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Ao vigésimo segundo dia do mês.:.-a.e"'de~émbto dois/~il-'e"quatorze, ás dezoito horas
e qu~~enta e cinco.;:?in~ps,'~,2G~;re'u"ã-q~!:i~~agési~~{noj~/.~~~miãoda Câmara
MUnIcIpal de Carazmho. 'O~Vereador Erlel VIeIra procedeu;a/leltura de um trecho
da Bíblia. O presiq.el).té-tolocou em ap:t;'.eciaçãqa ata 047/14 'd~~seéSãoordinária do
quinze de dezeihbr~"de dois mil e ql,láÍorze. Está em discussão r átibl'ão havendo
vereadore",s1-,qtr~~quisessemdiscutif colocai! em\votação. Aprovadà<:to"i':todos. O
presidente\~locou em apreciação la,l ata '-048/14 da sessão extraordin:áriàfdo dia
dezeno{~2e dezembro de ~ois mjl e. qua~orze.l:Está em disc~ssão à ta.t~J~não
havendo, vereadores que qUlsesse!ll dIscutIr colocou em votaçao. Aprovado_~por
todi!!f::~o'~presidente.p_ediu~que.o ..sécretário ,procedesse a .leitura .do-expedieri~~~~da
pre'sente reunião, :LEITURA DO EXPEDIENTE: Ofício n° 286/2014 ~ do Execútivo
Murí'icípal encaminhando Projeto de Lei nO"136/14; Oficio n° 304/2014 -'fi, do
Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n° 143/14; Ofício n° 305/2014 _
do Executivo Municipal encaminhando Proje"tô'9.eLei n° 144/14; Oficio nO306/2014
- do Executivo Municipal encaminhando,~P~ojetó-de"Lei Complementar n° 007/14;
Oficio nO 307/2014 - do Executivo Muniêipal encaminhando Projeto de Lei n°
145/14; Oficio n° 308/2014 - do Executivo Municipât'':'enca~inha:rÍdo Projeto de Lei
n° 146/14; Oficio nO310/2014 - do E~"'ecutivo'~Municipalencaminha'i-Ido Projeto de
Lei Complementár nO,;008/14; ofi~ió n° 31112014 - dó Executivo Municipal
encaminhando anexos,'\a LOA; Oficio n° 312/2014 - do Executivo Municipal
encaminhando Respost~"'Pedido de Informação OP nO264/14; Oficio~n° 313/2014-
do Executiv~ Municipa'l" \ncaminhando ~eseo,sta. ~~did~id;' I.nfo~mação OP n°
265/14; OfiClOnO:314/2014,,- do ExecutIvo MumcIpal ,encamInhando Resposta
Pedido de Informação OP\no\266/14; Oficio n° 315/2014 ,i- do Executivo Municipal
encaminhando Resposta Pe~dà_de Informação OP n°..,.267/14;Oficib n° 317/2014 _
do Executivo MuniCipal encanlinhando Projetá de LeÍ no'149/14; Oficio,n° 318/2014

A,'. " .- do Executivo Municipal encaminhando Proje'to dé Lei n° :i50/14\,Oficio n°
320/2014 - d6 Executivo MunicipaI-'er~àminhàndoProjeto de Ui n01152/14;Oficiodo CTG Vento.Minuano convidando pàra--sc;lenidá(kde posse dâ patrQn'àgém dia 20
de dezembro; Ofi~io do Trianon solicitand;" ª!1xihà fin~ufceiro' para a Câmara
Municipal; Oficio CT,GRincão:..Serrano solicitandõâu~ilio:hnanceirol)3ra a Câmara
Municipal; Oficio do Grupo de Àpoio a_Policia Civil-de::Cã'razinho.solicitando auxílio
financeiro para a Câ~àra Municip~l;Ófit:ió--=-"'ÃDÊSIYACAl\1nNsolicitando auxílio
financeiro para a Câma.ia .•....Municipal; .Oficio da' SERFO solicitando auxilio
financeiro para a Câmá@. ....::::r\'.f~nicipal;__Oficio ...da ..•.-Se;r~l~~ solicitando auxílio
financeiro para a Câmarà'Murlicipàl; 'Dficio'.dà: Escolinha. de Futebol do Grêmio
Esportivo Flamengo solicitando -a~xilitfióa~beirb '}tira a Câmara Municipal; Oficio
da Associação de Moradores do Bairro Vila Rica solicitando auxílio financeiro para
a Câmara Municipal; Oficio da ACADEV solicitando auxílio financeiro para a
Câmara Municipal; .oficio da CASC solicitando auxílio financeiro para a Câmara4
Municipal; Oficio do Esporte Clube Rodoviário solicitando auxílio financeiro para a I •

