
Ao quarto dia do mês de novembro de dois mil e treze, dezoito e quarenta e cinco
minuto ocorreu á quarentésima segunda reunião da Cãmara Municipal de Carazinho
O Vereador Marcio Hoppen procedeu á leitura de um trecho da Biblia O secretário fez
a leitura da convocação 044/13 do Suplente Vilson Moreira, para assumir na Câmara
no dia 04/11/13 presente, por motivo de afastamento do vereador Paulino de Moura
para tratamento de saúde O presidente colocou em apreciação a ata 041/13 da
sessão ordinária do dia vinte e quatro de outubro de dois mil e treze. Está em
discussão á ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou em votação.
Aprovado por todos O presidente solicitou que o secretário procedesse a leitura do
expediente da presente reunião. Oficio 213/13 do Executivo Municipal, o qual retira o
Projeto de Lei 067/13; Oficio 212/13 do Executivo Municipal, o qual retira o Projeto de
Lei Complementar 009/13; Ofício 211/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha
emenda corretiva ao Projeto de Lei Complementar 005/2013; Oficio 210/13 do
Executivo Municipal, o qual responde o OP 177/2013; Oficio 209/13 do Executivo
Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 085/2013; Oficio 208/13 do Executivo
Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 084/2013; Oficio 207/13 do Executivo
Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 083/2013; Oficio 206/13 do Executivo
Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 082/2013; Oficio 205/13 do Executivo
Municipal, o qual silencia o OP 169/2013; Oficio 048/2013 da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Pedro Pasqualotto, convidando o Vereador Olto A Gerhardt Neto
para ser padrinho de formatura dos alunos do 9° ano do Ensino Fundamental; Convite
da SMEC para o Encontro Municipal de Adolescentes; dia 31.10.2013 no Auditório do
Patronato Santo Antonio; 5365 - Gian Pedroso Emenda a Projeto de Lei EMENDA
MODIFICATIVA PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 006/2013 5368 - Rudi
Brombilla,Daniel Weber,Estevão De Loreno Emenda a Projeto de Lei Art. 1° - Altera a
redação dos os artigo Art 11, Uso 47; Art 44 inciso 11; Art 45 Parágrafo 2°; Art 46 inciso
11 e IV; Art. 48 inciso 11; Art 50 inciso 111; Art 52 Inciso 11; Art. 91 Parágrafo 3°; Art.
96;Art. 101 inciso 111: Art. 107 Inciso I. 5453 - Erlei Vieira,Gian Pedroso Emenda a
Projeto de Lei Altera o Artigo 2° da Lei Municipal nO6800, de 12 de junho de 2008
5452 _ Erlei Vieira,Gian Pedroso Projeto de Resolução Altera o parágrafo 2° ao Artigo
75 do Regimento Interno desta Casa, e normatiza as Homenagens a serem realizadas
no poder Legislativo 5369 - Gian Pedroso Projeto de Lei Complementar Acrescenta
parágrafo 14 ao artigo 113 - Capitulo XVIII - do Comércio ambulante da Lei
Complementar nO 03/85 que institui o Código de Posturas do Municipio e dá outras
providências. 5370 - Gian Pedroso Projeto de Lei Complementar Acrescenta parágrafo
ao Artigo 30 - Capitulo 111 - das Vias Públicas da Lei Complementar nO 03/85 que
institui o Código de Posturas do Municipio e dá outras providências. 5367 - Daniel
Weber, Fernando Sant'Anna de Moraes, Estevão De Loreno, Rudi Brombilla Paulino
De Moura Projeto de Lei Proibe á colocação de material de propaganda eleitoral como
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cavaletes, bonecos, faixas, cartazes e banners fixos ou móveis em praças e canteiros
centrais e laterais, passeios, rotatórias e cruzamentos de vias públicas no Município de
Carazinho 5405 - Eduardo Assis, Alaor Galdino Tomaz, Anselmo Britzke,Daniel
Weber,Erlei Vieira,Estevão De Loreno, Fernando Sant'Anna de Moraes,Gian
Pedroso,Orion Albuquerque Paulino De Moura, Rudi Brombilla Projeto de Lei
PROJETO DE LEI N° 063/13 EMENTA: Altera o Artigo 40 da Lei Municipal nO6.922, de
13 de março de 2009. AUTORES: Ver.: Gian Pedroso - PDT Ver.: Alaor Tomaz - PDT
Ver.: Anselmo Britzke - PDT Ver.: Erlei Vieira - PSDB Ver.: Orion Albuquerque -
PSDB Ver.: Fernando Sant'Anna - PP Ver.: Estevão De Loreno - PP Ver.: Rudi
Brombilla _ PP Ver.: Daniel Weber - PP Ver.: Paulino de Moura - PTB Ver.: Eduardo
Assis _ PSD PROJETO DE LEI Art 10 - O Artigo 40 da Lei Municipal nO6.922, de 13
de março de 2009 passará a ter a seguinte redação: " Art. 40 - Ern caso de viagem
para fora do Município, a serviço ou para representação da Câmara Municipal,
mediante designação da Mesa Diretora ou da Presidência, poderá o Vereador receber
diárias a serem fixadas mediante legislação própria." Art. 20

- Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA: Adequar esta lei a Resolução 315 de
2011. 5406 _ Gian Pedroso Projeto de Lei Altera a redação do parágrafo 20 do Artigo
20 da lei Municipal nO 6.963, de 03 de junho de 2009, que autoriza o Município a
conceder parcelamento de débitos tributários ou não, inscritos em Divida Ativa. 5418 -
Gian Pedroso Projeto de Lei Institui no site da Câmara Municipal um espaço com
dados sobre os Bairros do município. LEITURA DAS INDICAÇÕES: 5372 - Anselmo
Britzke Solicitamos ao Executivo para que sejam tomadas providências no sentido de
que sejam realizadas imediatas obras de melhorias, tais como reparos, manutenção e
limpeza da Praça do Bairro Princesa. 5374 - Anselmo Britzke Solicitando ao setor
competente que realize trabalhos de limpeza do campo na Rua Siqueira Campos,
baixada da Vila Rica,ao lado das futuras instalações da Igreja Água Viva, pois o
mesmo esta tomado pelo matagal, propiciando a procriàção de insetos, ratos e outros
animais que podem causar danos a saúde dos moradores das proximidades 5375 -
Anselmo Britzke Solicitamos ao Executivo para que sejam tomadas providências
quanto a limpeza e a realização de melhorias no pátio do Posto de Saúde do Bairro
Princesa. 5397 _Rudi Brombilla Solicita ao Executivo Municipal que após aprovado em
plenário determine ao setor competente os trabalhos de reparos no calçamento
"Operação Tapa Buraco" na Rua Guaranis, nas proximidades da EEEF. Manoel
