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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE OU
039/14

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às dezoito horas e
quarenta e cinco minutos ocorreu á trigésima nona sessão do ano de dois mIl e
quatorze da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Eduardo Assis procedeu
à leitura de um trecho da Bíblia. O presidente solicita que seja feita a leitura da
convocação do suplente: Secretário: Senhor Paulo, CONVOCO Vossa Senhoria para
assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 20 de outubro, tendo em vista
pedido de licença do Vereador Otto A. Gerhardt, por motivos particulares, conforme
dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso l, alínea b, desta Casa. O Presidente
colocou em apreciação a ata 038/14 da sessão ordinária do dia treze de outubro 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 n° 237/2014 - do Executivo Municipal encaminhando
resposta Pedido de Informações; OP na 199/14; Oficio nO238/2014 _ do Executivo
Municipal encaminhando resposta Pedido de Informações OP n° 198/14; Ofício n0
249/2014 - do Executivo Municipal reportando-se ao Projeto de Lei n° 116/14; Oficio
n° 6841/2014 do Ministério Público da União dando ciência do arquivamento do
expediente IC 000076.2012.04.00119; Ofício n° 300/2014 - da Secretaria municipal
de Saúde com relação a problemas em relação a consultas e cirurgias na
especialidade de Otorrino; Ofício n° 036/2014 - da Escola Estadual Rodolfo Bolzani
encaminhando sugestão dos alunos que visitaram a Câmara de Vereadores;
LEITURA DAS INDICAÇÕES: 8858 Daniel Weber - Solicita para que seja
realizada pintura de sinalização no cruzamento da Rua Mauá com a Rua Alferes
Rodrigo; 8860 Daniel Weber - Reitera a solicitação para que sejam realizadas com
extrema urgência, melhorias nas estradas do Distrito de PinheIro Marcado e Molha
Pelego; 8862 Orion Albuquerque - Solicitando para que seja colocadas lixeiras nas
paradas de ônibus, da Rua Alferes Rodrigo, Bairro Centro; 8865 Erlei Vieira _
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente a
disponibilização de profissional da área médico em período mínimo de 20 horas
junto ao Ambulatório de Dependência Química. Atualmente a espera para consulta
está prejudicando o tratamento dos pacientes e a demanda judicial acaba não sendo
atendida a contento com o profissional apenas nos turnos disponibilizados; 8866
Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao ~
setor competente que sejam realizadas obras de melhorias na Rua Maurilio dos
Santos, Bairro Floresta; 8882 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo
juntamente com o setor competente do termino do asfaltamento da Av. Antônio ,
José Barlete. Bairro Sto. Antônio; 8883 Paulino de Moura - Solicitar colocação de
redutor de velocidade "Quebra molas" na Avenida Pátria Centro, , tendo em vista
que fomos procurados pelos moradores desta via pública, pedindo providências, já
que está muito perigoso devido ao trânsito de veículos em alta velocidade; 8884
Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente a
pintura das lombadas para melhor a sinalização com urgência na Rua Marechal
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Floriano Bairro: Centro; 8885 Estevão De Loreno - Reiterando solicitação da
operação tapa buracos na Rua Ernesto Alves, começando em frente ao Clube
Caixeral em toda a sua extensão; 8886 Daniel Weber - Solicita limpeza e melhorias
no Cemitério Municipal; 8887 Estevão De Loreno - Solicita a desobstrução da boca
de lobo na esquina da Rua Carlos Barbosa, acesso a Rua Ernesto Alves; 8889 Alaor
Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que sejam realizadas obras de melhorias na Rua Ernesto de Quadros,
Bairro São Miguel; 8890 AJaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal,
para que determine ao setor competente que sejam realizadas instalações de
liXeiras nas paradas de ônibus; 8891 Alaar Tomaz - Seja enviado oficioao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente que realize o recolhimento de
galhos e entulhos na Rua Ipiranga, próximo ao n° 26, Bairro Fábio; 8892 Alaor
Tomaz - Seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que sejam realizadas obras de melhorias na Rua Zélia Quadros Lirio,
Bairro Oriental; 8893 Eduardo Assis e Orioo Albuquerque _ Patrolameoto,
eosaibramento, colocaçãode pedras e compactação nas ruas do Bairro Floresta, em
especial na Rua Rio Negro, que está vergonhosamente abandonada e intransitável;
8900 Eduardo Assis e Orion Albuquerque - Ensaibramento, colocação de pedras e
compactação em todas as rua do Residencial Sol Nascente, no Bairro Ouro Preto,
conforme amplamente noticiado em todos os meios de comunicação da cidade em
que uma ambulância do SAM:Uficou atolada e outra foi chamada e até o GSVse fez
presente para auxiliar na retirada da primeira ambulância; 8901 Eduardo Assis.