Câmara Municipal; Oficio da PATRAM solicitando auxílio financeiro para a
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Câmara Municipal; Oficio do Pinheiro Atlético Clube solicitando auxilio financeiro
para a Câmara Municipal; Oficio da ACAPA solicitando auxílio financeiro para a
Câmara Municipal; Oficio da Liga Feminina de Combate ao Câncer solicitando
auxilio financeiro para a Câmara Municipal; COMPOSIÇÃO MESA DIRETORA
CHAPA NOVO RUMO; COMPOSIÇÃO COMISSÕES CHAPA NOVO RUMO
Leitura das Indicações: 971l:~udi Br,bm,billa~-Soliejta ao Executivo Municipal

• '" "'_" .~ .'\ l. '. ".~ .'~-...,

para que~eterml?e~c:.s.~t?:,;~~p~~ente;.Ptovlde_nc~~~J.URP~~TESdos trabalhos
de correçao de mvelamento:'entre as Ruas Dona Juha ,e/Augusto Keller 9717
Estevão De Lore~o \tBi:úa:' enviado oficiQ ao Sr. Prefeitó ".rV(U1,l.icipal, pa;a que
determine ao.setor~c6kpetente que tome' medidas no sentido de~iliza~r?melhorias,
a roçada ~/litÍipeza das pracinha' dos ,bairro~, do município; 97ig'{Estevão De
Loreno -(SOLICITA a roçada e #mpezaJ-na á~ea verde que divide~os-JBairros
Planaltci' --e":Cantares, também limpeza na Pracinha; 9724 Mareio -H~ppen _
Solicitàn<ló ao Executivo Municipal/ que determin~ ao setor competente, a ~x'e~üção~.•..' ." - ~-
Venho através deste reinterar o pedido de serviço de conserto do bueiro na',..Rua
Fiqr~v'ã:'"nteBarle~e esquina com-a Paissandu emírente ao numero 324, ióisfa- .'. '"\ . . ~
grade-caiu causando uma grande cratera e assim oferecendo perigo a pedestres e
veículos que ali pássam, desde de já ressalto ser um~pedido dos mora"dores. Leitura
dos Requerimentos: 9705 Daniel Weber ,c -Solicita para que seji enviado ofício
com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de ANNITA
BENHARDT CAVOL pelo falecimento, o'cotrido no"diaI7 de Dezembro de 2014;
9706 Paulino de. Moura - Os Vereadores abaixo'\.subsctitos requer, na forma~~ '
regimental, que depois de lido em Plenário, seja enviado oficio com mais sinceros.. , ~ , ( ."
votos de profundo pesar, pela perda irrepa'rável do senhor. JORGE MATIAS
CORREA aos 55 anos"6corrido no dia 16 de dezembro 2014; 9707 Erlei Vieira - O
Vereador abaixo assina,dl? solicita na forma regimental, quej~pós li~o em plenário
seja encaminhado oficio EMEI Carolina DaI..Gastel, parabenizando! a toda equipe
pela linda aprese~tação de'"final de ano promovida poress.a:'instituição. Tenho uma
admiração pelo trabalho "re1.lizado por todos profissionaÍs desta EMEI, inclusive
minha fllha está i:htegradao'no\convívio com essas pesso"âsmaravilhosas que fazem
na minha opini.ão uma dã'E;.,Inl(lhores EMEIS do~múnicípio. )~:m especial a
apresentação de~final de ano foi'múito especial, c~rfada" de criatividade .....e dedicação

