja feita a leitura da
ementa e autor do Projetos 097/14 do Executivo Municipal. O Presidente solicita
que seja feita a leitura do parecer da CJF. O presidente coloca em discussão o
parecer da CJF, não havendo vereador que queira discutir coloca em votação,
vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem,
aprovado por todos. O Presidente solicita que seja feita a leitura do parecer da
COES. O presidente coloca em discussão o parecer da COES, não havendo vereador
que queira discutir coloca em votaçào, vereadores que concordam permaneçam
como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. Está em discussão o
projeto com o parecer já aprovado, os Vereadores Alaor Tomaz, Anselmo Britzke e
Estevão De Loreno discutiram os projetos, não havendo mais vereadores que
queiram discutir coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como
estão, contrários se manifestem, rejeitado por todos. Nada mais havendo a tratar,
sob proteção de Deus o presidente declarou encerrada apresente sessão, convocando
os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 13
de outubro as dezoito horas e quarenta e cinco minutos. Tenham todos uma

excelente noite.
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