Arruda Câmara na justificava que mesma se encontra intrafegável, sendo uma via de
grande fluxo de carros e pedestres pela proximidade da escola. 5398 - Rudi Brombilla
Solicita ao Executivo Municipal que após aprovado em plenário determine ao setor
competente os trabalhos de Patrolamento, cascalhamento, compactação e colocação
de tubos na Rua Soledade Solicitação da comunidade. 5399 - Alaor Galdino Tomaz
Seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal para que determine ao setor
competente a colocação de placa Proibindo o depósito de lixo e entulhos na Rua Cruz
Alta esquina com Guanabara no Bairro Fey. 5419 - Alaor Galdino Tomaz Seja enviado
oficio ao Senhor Prefeito Municipal para que determine ao setor competente melhorias
urgentes nas vias das localidades de São Bento e Santa Terezinha 5420 - Alaor
Galdino Tomaz Seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal para que determine
ao setor competente providencie a colocação de sinalização na Alexandre da Motta
próximo ao INSS identificando a mão única da via. 5421 - Alaor Galdino Tomaz Seja
enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal para que determine ao setor competente
que providencie melhorias na tubulação da Rua João Batista da Silva esquina com a
Rua Violetas no Bairro Cantares. 5422 - Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado,
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requer na forma regimental que depois de lido e aprovado em plenário, seja enviado
oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor responsável, para que faça
a retirada de lixo e limpeza da via e posterior colocação de placa de "PROIBIDO
COLOCAÇÃO DE LIXO NESTE LOCAL", na rua Independência, esquina com rua
Santos Dumont. 5423 - Estevão De Loreno SOLICITO ao Sr. Prefeito Municipal que
encaminhe ao setor competente para que seja refeito o calçamento da rua Rufino
Souza Leal, começando da esquina da Avenida Pátria até a esquina com a rua Barão
de Antonina, pois a referida via encontra-se em péssimo estado de conservação e
intrafegável. 5424 - Erlei Vieira Solicitando ao Executivo Municipal, que destine o
ônibus recém-recebido da Receita Federal para a Secretaria Municipal da Saúde.
Esse veículo será de fundamental importãncia para essa pasta que pode utilizar do
mesmo para realizar o transporte de pacientes a Passo Fundo e outras localidades.
5425 _Anselmo Britzke Encaminhamos ao Executivo Municipal, nossa solicitação para
que determine ao 'setor competente que providencié'müdanças no trãnsito da
Travessa VidaIPeçanha.' 5426"," Fernando Sant'Anna dé' 'Mo'raes Solicitando ao
executivo que determine ao setor competente que realiZe a limpeza nos canteiros
centrais de toda a Avenida Pátria. A localidade encontra-se com capim alto, tendo se
tornado local de depósito de lixo, colocando em risco a saúde dos moradores e
comerciantes da região, facilitando a proliferação de insetos, devendo se tomar
providências breves. 5427 - Fernando Sant'Anna de Moraes Solicitando ao Executivo
que determine ao setor competente que sejam colocadas lixeiras em frente aos bares
e restaurantes do municipio, considerando que a ausê'ncia de lixeiras e contêineres
próximos tem sido forma de in'cerllivar o depósito de latas e garrafas nos canteiros.
Reitera solicitação para que se viabilize campanha de conscientização de depósito de
lixo, considerando a importãnciado assunto. 5428 - Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao
Executivo Municipal,. que determine ao setor competente, 'a execução serviço de
retirada de, Entulhos, Galhos e lixos na .Rua Henrique Teodoro Schuthez Bairro Vila
Rica, pois a rua encontra-se tomada pelo lixo, Ressalto ser um pedido da comunidade,
pois desde já se for atendido a comunidade agradece. 5429 - Marcio Luiz Hoppen
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua Taquari Bairro Vila
Rica em toda sua extensão pois em dia de chuva fica impossivel transitar, sem falar
que á rua encontra-se cheia de buracos, passar com veiculos é quase que impossível.
Se possível atendido desde já a comunidade agradece. 5430 - Marcio Luiz Hoppen:
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor .competente, a execução
serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua Paulino Chaves da Rosa Bairro
Ouro Preto, em frente a o n0373. Ressalto ser um pedido da comunidade, pois desde
já se for atendido a comunidade agradece, 5431 - Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de,
patrolamento e ensaibramento e" compactação na Rua Osmar Weber Bairro Ouro
Preto em toda sua extensão, pois a rua encontra-se em estado deplorável e sem
nenhuma condição de trafegabilidade peso uma maior atenção, 5432 - Marcio Luiz
Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a
execução serviço de retirada de EntulhOS, Galhos e lixos na Rua Afonso A. Loss em
frente a o n0313 Bairro Ouro Preto resalto ser um pedido da comunidade. 5433 -
Marcio Luiz Hoppen Solicitando' ao Executivo MunicipaC que determine ao setor
competente, a execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua,
Prudente de Morais Bairro Sassi ressalta ser um pedido da comunidade desde já a
comunidade agradece. 5443 - Marcio Luiz Hoppen ,Fernando Sant'Anna de Moraes
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
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de colocação de lixeiras na Avenida Flores da Cunha, que vai da frente da Loja
Grazziotín até o posto Shell, pois nesse trajeto não tem contêineres deixando assim
moradores e empresários que ali tem seu comércio sem ter aonde depositar seu lixo
Atende pedido de moradores e empresários do local e que se possível se tomem
providências com brevidade. 5444 - Olto Gerhardt Encaminhamos solicitação ao
Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência possivel
medidas no sentido de agilizar a melhoria das estradas do Distrito 2 (dois) e mais
segurança para os trabalhadores do turno da noite. Pedido dos Empresários do local.