~ ,', ...•. ~ 1""por todos profissionais, recebam do Poder )::,egislativo o reconhecirn,ento'pelo belo
trabalho realizadà pela comunidade; ..•..9708 Erlêi Vieira - .•..6 Vére'ador abaixo
assinado solicita',~a forma regimental, que após.l~gõ.em plenârio sejà";encaminhado
oficio ao Radialist~, Sérgio ~AImir Peixoto, "màis .•.cbnlfe"éido co~o'" Tio Piska, o
parabenizando pelàs mais ';ecentes conquistas,.,,"",ébrÍicJ.Melherr Comentarista
Esportivo, concedido 'pela empr~i':;'Pódiu.iri::ê .•..pfl-;- Taça" RB'S, como destaque
regional esportivo. Tenhoà ..prazer de conviver com o TioPiska como profissional e
amigo, tenho nele um espelho~-umapessoa trabalhadoráé~d;dicada ao seu trabalho
e a família. Receba do Pdde~.Ugislatí~ile 'Cãra-zinho.o~';êc6nhecimento pelo belo
trabalho realizado como comunlc'adbr;.(97:Ó9\b'â~i~~J.;W~ber- Solicita para que seja
enviado oficio de aplauso a equipe Sub 15 do Pinheiro Atlético Clube que
conquistou na ultima segunda-feira (08) na cidade de Sananduva o titulo de
campeão da Tacinha Regional de Futsal que ao comando do técnico Eduardo Gomes
venceram o Guarany de Espumoso de 5x3; 9712 Alaor Tomaz ~Seja enviado oficio ~
do Poder Legislativo de Carazinho, ao Pinheiro Atlético Clube, Categoria Sub 15,
pela Conquista da Tacinha RBS de Futsal; 9713 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício ,
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do Poder Legislativo de Carazinho, ao Pinheiro Atlético Clube, Categoria Mirim,
pela Conquista da Tacinha RES de Futsal; 9714 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio
do Poder Legislativo de Carazinho, a ANTONIO ACNE BAGATINI, pela Conquista
do Campeonato Gaúcho de Futsal Série Ouro 2014; 9718 Rudi Brombilla - O
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de lido em
plenário e deferido pela Presidência/ séja" consignado em Ata e oficiado aos
familiares votos de profuhdo:~-p:esar,,'~~.lnOrhe.f:1o<:'PODER LEGISLATIVO DE
CARAZINHO, pelo£falédT,ici,'io" do senhor. ROEERTOfFÔNTES NOGUEIRA
"BETINHO"; 9722.Es"t.evâ"o -De Loreno e D.aniel Weber - Reqü"efiníento de Aplauso
ao Exmo. Sr.;Ernahi 'Pala; 9723 Anselmo Brltzke - encaminhe%fi6.ó/ao Executivo
Municipal"sblícitando que seja infofmado a est"àcasa o que segue: i'Yé~caminhar

/"."';:" ',- <l:'f ... "a esta casa?a'.copIa na integral do Processo n° 4572/2013 da Secretaria Municipal de
.•.. '."'-'.~ ",' , ,~~

Planejamento. 2 - encaminhar a .esta casa a cópia na integral do Pro,cesso n°
1256/20}4.

l

da Secretaria Municipal'-de Planejamento. JUSTIFICATIVA RéCébemos
uma'"dep,tincia de que há irregula~idades quanto "8.liberação destes processõs~~ra
construÇão em áreá "'verde: 'lniervaloRegimentãl.- GiãIldeExpedient$:'1fOs
Vé~êadores Rudinei Brombilla, Alaor Toma~:'-Anselmo Britzke, Daniel Weh'er e
Marci~ Hoppen fizeram o uso da tribuna. Passamos para a apreciação e votação dos•requerimentos. O Vereador Estevão De Loteno solicitou que os requerimentos e
projetos viáveis sejam votados em bloco., O'. Rr~sidente coloca Iem votação o
requerimento verbal do Vereador Estevã'o-De Loreno, vereadores que concordam
permaneçam como estão, contrários se manifest,em, "àp,rov~doJ por todos. O
presidente solicitou que o secretár,iâ,fizesse,'a)leitura do nú:nero. e autor e dos
requerimentos. O presjdente colocou"em discussão os requerimentos. Não havendo
vereadores que quisessem discutir, o presidente colocou os: requerimentos em
votação, vereadores fav~ráveis permaneçam como estão conÚários .~emanifestem.
Aprovado por todos. O ptesidente solicitou que.o secretário prócedeése a leitura do
número, autor e~ementa\dos projetos, 122/1:4, 140/14,;123/14, 150/14, 149/14,
008/14, 136/14, 143/14, 606/14, 138/14, 155/14, 146/14,clo.Executivo Municipal e
Relatório 011/14, PL 046/14, à50/l4, 053/14, 047/14, 054/14, 051/14,'049/14, 055/14,
056/14, 052/14, PDL 009/14, à57/14, PDL ,010/14(PDL 008/14"do Legislativo
MunicipaL O ,s~retário procedeu"'a-;Jeitura'dos .pireceres da CJF do~""respectivos
projetos. O '-Presidente colocou '"em ~discussão""o parecer da CJF,nlãd' havendo