Patrolamento, ensaibramento, colocação de pedras e compactação na rua Santos
Dumont no bairro hípica, que também está vergonhosamente abandonada e
Intransitável; 8903 Eduardo Assis - Patrolamento, ensaibramento, cascalhamento
e compactação em todo o Bairro conceição, em especial as ruas Carijós e Tamoios,
pois está intransitável; 8909 Daniel Weber - Solicita melhorias na Rua Clemente
Barnasque; 8910 Orion Albuquerque - para que realize um estude junto com o setor
competente para a ampliação do número de vagas de estacionamento para as
pessoas com Deficiência; 8912 Orion Albuquerque - REITERANDO, para que o
Executivo Municipal estude a possibilidade da volta do estacionamento exclusivo
por um tempo limitado, em frente às Farmácias. Solicitação dos Comerciários; 8913
Alaar Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao
setor competente que sejam realizadas obras de melhorias na Rua Sergipe, Bairro
Oriental; 8914 Daniel Weber - Solicita melhorias na Rua Monso Branda; 8915
Alaar Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao
setor competente que sejam realizadas obras de melhorias na Rua Amazonas,
Bairro Oriental; 8915 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, ~
para que determine ao setor competente que sejam realizadas obras de melhorias
na Rua Amazonas, Bairro Oriental; 8917 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício ao •
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam realizadas
obras de melhorias na Rua São Paulo, Bairro Oriental; 8923 Gian Pedroso _
Solicitando ao setor competente para que efetue serviços de limpeza e capina ao
longo dos trilhos da viação férrea ou que solicite a ALI.,que providencie a referida
limpeza; 8927 Rudi Brombilla . Solicita ao Executivo para que determine ao setor
competente os serviços de Limpeza (Serviço de Capina) e Pintura da Rua Ipiranga;
8932 Alaar Tomaz - Seja enviado oficioao Executivo Municipal, para que determine
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ao setor competente que sejam realizadas obl'as de melhorias na Avenida São
Bento, Bairro Glória; 8937 Paulo Gonçalves - Encaminhamos solicitação ao
Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência possível
medidas no sentido de agilizar o desnível do asfalto com a estrada de chão na Rua
Caetes B. conceição. Pedido dos moradores; 8938 Alaar Tomaz _Seja enviado oficio
ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam
realizadas obras de melhorias na Rua Bernardo Paz, em frente a Educação Infantil
do Colégio La 8a11e; 8939 Paulo Gonçalves - Encaminhamos solicitação ao
Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência possível
medidas no sentido de agilizar o patrolamento e melhorias na rua Rene Goelner B.
alegre.Pedido dos moradores; 8940 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente que realize a limpeza e
desentupimento de um bueiro existente na Rua Dag Hammars Roel, em frente ao
Centro da Juventude, no Bairro São Sebastião; 8941 Paulo Gonçalves .