5445 Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua
Vicente Henrique Thormann Bairro Alvorada Ressalto ser um pedido da comunidade,
pois desde já se for atendido a comunidade agradece. 5446 - Estevão De Loreno
SOLICITO ao Senhor Prefeito Municipal que determine e encaminhe ao setor
competente a operação tapa bLir~20s na rua Anália Bonizomi Webber, principalmente
junto a parada de ônibus devido ao intenso tráfego está mais esburacado, dificultando
assim o acesso do ônibus e pessoas da comunidade que ali esperam. 5447- Marcio
Luiz Hoppen Para que determine ao setor competente que analise a viabilidade da
colocação de uma lombada (quebra na Rua Monte Alegre Bairro Floresta, próximo a o
Cilo do chinês). Pois é de extrema importãncia, visto que obriga a redução de
velocidade, e assim evitando acidentes no local, pois é a um lugar de grande fluxo de
crianças no local, se atendido desde já a comunidade agradece. 5448- Orion
Albuquerque Solicitando a retirada de entulhos verde na Rua Paissandu, Bairro Sassi.
5449 - Daniel Weber ANTEPROJETO DE LEI. Dispõe sobre o parcelamento,
possibilitando a quitação, pelos concessionários, de débitos de concessão de direito
real de uso e habitação, das casas construidas pelo Municipio no Programa Habitar
Brasil, disponibilizando o parcelamento em até 80 parcelas mensais, iguais e
sucessivas. 5450 - Orion Albuquerque Destaque Conforme Art.106 S 3° Regimento
Interno Leitura na Integra. O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em
plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal, atendendo a solicitação da
ACAPA, Policia Ambiental e demais entidades, solicitamos para que estude a
possibilidade da contratação do Médico Veterinário Daniel Kloeckner, o qual prestou e
ainda presta serviços a nossa comunidade, sendo um profissional dedicado, que
sempre demonstrou iniciativa, voluntariedade, capacidade e conhecimento técnico
profissional, onde, nunca se negou a atender a uma ligação das associaçôes para
prestar socorro aos animais, independente de hora ou dia. Sendo sabedor que a atual
responsável pela pasta, não tem como atender a grande demanda e inúmeras
reivindicações por parte da população e associações, acreditamos que mais um
profissional, traria mais agilidade aos serviços, principalmente na parte de castração. e
O motivo desta solicitação, também é uma tentativa de amenizar a questão de saúde
pública o que já tem previsto em nosso Código de Posturas no seu Artigo 182, onde,
os animais abandonados ficam vagando pelo nosso municipio em busca de alimentos,
revirando os lixos, ao mesmo tempo em que proliferam doenças, aumentando o
número de roedores e insetos das mais variadas espécies - o que acabam
multiplicando o número de viroses em nossa cidade, principalmente em crianças e
idosos, faixa etária estas, mais predispostas a estas doenças. 5451 - Orion
Albuquerque EMENTA: REITERANDO DIVERSAS SOLICITAÇÕES, para que seja
colocados tubos na Rua Caçapava, em frente ao nO417, Bairro Floresta 5454 - Daniel
Weber Solicitando ao Executivo Municipal para que seja apurado o processo que
concede abono salarial aos Agentes Comunitários de Saúde, vinculados à equipe da
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S ra egla e au e a amlla - F. 456 - Estevao De Loreno SOLICITO ao Sr.
Prefeito Municipal que encaminhe ao setor competente a operação tapa buracos na
rua Edilon Geyer, principalmente em frente e junto a parada de ônibus, devido ao
intenso tráfego de veiculos, a via encontra-se bem esburacada, dificultando o acesso
de veiculos e pedestres. LEITURA DOS REQUERIMENTOS: O vereador Wilson
Moreira pediu questão de ordem para solicitar a inclusão de dois requerimentos de
autoria do mesmo pois devido a falha no sistema não foi possivel disponibilizar no site.
Indicação/Requerimento- Vereador Wilson Moreira O vereador abaixo assinado solicita
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental pela Presidência da Casa,
seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal solicitando para alterar a Lei
7.074/2009, para permitir a compensação de créditos previsto no Código Tributário
Municipal CAPíTULO VI - EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - Art. 24.