" . .. ..••.. -..... "" - "vereadores quer qUIsessem dIscutir, colocou em'votaçao. Aprovado por. todos. O
secretário praeedé'u à leitura dos pareceres dá -COES dos prbjetos denominados. O
presidente colocotiem disct!.s.?lãoos parecereS"Cla~.COE.$,Jnão have~do vereadores
que quisessem discutír, colocõu.....e!U votação. Ap:roy."ád6por tqdós. O presidente
colocou em discussão 'a..projeto co"'in-:o~pareceres"já-aprovados.~'OVereador Paulino
de Moura, Rudi BrombilIa;.,.discutiram os projetos. Não,hávendo Vereadores que
queiram discutir coloco eJ;ll,votação,--'.vereadoresque ..coiícord~m permaneçam como
estão, contrários se manifest~m;;ap'ro?do,.po~ tOdos.•..d:íire~idente solicitou que o
secretário procedesse a leiturá "d6!'húÍn~rà;: a\ifur! emenda e ementa do projeto
126/14. O secretário procedeu a leitura dos pareceres da CJF da Emenda do
Projeto. O presidente colocou em discussão o parecer da CJF da Emenda, O
Vereador Pauhno de Moura discutiu o parecer, não havendo mais vereadores que
quisessem discutir, colocou em votação. Aprovado por todos. O secretário procedeu ~,
a leitura dos pareceres da COES do Projeto com o parecer da CJF e a Emenda Já
aprovados. O presidente colocou em discussão o parecer da Coes da Emenda e do
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Projetos, não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em votação.
Aprovado por todos. O Presidente colocaem discussão a Emenda e o Projeto, não
havendo Vereadores que queiram discutir coloca em votação, vereadores que
concordam permaneçam como estão os contrários se manifestem, aprovada a
emenda e o Projeto por todos. O presidente solicitou que o secretário procedesse a
leitura do número, autor e ementa doi:projeros; 0.45/14. O secretário procedeu a
leitura do parecer inviá~eLçia :qjF,do'rêspectlvó"prbJe"fó. Q..presidente colocou em
discussão o parecer,"â~ 'ÇJF:~'ô;Vereadores PauliJio:(de/MqU'ra e Daniel Weber
discutiram o parecer,\iÍãô havendo mais vereadores que quiseS'SZ-m"'discutir,colocou

'" , •••' ,0.' --. ""_', ••em votação. Rejeitado por 9 x 3. Encaminho o"'projetopara a COES exarar parecer.
a president~~olicitou que o secretário pl;"ocedéssea leitura do 'nÓ~ro;\ autor e
ementa db"s'Prbjetos, 139/14. O secretáriopi-ocedeu a leitura do parec~rinViável da
CJF dojespectivo projeto. O presideIÍte colocou erb discussão o parecer d-a:éJF, não
havep4Q"::vereadoresque quisesse~'" discutir, colocou em votação. Rejeitad;;---~r 09x
3. Encàininho o projeto para a COES exarar parecer. Intervalo. O presidente
solicito; que o secretáiio" procedesse a leitura ci.õiitimero, autor e ementã"!dos

0.' /.' '. • ;;"

projetos, 045/14 e 139/14. O secretário procedeu a leitura do parecer da COES\dos
respectivos projet.os. O presidente colocou em discussão o parecer ;da COES, não
havendo vereadores que quisessem discutir, ....colocou em votação. Aprovado por
todos. Nada mais havendo a tratar, sob proteção ~e Deus o presil:Iente declarou., ~... -
encerrada a presente sessão, convocando:.os senhores- vereadores para a próxima
sessão ordinária a ser realizada no dia 22 de dezeril,bro dé, dois~mil e quatorze às
18h45 minutos, tenham todos uma excelente noite. ' .,\ _ c,

\
\

J
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