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente
com a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar o reparo dos
buracos em toda extensão das Ruas Guanabara e Selbach no B. fey; 8942 Marcia
Hoppen - Solicitando ao setor competente e Venho através deste, reiterar o pedido
para que realize um estude da possibilidade da permanência dos guardas
municipais, permanecem em frente a Escola Glória e demais educandários, devido
aos acontecimentos recentes e mantenham a ordem no trânsito; 8943Alaor Tomaz _
Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que sejam realizadas obras de melhorias na Rua Alexandre da Motta,
próximo ao na 80; 8944 Marcia Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução serviço de pintura no quebre -mola em
frente a o n0358Bairro Sassi; 8946 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente que sejam realizadas obras de
melhorias na Rua Arthur J. Arnold, Bairro Floresta; 8947 Marcia Hoppen _
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
de colocaçãode uma lixeira na Rua 21 de Abril Bairro são João em frente ao n0601
atendendo assim a solicitação feita por moradores a agente de saúde do bairro;
8949 Paulo Gonçalves - Encaminhamos solicitação ao Executivo para que
determine ao setor competente com a máxima urgência possível medidas no sentido
de agilizar o reparo dos buracos e bueiros da Rua Porto Alegre B. Fey; 8950
Estevão De Loreno e Daniel Weber - Sobcita que seja colocado lixeiras
comunitárias no Residencial Sol Nascente no bairro Ouro Preto; 8953 Marcia
Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, Para que determine ao setor
competente e Venho através deste reiterar o pedido que analise a viabilidade da
colocaçãode uma lombada (quebra-molas) na Rua Salgado Filho Bairro Conceição,
em frente a o n0752;8954 Marcia Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução serviço de, patrolamento e
ensaibramento e compactação na Rua Victor Greff Bairro Fay e em toda sua
extensão, pois em dia de chuva fica impossível transitar , sem falar que a rua
encontra-se cheia de buracos, passar com veículos é quase que impossíveL Se
possível atendido desde já a comunidade agradece. LEITURA DOS
REQUERIMENTOS: 8859 Daniel Weber e Estevão De Loreno - Solicita para que
seja enviado oficio de aplauso ao Clube Comercial de Carazinho que completa no
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dia 12 de Outubro 100 anos de fundação; 8861 Rudi Brombilla _O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para
aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos à Direção, Funcionários,
colaboradores e sócios do CLUBE COMERCIAL DE CARAZINHO, que neste dia 12
de outubro completou 100 anos de fundação; 8863 Erlei Vieira - O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que após lido em plenário seja encaminhado
o seguinte pedido de informação ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Renato Süss.
Acerta do serviço disponibilizado pela Secretaria Municipal na média
complexidade, mais precisamente em nível de consultas especializadas, solicito as
seguintes informações. Quais especialidades estão descobertas por profissionais
médicos, no âmbito municipal? Quantos pacientes estão atualmente na fila de
espera? Descriminar por especialidade. Qual a grade de profissionais médicos
atuantes no Centro de Especialidades Médicas e qual a quantidade de
atendimentos por horário. Qual o tempo médio de espera para o acesso do usuário a
consulta de especialidade? Descriminar por especialidade. Sabemos que diversas
especialidades estão descobertas qual a atitude tomada pela municipalidade para
resolver essa pendência. JUSTIFICATIVA Acredito que seja necessário fornecer
esse suporte de referência para as unidades básicas de saúde, e o município está
falhando nesse quesito. Estamos acolhendo bem os problemas de saúde das
pessoas, mas quando chega no nível de média complexidade onde se precisa de
consultas especializadas e exames específicos as pessoas estão sofrendo com grande
espera. Recebi neste ano, em meu Gabinete diversos usuários do SUS que possuem
suas consultas marcadas para próximo ano, ou melhor, no segundo semestre de
2015. Devido a essas demandas como fiscalizador, estou solicitando a essas
informações para buscar uma possível resolução. As pessoas estão sofrendo com a
espera para acessar as consultas de especialidade médica, é preciso tomar uma
providencia IMEDIATA para acabar com esse problema que vem trazendo tantos
problemas para nossa comunidade. De antemão já sugiro que seja disponibilizado
recursos municipais para a realização de um grande mutirão para que seja colocada
em ordem a casa, pois com esse passivo enorme nunca será possível acabar com
esse sofrimento; 8867 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício do Poder Legislativo de
Carazinho, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, pela realização
da 2a Ciranda Literária no Parque Vali Albrecht; 8868 Alaor Tomaz - Seja enviado
oficio do Poder Legislativo de Carazinho, ao Clube Comercial de Carazinho pela
passagem dos seus 100 anos de fundação; 8869 Rudi Brombilla - OVereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que depois de lido em plenário e deferido
pela Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de
profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo cQL
falecimento do senhor ARISTEU SILVA DA CUNHA; 8870 Alaor Tomaz _ Seja
enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, ao Sindicato Rural de Carazinho ..