Extinguem o crédito tributário - 11-a compensação; Parágrafo único. A lei disporá
quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior
verificação da irregularidadi{ da sua constituição. A LEI 7.074/2009 - 08 de
dezembro de 2009 _ "Dispôe compensação de créditos tributários do municipio com
créditos de fornecedores, prestadores de serviço e executantes de obras." A proposta
visa ampliar a possibilidade de compensações a outros contribuintes, que detém
créditos em geral, mesmo oriundos de sentenças com trânsito em julgado. A
compensação dar-se-á nos mesmos moldes da lei 7.074/2009, nos moldes do art. 3°
que prevê o encontro de contas. Ao rol de possibilidades de compensação, propomos
adicionar os profissionais liberais e os créditos de pessoas que vivem em regime de
união estável, sob o mesmo endereço. JUSTIFICATIVA tais débitos. Deve existir um
benefício para o erário, e não um custo que anule o crédito e, muitas vezes até acaba,
o ônus superando o bônus. À luz da Lei Municipal, podem os contribuintes, mesmo em
sede de execução, invocarem' a isenção, retroativamente, acabando por, de vez,
soterrar todo esse esforço, dai sim tudo vira mero custo. Assim entendo que
disponibilizar uma maneira de melhor o cidadão poder solicitar a isenção retroativa,
campanha de divulgação elou de filtragem dos valores a serem executados, com
prévia notificação, pode ser um fator de redução de ações notadamente infrutiferas ou
demasiadamente onerosas 04 - PROPOSiÇÃO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL
PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE adotar uma sistemática elou alçada,
mediante legislação disciplinadora, para atuação e representatividade nos Juizados
EspeciaiS da Fazenda Pública. Justificativa: Diante da iniciativa do Judiciário em criar
esse foro especial, de nada adianta a postura do municipio de eterno litígio. Deve-se,
adotar, uma alçada para negociações, especialmente em ações de indenizações,
quando o custo benefício justificar. Podem ser incluidos, pequenos acidentes de
trânsito, ações de anos morais, e materiais, etc. 05 - Propõe a Mesa Diretora
Requerimento de Aplauso ao Deputado Federal Ronaldo Nogueira, por seu empenho
e trabalho em prol da liberação de verbas e na representatividade que bem faz em
nome de nosso município. Somente esse ano atuou para empenhar e liberar R$
3.530.000,00. Sabemos que tal empenho e zelo parlamentar se fazem, em estrito
cumprimento de seu dever de nosso representante, mas, ainda assim, por sua
dedicação e esmero, e os próprios resultados apresentados, entendo, que mereça
essa menção honrosa, que coloco á apreciação dos meus pares. 5377 - Gian Pedroso
,Orion Albuquerque Requerimento de Aplauso Seja encaminhado oficio a Liga
Feminina de Combate ao Câncer que no último sábado, dia 26 promoveu a festa de
encerramento das atividades do Outubro Rosa, oportunidade em que houve a escolha
das Glamours e apresentação das Glamours Baby. A festa foi realizada no Rancho
Bier e contou com a presença das voluntárias da Liga e convidados. Que seja
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e~cam ado oficio também as vencedoras da nOite, Mariana Sch61er Chehadil~.E:::~~~:Ho
foi eleita Glamour Girl 2013, Bruna Rosseto que foi eleita Glamour Simpatia 2013, Ana
Luisa Leiria Jarré que foi eleita Glamour Baby 2013 e Laura Rodrigues Capitâneo que
foi eleita Glamour Baby Simpatia 2013. 5378 - Rudi Brombilla Requerimento de
Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que, após aprovado
em plenário seja enviado oficio de parabenizarâo as Senhoritas Mariana Chehad e
Bruna Rosseto que se consagraram Glamour Girl e Glamour Girl Simpatia
consecutivamente no dia 26/10/2013, na data comemorativa ao encerramento das
atividades do Outubro Rosa coordenado em nosso Municlpio pela Liga Feminina de
Combate ao Câncer de Carazinho. 5379 Gian Pedroso,Alaor Galdino
Tomaz,Anselmo Britzke Requerimento de Aplauso Seja enviado oficio do Poder
Legislativo de Carazinho aos responsáveis pela organizaçâo e realização do Projeto
Praça Ativa Monsanto, Empresa Conecte Inovação, Instituto ATIVA Brasil, Monsanto e
Departamento de Eventos e Turismo da Prefeitura de Carazinho, que foi realizado na
Praça e Terminal Iron AlbuqUerque, antiga Gare, no domingo (27/10). 5380 - Erlei
Vieira Requerimento de Aplauso .O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de lido em plenário seja encaminhado oficio a dupla Sertaneja
Clau & Valentini os parabenizando pelo envolvimento no Projeto Salve Uma Vida.
Atitudes como essa merecem ser reconhecidas, pois ajudam a um grupo grande 9rupo
de pessoas que diariamente por um motivo ou outro necessitam receber sangue.
Temos a certeza que o indice de doadores de sangue no municlpio não atinge o
percentual ideal recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de 3, 5% a
5% da populaçâo. No Brasil indice é preocupante de 2% Esta quantidade, ainda sofre,
uma queda alarmante durante o inverno e as férias, periodo em que os hemocentros
são praticamente obrigados a operar com menos do minimo necessário. Outro fato
interessante apurado pelo Ministério da Saúde que os homens são responsáveis por
mais de 70% das doações no Brasil e os jovens de 18 a 29 anos, correspondem a
50% dos doadores. Por fim ressaltamos a importância da realização de campanhas
para captação de sangue e enaltecemos o envolvimento dessa jovem dupla sertaneja
que carrega na sua carreta palco o logo da Salve Uma Vida: Doe Sangue e divulga por
onde passa essa campanha. 5381 - Daniel Weber, Estevão De Loreno 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 CAROLlNE GOMES DAS NEVES pelo trágico
falecimento, ocorrido no dia 27 de Outubro 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 família enlutada de
CAROLlNE GOMES DAS NEVES, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto
ocorrido. 5388 _Gian Pedroso Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício do Poder
Legislativo de Carazinho, aoPresídente do Sindicato dos Comerciários, Sr. Ivomar de
Andrade, cumprimentando-lhe pela excelente iniciativa de realizar um acordo também
com os representantes de relojoarias e óticas para que seja dado aos comerciários
destes dois segmentos o descanso nas tardes de sábados (exceção nos sábados que
antecedem datas especiais como, por exemplo, dia das mães, dia dos pais, Natal e £l
Páscoa e durante o mês de dezembro quando também haverá uma horário especial). C/'
5389 _Estevão De Loreno,Daniel Weber Requerimento de Aplauso Seja enviado oficio
do Poder Legislativo de Carazinho a Direção do Colégio Sinodal Rui Barbosa, na
pessoa do Sr. Adilson Leonhardt Franck, Diretor, pelos 92 ANOS de fundação da
Escola no Município de Carazinho a ser comemorado no dia 05 de Novembro de 2013.