parabenizando pela excelente organização da Expo Carazinho 2014; 8871 Daniel
Weber e Estevão De Loreno - À família enlutada do Senhor Sr. Aristeu Silva da
Cunha, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido; 8872 Daniel, Estevão
e Fernando - Solicita para que seja enviado oficioparabenizando o Sindicato Rural
pela organização da 3° ExpoCarazinho; 8873 Daniel Weber - Solicita para que seja
enviado oficiode aplauso a Empresa Schuster e Medeiros que esta comemorando 58
anos de Fundação; 8874 Daniel, Estevão e Fernando - Solicita para que seja
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enviado oficio de aplauso a Equipe de Gelson Sturmer, do Q'Assado, extensivo ao
Lioos Glória que organizaram no ultimo dia 08 deste mês um evento especial para
as crianças na sede do Q'Assado; 8877 Eduardo Assis e Orion Albuquerque _Seja
enviado ofício à SERFO, pela conquista do Prêmio de responsabilidade Social 2014;
8878 Eduardo Assis - O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que
após lido e aprovado em plenário, seja autorizado a prorrogação de 60 dias, para o
andamento da CPI da Habitação, a qual este Vereador está presidindo, pois o
volume de contratos e oitivas nos requer essa ação; 8880 Eduardo Assis _ Seja
enviado oficio à Jornalista Ana Maria Leal pelo excelente trabalho realizado na
condução do Programa Lado a Lado com a Notícia, que vai ao ar de segunda a sexta
feira pela Rádio Gazeta AM:670 e pelas reportagens que assina, tanto para o site
da empresa, quanto para o jornal impresso; 8894 Estevão e Daniel _Seja enviado
oficio parabenizando o Sr. Jerônimo Goergen, Deputado Federal e vice-presidente
da Frente Parlamentar das Ferrovias, pela sua explanação referente ao Modal
Ferroviário e a Ferrovia Norte-Sul, da 2" Edição do Fórum dediscussões do
agronegócio na 3" ExpoCarazinho; 8895 Estevão De Loreno e Daniel Weber _Seja
enviado oficioparabenizando o Grupo Diário da Manhã, pela promoção da 2"Edição
do Fórum de discussões do agronegócio na 3"ExpoCarazinho; 8896 Daniel Weber _
Os Vereador abaixo assinado requere na forma regimental que após lido e aprovado
em plenário, seja enviado oficio à Igreja Batista Nacional Lugar de Vida extensivo
a IBN Nao me Toque e IBN Passo Fundo, bem como a toda diretoria e membros,
pela realização da Mateada de comemoração de seu aniversário, bem como pela
realização da belíssima Festa dos Tabernáculos; 8897 Eduardo Assis _O Vereador
abaixo assinado requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário,
seja enviado oficioem nome dos 13 Vereadores desta casa à Assembléia Legislativa
do Estado, solicitando que seja estudada e o mais rápido possível alterada a Lei n0
9.823 de 22 de janeiro de 1993, a qual trata do deslocamento gratuito em
transporte coletivo urbano e intermunicipal de Policiais Militares, ao que tange que
para fazer uso desta Lei, o Policial Militar deverá estar devidamente fardado e
apresentar ao motorista ou ao cobrador o documento funcional Conforme notícias
veiculadas em vários meios de comunicação do Estado, no dia 16 de outubro, o
Soldado Márcio Ricardo Ribeiro foi executado quando estava se deslocando para
sua casa, pois conforme a Lei, ele somente poderia usufruir de tal gratuidade da
passagem estando fardado e o mesmo o estava e por este motivo foi fria e
cruelmente executado, Solicitamos que a Lei seja alterada e retirada a
obrigatoriedade de uso da farda para usufruir de tal gratuidade, sendo que o
Policial Militar deverá somente apresentar a carteira funcional, o identificando,
sendo que desta maneira, será dificil a bandidos e marginais identificar o mesmo, ~
pois estará a "paisana" sendo visto como um passageiro comum, atentando muito
menos contra a sua vida, pois quando do uso da farda em serviço, estará coberto e .