5390 _ 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
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aplauso á IBN (Igreja Batista Nacional) Lugar de Vida, que na semana de 20 a 27 de
outubro realizou a festa dos Tabernáculos, que esta entre os três maiores eventos
biblicos Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos quinze dias deste mês sétimo será a
festa dos tabernáculos ao senhor por sete dias. (Liv.cap 23. V 34). Através desta
receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal. 5391 - 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 á IBN Lugar
de Vida que no dia 25 de Outubro consagrou os novos pastores Luis Fernando Pereira
e Viviane Pereira. Alegramos-nos muito com essas vidas que ouviram a voz de Deus e
está cumprindo o seu chamado, a sua missão com excelência. Através desta receba
as congratulações do Poder Legislativo Municipal e que Deus os recompense. 5392 -
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 á
IBN Lugar de Vida que no dia.25 de Outubro com a presença dos apóstolos Levi de
Oliveira e Enéias de Souza da IBN de Santa Maria consagrou os novos pastores
Rudimar dos Santos e Nisrin Barghouthi, presentes dados por Deus a nossa Igreja e
Cidade, e também para a cidade de Passo Fundo, onde estarão presentes para
cumprir os seus chamado. Através desta receba as congratulações do Poder
Legislativo Municipal. 5393 - Estevão De Loreno, Daniel Weber Requerimento de
Aplauso Seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho a toda a equipe do
Jornal Diário da Manhã de'éarazinho em comemoração aos seus 33 ANOS de
fundação do Jornal em nossoMunicipio. 5394 - Alaor Galdino Tomaz Requerimento
de Mesa Diretora seja realizada a entrega do Prêmio Zumbi dos Palmares conforme
prevê a Lei Municipal n° 7.481, na Sessão Ordinária do dia 18 de Novembro. Como
possui tramite anterior devido aos critérios de escolha do homenageado com o envio
de curriculos das entidades aoredita que já apartir desta data deva ser providenciado o
envio de correspondências as' entidades do Movimento Negro comunicando a data da
realização da entrega e cópia 'dos critérios de escolha. 5395- Alaor Galdino Tomaz
Requerimento de Aplauso seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho
parabenizando a equipe da ACOREP que esteve em Passo Fundo nos dias 26 e 27 de
Outubro disputando a 69" edição do Campeonato Estadual de bocha Taça de Parta,
promovido pela Federação Gaúcha de Bocha e Liga Passofundense de Bocha. A
agremiação de Carazinho foi campeã e recebeu a premiação alusiva aos 100 anos de
fundação do Clube Recreativo Juvenil de Passo Fundo. Representaram a equipe de
Carazinho os atletas Jaime Três, João Juvenilo de Quadros, Sérgio Albrecht, Marcos
Luis Leiria, Flávio Morais e Jaime Toso. 5402- 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 ANTÓNIA LOPES VAZ pelo falecimento, ocorrido no dia 02 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 ANTONIA LOPES VAZ, nossos mais sentidos
pêsames pelo infausto ocorrido. 5403 - Rudi Brombilla, Erlei Vieira Requerimento de
Autorização de Viagem O VEREADOR abaixo assinado solicita na forma regimental,
que depois de lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem a Porto Alegre
(RS) entre os dias 05/11/2013 a 07/11/2013 5404 - 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 LELlA VARGAS PORTES pelo falecimento, ocorrido no dia 03
de Novembro de 2013. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que
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crê em mim ainda que morto viverá, E todo aquele que vive e crê em mim, jamais
morrerá. - João 11 25-26 Á família enlutada de LELlA VARGAS PORTES, nossos
mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, 5415 - Rudi Brombilla Requerimento de
Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que, após aprovado
em plenário seja enviado ofício de parabenizarão ao Dr. ANDRÉ LEANDRO BARBI
DE SOUZA pelo lançamento do livro "A LEI, SEU PROCESSO DE ELABORAÇÃO E A
"DEMOCRACIA", 5434 - Alaor Galdino Tomaz, Eduardo Assis Requerimento de
Aplauso Seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho parabenizando á
Sercesa Sociedade Esportiva e Recreativa que no último dia 20 de Outubro completou
47 anos de existência, Para comemorar essa data tão especial foi realizado um jantar
comemorativo na última sexta- feira dia 1° de Novembro nas dependências do Ginásio
João Mareck com a presença dos simpatizantes, atletas, ex-atletas e diretoria da
entidade 5435 - Eduardo Assis Requerimento de Pedido de Informação O Vereador
abaixo assinado, requer nâ' forma regimental que depois de lido e aprovado em
plenário, seja encaminhado' oflcio ao Executivo Municipal, para que responda o
seguinte questionamento, 's6íicita ao executivo municipal que envie oficio a
Companhia Rio-grandense de Saneamento-CORSAN, após respondido solicito que o
executivo remeta ao poder leg'islativo, para que responda o seguinte questionamento:
1- Conforme diz no Contratá de renovação de água entre o municipio de Carazinho e
a Corsan, no item Prazo Contí"àtuai - Do Modo, forma e condições de Prestação de
Serviço -Cláusula Oitava- suEi-cláusula Quarta, queremos saber se a Corsan foi
contemplada pelo governo federal através do PAC 11 (Programa de aceleração do
Crescimento 11) no valor de R$ 51,81 MILHÕES para viabilização dos investimentos de
saneamento para Carazinho? justificativa: Esse questionamento se da devido ao que
ficou acordado entre ambasiís partes para que o valor de R$ 51,81 MILHÕES fosse
investído em saneamento ilos bairros de Carazinho, Precisamos estar a par do
assunto por que se a Corsaii não foi contemplada com este valor e como diz o
ARTIGO 11 da lei municipal 7,272 de 28 de Dezembro de 2010: Art, 11, Caso a