protegido pelos seus companheiros e sozinho, torna-se um alvo de fácil acesso para
esses bandidos e marginais; 8898 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 informe o que segue: 1. Qual o motivo da
não lavagem dos containers de lixo, após o recolhimento do lixo constantes nos
mesmo; 8899 Eduardo Assis - O Vereador abaixo assinado, requer na forma
regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício ao Executivo
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Municipal, para que informe o que segue: 1- Qual a situação e o andamento do
projeto de reurbanização da Baixada do Caie; 8905 Paulino de Moura _O Vereador
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido e apreciado em
Plenário, seja encaminhado oficio a Secretária Municipal de Saúde, Sra JUSSARA
POLETTO. CONVOCANDO-A para ocupar o espaço destinado ao Grande
Expediente da Reunião Ordinária, dia 27 de outubro de 2014, para realizar uma
explanação com relação a situação da saúde pública no Município, visando
esclarecer as dúvidas dos vereadores e da população em geral; 8906 Eduardo Assis,
Erlei Vieira e Orion Albuquerque. Os Vereadores abaixo assinados, requerem na
forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja aprovado viagem para
a cidade de Porto Alegre - RS entre os dias 21 a 24 de outubro de 2014, para
participarem de curso no instituto INLEGIS com o seguinte teor:
APRIMORAMENTO E EVOLUÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, ASSESSOR
LEGISLATIVO, DIRETORES E VEREADORES NO ATENDIMENTO DE
DEMANDAS PARA O CIDADÃO e ENCERRAMENTO E CONTAS DE GOVERNO
SEGUNDO NOVAS ORIENTAÇÕES DO TCE Para tal, solicitam a liberação de 3
diárias e meia para custear despesas. Horário de saída - 21/10/2014 - 08:00 horas
horário de retorno. 24/10/2014 - 16:00 horas; 8907 Anselmo Britzke _O Vereador
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja
registrado em Ata e oficiado aos famlliares votos de profundo pesar, pela perda
irreparável do Senhor Eduardo Rossi; 8911 Estevão De Loreno - Seja enviado ofício
com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares da Sra. Melita Nohato,
pelo falecimento ocorrido no dia 12 de Outubro de 2014; 8916 Orion Albuquerque,
Alaor Tomaz e Anselmo Britzke - Os vereadores abaixo assinados, integrantes da
Comissão de Educação, Saúde e Obras, solicitam a Mesa Diretora desta Casa, que
depois de lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio convidando os
Engenheiros da Prefeitura que acompanham as obras do Programa de Aceleração
do Crescimento, (PAC 11), Sr. Alexandre Schneider e a Sra. Letícia Somavila, o
Engenheiro da Empresa CONPASUL e o Secretário de Obras Sr. Vitor Xavier, para
o dia 27.10. do corrente mês, ocuparem o espaço destinado ao Grande Expediente
desta Casa, para prestarem esclarecimentos sobre a qualidade do material
utilizado para realizar o recapeamento asfáltico e as operações tapa buraco nas
Ruas: Av. Pátria, Ernesto Alves, Presidente Vargas, Rodrigues Alves, Marechal
Floriano. Justificamos esta solicitação para que possamos informar melhor à
comunidade que diariamente nos procura em busca de informações, salientando o
seu descontentamento com as obras realizadas; 8922 Gian Pedroso _ Seja enviado
ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho a jovem menina Maria
Eduarda Bender de Quadros, de apenas 10 anos de idade que conquistou o titulo de
Miss Beleza Brasil 2015 categoria infantil; 8924 Rudi Brombilla - O Vereador ~
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido em plenário, o
senhor presidente encaminhe oficio ao Executivo Municipal, solicitando que sejam '
prestadas as seguintes informações: 1. Informar se a construtora responsável pela
construção da UPA já fez a entrega oficial da obra; Caso positivo, informar qual a
data em que o município recebeu a obra; 2. Qual a data prevista para a UPA entrar
em efetivo funcionamento?; 8925 Rudi Brombilla - O Vereador abaixo subscrito
requer, na forma regimental, que depois de lido em plenário, o senhor presidente
encaminhe oficio ao Executivo Municipal, solicitando que sejam prestadas as
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seguintes informações: 1. Informar se o Município possui nomeado um fiscal que
faz o acompanhamento de abertura e fechamento de valas realizadas pela
CORSAN, em caso positivo, informar o nome do servidor e o decreto da nomeação
para exercer essa função; 2. Como é feito o controle das obras e se há planilhas de
acompanhamento destas obras?; 8926 Rudi Brombilla _ O Vereadore abaixo
subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido em plenário, o senhor
presidente encaminhe oficlO ao Executivo Municipal, solicitando que sejam
prestadas as seguintes informações: L Cópia de capa a capa do Processo de
Licitação do PAC2; 2. Informar o inicio das Obras do PAC2 e previsão de término,3.