CORSAN não cumpra com o estipulado na Subcláusula Quarta da Cláusula Oitava
que trata do modo, forma e condições de Prestação de Serviço DO CONTRATO DE
PROGRAMA PARA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTAMENTO SANITÁRIO, a qual prevê prazos para a realização de
investimentos, o referido CONTRATO estará automaticamente rompido entre a
CORSAN e o MUNiCípIO DE CARAZINHO O municipio através do Prefeito terá que
tomar alguma atitude 5436 - Gian Pedroso Requerimento de Apoio Seja enviado
ofício do Poder Legislativo de, Carazinho aos Lideres de Bancada na Câmara dos
Deputados, aos Deputados da Bancada Gaúcha, ao Senador Paulo Paim, ao
Presidente da Força Sindical Nacional, ao Presidente da Força Sindical do Rio Grande
do Sul, manifestando nosso total apoio as Centrais que estão organizando uma
manifestação nacional para o próximo dia 12 de novembro, em frente as sedes do
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), nas principais capitais brasileiras,
visando retomar o debate com o governo a respeito do FIM DO FATOR
PREVIDENCIÁRIO, 5437 - Gian Pedroso Requerimento de Seja encaminhado oficio
ao Diretor do CAPSEM, Sr, Jair Rosa dos Santos, solicitando que o mesmo,
juntamente com a equipe financeira do CAPSEM, ocupe parte do espaço destinado ao
Grande Expediente da Reunião Ordinária do próximo dia 18 de novembro para fazer
uma explanação com relação a atual situação financeira do CAPSEM, pois fomos
informados de que algumas mudanças urgentes precisariam ser feitas para que este
serviço de assistência médica e odontológica disponibilizado aos nossos servidores
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públicos não venha a ser extinto. 5438 - Erlei Vieira Requerimento de Solicitação de
Serviço Realização de Diligencias nas imediações do Posto Walber para coibir o crime
de perturbação do sossego O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental,
que após aprovado em plenário, seja encaminhado oficio ao comando da PATRAN e
do 38 BPM solicitando que sejam realizadas diligencias aos finais de semana nas
imediações da Rodoviária até o Supermercado Coqueiros, com objetivo de coibir o
abuso com os equipamentos de SOM utilizados nas imediações. Atualmente nessa
localização, principalmente na sexta-feira e sábado á noite, existe grande número de
jovens e menores de idade cometendo o ilicito de perturbação do sossego. Recebi em
meu gabinete, diversas queixas de moradores das imediações que relatam que os
usuários ficam até as 4 horas da manhã perturbando e consumindo altas quantias de
álcool nas vias. Diante desses fatos solicito que sejam realizadas diligencias
constantes nessas imediações com o objetivo de coibir esse ilicito. 5439 Erlei Vieira
Requerimento de Aplauso Requerimento de Aplauso EQUIPE SECRETARIA DE
OBRAS O Vereador abaixo ás'sinado solicita na forma regimental, que após aprovado
em plenário seja encaminhado oficio ao Secretário de Obras PAULO BARBOZA,
parabenizando a toda sua equipe que realizou um ótimo trabalho no acesso aos
CEMITÉRIOS, BOM JESUS E MUNICIPAL. Quando o trabalho é bem realizado
merece ser reconhecido, e essa ação realizada pela Secretaria de Obras na semana
passada trouxe melhorias de elevada monta para o acesso aos CEMiTÉRIOS, bem
como, melhores condições para os visitantes como a disponibilização de água
abundante em 15 tambores' de água, instalação de seis banheiros químicos dentre
outras ações realizadas. Sabe-se que para o próximo ano é a intenção da Secretaria
de Obras, melhorar a rede de água disponibilizando um maior número de torneiras em
toda a extensão do Cemitério; o que irá trazer maior comodidade as famílias que
fazem a manutenção dos 'túmulos. Parabéns a essa equipe guerreira e incansável,
que mesmo com poucas condições, faz o possivel para prestar um bom trabalho a
comunidade. 5440 - Gian Pedroso, Alaor Galdino Tomaz, Anselmo Britzke, Erlei Vieira,
Orion Albuquerque, Rudi Brombilla Requerimento de Seja enviado oficio ao Prefeito
Municipal e a Secretária Municipal de Educação, Sra. Eloisa Dreyer, solicitando uma
maior celeridade no processo de retorno dos cursos profissionalizantes desenvolvidos
pela FUNDETEC. 5441 - Anselmo Britzke Requerimento de Pedido de Informação 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 informado a esta casa o que segue: 1 - Qual a empresa que recolhe o lixo? 2 -
Por que não usam uniformes e EPls (Equipamento de Proteção Individual)? 3 - Até
quando vai o contrato com a referida empresa e encaminhar cópia do contrato. 4 -
Quantos funcionários a empresa tem? 5 - Quanto a prefeitura paga por mês para esta
empresa. 5442 - Anselmo Britzke Requerimento Pedido de Informação O Vereador
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido em plenário, o Senhor
Presidente encaminhe oficio ao Executivo Municipal, solicitando que seja informado a
esta casa o que segue: 1 - Qual a empresa que realiza a pintura de Meio fio e da
Capina. - Porque os funcionários não fazem uso dos EPls? 3 - Qual a forma deste
contrato? Encaminhar cópia do Contrato da prestação de tais serviços. 4 - Quem é o
responsável pela fiscalização. 5455 - Daniel Weber, Estevão De Loreno Requerimento
de Pedido de Informação 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 referentes ao
CEM (Centro de Especialidades Médicas). 1. Se algum funcionário se afastou nos
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últimos 90 dias por motivo de doença, qual o motivo. 2. Tem algum funcionário que
ainda permanece afastado. Qual o motivo. 3. Copia do alvará sanitário 4. Copia de
todo processo de realização do alvará sanitário de capa a capa. Passamos ao
intervalo regimental, conforme o acordo de bancadas não haverá intervalo regimental.