Cópia do CRONOGRAMA das obras do PAC2 . 4. Cópia dos Projetos das ruas
contempladas do PAC2; 8928 Rudi Brombilla - O Vereador abaixo assinado solicita
na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja
enviado oficio de cumprimentos ao empresário e proprietário Fabiano Verdi Jung
(Verde), em comemoração aos 10 anos da ACADEMIAVIDA ATIVA; 8929 Rudi
brombilla - O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de
lido em plenário e deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos
familiares votos de profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE
CARAZINHO, pelo falecimento do Sr. VITÓRIO DE QUADROS "SEU VITO"; 8931
Paulino de Moura - O Vereador abaixo subscritos requer, na forma regimental, que
depois de lido em Plenário, seja enviado OfiCIOcommais sinceros votos de profundo
pesar, pela perda irreparável da senhora DILECTA DA SILVEIRA GIRARDELLI
ocorrido no dia 19 de outubro de 2014; 8934 Estevão De Loreno e Daniel Weber _
seja enviado oficioparabenizando a Cotrijal, pela promoção da 2"Edição do Fórum
de discussões do agronegócio em parceria como Grupo Diário e Sindicato Rural na
3" ExpoCarazinho; 8945 Alaar Tomaz - Seja enviado OfiCIOcom os mais sinceros
votos de profundo pesar aos familiares do Sra. SENHORINHA LEMES DA SILVA
pelo falecimento, ocorrido no dia 20 de Outubro de 2014; 8949 Alaar Tomaz _Seja
enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, a Secretaria Municipal de
Educação e Cultura e 398 Coordenaria Regional de Educação, pela realização do
Baile Brega e Chique, alusiva a comemoração do Dia do Professor; 8952 Daniel
Webe, Estevão De Loreno e Rudi Brombilla - Os Vereadores abaixo assinados
requerem na forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja
autorizado viagem à Porto Alegre nos dias 27 à 29 de Outubro de 2014; LEITURA
DOS PROJETOS: 8855 Rudi Brombilla - Inclui a alínea "d" ao art. 116 da Lei
Complementar no 03 de 1985 (Códigode Posturas), proibindo o comércio ambulante
nos terminais rodoviários; 8856 Rudi brombilla - Dispõe sobre a criação do Projeto
Vereador Por Um Dia da Terceira Idade no âmbito do Município. Intervalo ~
Regimental. Grande Expediente: Estevão De Loreno, Daniel Weber, Paulino de
Moura, Rudi Brombilla, Anselmo Britzke e Alaar Tomaz,.C?rdemdoDia: Ap~eciação
e Votação dos Requerimentos. O Vereador Anselmo solIcita que os requerImentos
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. O Presidente solicita ao Secretário Leitura do número e autor
dos requerimentos. O Presidente coloca em discussão os requerimentos, o Vereador
Gian Pedroso discutiu os requerimentos, não havendo mais vereadores que
queiram discutir, coloca em votação, vereadores favoráveis permaneçam como
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estão, contrários se manifestem, aprovado 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 27
de outubro as dezoito horas e quarenta e cinco minutos. Tenham todos uma
excelente noite.

Ver adorRudineiBrombilla
Presidente

VereadorOr"
Secretário
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