Passamos ao grande expediente. Conforme o pedido feito a esta casa o presidente
colocou em votação o pedido do Doutor Cezar Souza solicitando a tribuna por um
periodo de cinco minutos para abordar o debate de direito na UBRA e também o
pedido do senhor Gelso De Carli para falar sobre o Plano Diretor. O presidente
colocou em votação os pedidos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão
contrários se manifestem. Aprovado por todos. Dando continuidade. A Cãmara
Municipal de Carazinho homenageia na noite de hoje conforme protocolo nO4983 do
vereador Daniel Weber as Senhoras Verônica Rohenkohl e Talia Castilhos de Oliveira
ambas fisioterapeutas. O presidente convidou o vereador Qaniel Weber para fazer uso
da palavra na tribuna e apos' as homenageadas. também fizeram o seu
pronunciamento na tribuna. Dando continuidade, conforme 6 acordo de bancadas o
grande expediente será suprimido. 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 Anselmo Britzke
pediu questão de ordem para solicitar que os requerimentos e os projetos fossem
votados em bloco. O presidente colocou em votação o pedido do vereador. Aprovado
por todos. O presidente colocou em discussão os requerimentos. Não havendo
vereadores que quisessem discutir, os vereadores Erlei Vieira, Eduardo Assis, Wilson
Moreira e Anselmo Britzke, Gian Pedroso, Daniel weber, Estevão de Loreno, Orion
Albuquerque, Fernando Sant'Anna de Moraes, se manifestaram na tribuna. Não
havendo mais vereadores que quisessem discutir o presidente colocou os
requerimentos em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários
se manifestem. Aprovado por todos. Em cumprimento disposto a um requerimento ao
regimento interno deste poder legislativo o presidente colocou em votação o Caráter
de urgência dos projetos de autoria do Executivo Municipal, conforme o regimento
interno ao Projeto de Lei 084/13 o qual inclui metas de lei 7017 do Plano Plurianual
2010/2013 e 7586 da LDO 2013 e o Projeto de Lei 083/13 o qual inclui metas 7017 do
Plano Diretor anual 2010/2013 e 7586 da LDO 2013 e Projeto de Lei 082/13 o qual
inclui metas nas leis 7017 e Projeto de Lei 085/13 O presidente colocou em votação o
caráter de regime de urgência. Vereadores favoráveis permaneçam como estão
contrários se manifestem. Aprovado por todos. LEITURA DOS PROJETOS: Projeto
de Lei Complementar n° 005/13 Autor: Executivo Municipal. Dispõe sobre o Plano
Diretor do município de Carazinho. Projeto de Lei nO 073/13 Autor: Executivo
Municipal. Acrescenta Parágrafo Único ao artigo 3° e dá nova redação ao artigo 4° da
Lei Municipal nO6.598/07 Projeto de Lei nO061/13 Autor: Estevão de Loreno. Inclui no
Calendário Oficial do Município de Carazinho as comemorações ao movimento
mundial pela cura e redução dos casos de cãncer de próstata "Novembro Azul".
Emenda ao Projeto de Lei complementar 005/13 protocolada sob o número 5192.
Autor: Eduardo Assis. Emenda ao Projeto de Lei complementar 005/13 protocolada
sob o número 5368. Autor: Rudi Brombilla, Daniel Weber, Estevão de Loreno. A
presente Emenda ao Projeto de Lei complementar 005/13 protocolada sob o número
8412. Autor: Executivo Municípal. O secretário procedeu a leitura dos pareceres da
CFJ das respectivas emendas. O presidente colocou em discussão os pareceres, não
havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em votação. Aprovado por todos.
O secretário procedeu a leitura dos pareceres da COES das respectivas emendas O
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presidente colocou em discussão os pareceres, não havendo vereadores que
quisessem discutir colocou em votação. Aprovado por todos. O presidente solicitou
que o secretário procedesse á leitura dos pareceres da CJF dos projetos
denominados. O presidente colocou em discussão os pareceres 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 dos pareceres da COES dos projetos denominados, o presidente
colocou em discussão os pareceres 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 respectivos projetos com os pareceres e com as emendas já aprovados.
Não havendo vereadores que quisessem discutir, o vereador Estevão de Loreno se
pronunciou na tribuna. Não havendo mais vereadores que quisessem discutir colocou
em votação. Vereadores "lâvoráveis permaneçam como estão contrários se
manifestem. Aprovado por unanimidade. O presidente solicitou que o secretário
procedesse a leitura dos relatórios de conclusão das CPls. Relatório Final da CPI
4333/2013 da Saúde. Conclusão: Após encerrados os trabalhos de oitiva de
testemunhas e profissionais envolvidos no atendimento do paciente Janio Vanderlei
Pedrolti dos Santos, bem como colhidos os documentos necessários para melhor
esclarecer o caso, reuniram-se os três vereadores membros da Comissão Parlamentar
de Inquérito 4333/2013, Presidente da CPI Vereador Oito Albino Gerhardt Neto, eu,
Relator da CPI, Vereador Fernando Sant"Anna de Moraes, o membro, Vereador
Eduardo Haubert Assis, acompanhados da secretária da CPI, a servidora Ana Elisa da
Silva Pádua. Analisando de mãneira minuciosa os documentos, bem como as atas de
depoimentos, foi discutido o'que se concluiu da conduta dos profissionais e do próprio
paciente, que ensejou seu 661to. Constatamos que houve uma sequência de erros,
advindos da conduta tanto do paciente, quanto da unidade Estratégia de Saúde da
Familia, o que responsabiliza também a própria Secretaria Municipal de Saúde, já que
deixou de prestar o devido atendimento. O próprio paciente fora irresponsável por ter
permanecido por um longo peiiodo, de aproximadamente cinco anos, sem qualquer
acompanhamento médico, motivado pelo seu trabalho, tendo continuado com o uso de
medicamentos anti hipertensivos sem nenhuma alteração de dosagem ou a própria
substituição dos mesmos. A aferição da pressão arterial do paciente era realizada em
farmácias. Quanto ao atendimento, verificou-se que a Técnica de Enfermagem,
Senhora ELlZIANE PAULA PIOVEZAN demonstrou parco conhecimento da área,
afirmando diversas vezes que o indice 160x11 O de pressão arterial não é considerado
elevado e não representa risco, sequer caracterizando situação de emergência no
atendimento. No que tange ã. responsabilização da Secretaria Municipal de Saúde,
temos como clara e inequi,ió.ca a conivência do gestor, que permitiu que a ESF
Planalto realizasse atendimentos com agendamento prévio, distribuindo fichas de
atendimento apenas ás sextas-feiras para toda a semana seguinte. Ademais,
contrariando informações do depoimento do Secretário de Saúde, Senhor
ANDERSON KURTZ DOS SANTOS, a equipe que atuava na ESF Planalto na data do
incidente foi unanime em informar que não receberam na ESF nenhum protocolo do
Ministério da Saúde, o que facilitaria a uniformização do atendimento da saúde pública
municipal. Embora as unidades de saúde municipais, hoje conhecidas como ESF's
existam desde o final da década de 90, a troca de gestão e a rotatividade das equipes
torna suscetivel á falta de informação de um comportamento padrão a ser adotado em
todos os postos de atendimento. Neste sentido, vimos como imprescindível a adoção
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de uma cultura de educação continuada dos profissionais atuantes na saúde pública
municipal. Além disso, importante salientar a indiscutivel precariedade na
comunicação entre a equipe multidisciplinar de cada ESF. Imperioso se faz que as
reuniões da equipe e entre as equipes sejam realizadas com maior frequência, a fim
de garantir a uniformização do padrão de atendimento. Inevitável constatar que esta
deficiência no atendimento básico nas unidades públicas de saúde no município de
Carazinho é consequência de um grande fluxo de pacientes, sobrecarregando os
profissionais da equipe, que não raro, encontra-se desfalcada. Conclusos os trabalhos
da presente Comissão Parlamentar de Inquérito, solicitamos: a) Que seja oficiada a
Prefeitura Municipal de Carazinho para que realize a abertura de processo disciplinar
em face da Servidora Eliziane Paula Piovesan, justificado pela sua conduta de
responsabilização, tendo se negado a encaminhar o paciente para atendimento; b)
Que seja oficiado o Ministério Público para que, caso entenda necessário, realize a
instauração de investigação dé denúncia; c) Que seja oficiado o Ministério Público
Federal, eis que os recursos que mantém as unidades ESF são de origem Federal,
justificando seu interesse de agir no caso; O presidente colocou o Relatório em
discussão. O vereador Estev'ão de Loreno pediu questão de ordem para fazer um
requerimento verbal para qué a votação do relatório fosse nominal. O presidente
colocou em votação o pedidó' do vereador. Aprovado por todos. O vereador Anselmo
Britzke, Fernando Sant'Anna'de Moraes, Wilson Moreira se pronunciaram na tribuna,
não havendo mais vereadores que quisessem discutir colocou em votação. Aprovado
por seis votos favoráveis 'a cinco contrários. Relatório Final da CPI 4332/13
motoniveladora. Dessa forma, encerrada a Comissão Parlamentar de Inquérito, a
conclusão foi a seguinte:. Conclui-se com os depoimentos acima a total
irresponsabilidade da AdminIstração Municipal com o dinheiro público, a prova
documental também menciôfíà. irregularidades. Ressalta-se que até mesmo o laudo
assinado pelo mecãnico, não foi feito pelo mesmo e tampouco pela Empresa PESA,
conforme ficou claro em seus depoimentos, há contradições principalmente nos relatos
das testemunhas Adair Bonáldi Flores e JOSE LUIZ LUNARDI. Importante, salientar
também, que tanto os mecãnicos como o secretário de obras reconhecem e afirmam
que a referida máquina poderia ter sido concertada em oficinas existentes no
municipio e com isso o valor dó conserto poderia ser menor. Igualmente, fica claro que
o principio da formalidade e'ôrientado tanto pela constituição Federal em seu art. 37,
quanto a Lei de Licitações, restou prejudicado, pois não houve proposta para melhor
atender ao interesse público. Portanto, autua-se e encaminha-se este relatório a Mesa
Diretora desta Egrégia Casa para as providências de sua competência, remetendo
após aprovação do plenário ao Ministério Público, Bem como ao Tribunal de Contas,
para os devidos fins de Diréito. Carazinho, 29 de outubro de 2013 Daniel Weber-
Relator, Estevão de Loreno- Presidente e Marcio Luiz Hoppen- Membro. Em anexo os
seguintes documentos: Cópias de Ata da instalação da CPI; Cópia da Resolução n°
329/2013; Cópias dos ofícios enviados ao Executivo; Cópias dos depoimentos das
testemunhas; Cópias dos demais documentos pertinentes. O presidente colocou em
discussão o relatório da motoniveladora, o vereador Alaor Tomaz, Wilson Moreira,
Estevão de Loreno, Anselmo Britzke, Daniel Weber se pronunciaram na tribuna. Não
havendo mais vereadores que quisessem discutir colocou em votação. Aprovado
relatório 4332 por sete votos a cinco. Nada mais havendo a tratar, sob proteção de
Deus o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando os senhores
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de dois mil e treze às 18h45 minutos, tenham todos uma excelente noite.

Vereador Otto Gerhard Neto
Presidente

~
VereadJr Rudinei Brombilla

Secretário
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