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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
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Ao décimo oitavo dia do mês de novembro de dois mil e treze, dezoito e quarenta e
cinco minuto ocorreu á quarentésima quarta reunião da Cãmara Municipal de
Carazinho O Vereador Fernando Sant'Anna procedeu á leitura de um trecho da Bíblia.
O secretário fez a leitura da convocação 046/13 da Suplente Veronite Denicoló
Siliprande, para assumir na Cãmara no dia 18/11/13, por motivo de afastamento do
vereador Olto Albino Gerhardt Neto para tratamento de saúde. O presidente colocou
em apreciação a ata 043/13 da sessão ordinária do dia doze de novembro de dois mil. - - ,~-., , •...,'- r,' ,..... .
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 225/13 do Executivo
Municipal, o qual retira para reestudo os Projetos de Lei 076/13 e 079/13;Oficio 224/13
do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 092/13; Ofício 223/13 do
Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 090/13;Ofício 223/13 do
Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Léi ''''091/13; Oficio 222/13 do
Executivo M.unicipal, o qual enca'minha o Projeto de Lei'Ó89/13; Oficio 221/13 do
Executivo Municipal, o qual solicitào Plenário da Câmaraj:>~ra o dia 04.12, a partir das
19 horas; Oficio 33/13 do Programa Primeira Infância Melhor, o qual convida para o
dia do bebê, no dia 01 de dezembro, na Praça Albino Hillil6randt; Oficio 182/13 do
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ou superdotação/altas
habilidades, convidando para o Encontro Regional da ,'Garantia de Direitos e a
Promoção da Pessoa com Deficiência, no dia 21 de novembro, na ULBRA; Oficio
46/13 da Confraria do Carro Antigo convidando para o 2° Encontro de Veículos
Antigos e Especiais de Carazinho nos dias 22, 23 e 24 de Novembro no Pátio da Bier
Site; Ofício do Grupo de Apoio á Polícia Civil de Carazinho, solicitando repasse de
recurso financeiro para a entidade; Convite da Editora Os Dez Melhores, para o
lançamento do livro Conte um Conto, de autoria de Jana Lauxen, no dia 24 de
Novembro, no Sindicato dos Bancários, das 17 ás 20 horas, Convite do 38 Batalhão
de Polícia Militar para a Solenidade Alusiva ao Aniversário da Brigada Militar, no dia 18
de Novembro ás 16 horas; Ofício da Sociedade Recreativa Cultural Beneficente Flor
da Serra em resposta ao OD 1274/2013.Projeto de Lei Autoria: Vereador Daniel
Weber "Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de cadeiras de rodas no
aeroporto, rodoviária, centros empresariais, hotéis, teatros, clubes e órgãos públicos
no âmbito do Município do Carazinho e dá outras providências. 5597 - Daniel Weber
Projeto de Lei "Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de cadeiras de
rodas no aeroporto, rodoviária, centros empresariais, hotéis, teatros, clubes e órgãos
públicos, no âmbíto do Município do Carazinho e dá outras providências.""LEITURA B
DAS INDICAÇÕES: 5551 - Paulino De Moura Solicitar ao Executivo que providencie .
juntamente com o setor compete restauração da pavimentação asfáltica na Rua
Fernandes Vieira, Bairro Glória, na quadra da igreja Batista Glória, pois aquele trecho
está intransitável devido aos diversos buracos. 5552 - Paulino De Moura Solicitar ao
Executivo juntamente com o setor competente o calçamento na RUA GABRIEL
PROMPT, esquina com o Senador Alberto Pasqualolto e QiJilherme Sudbrack, pois
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está sem condições de transito nesse local. 5553 - Rudi Brombilla Solicita ao
Executivo Municipal para que determine ao setor competente a colocação de um
Redutor de Velocidade" Quebra Molas" na Rua Marechal Floriano próximo ao numero
953, na justificativa ser uma via com grande fluxo de veiculos que circulam em alta
velocidade colocando em risco a vida dos pedestres, solicitação da comunidade. 5554
- Daniel Weber Reitera, para que determine ao Setor Competente que seja feita a
instalação de boca de lobo localizada na Rua João Batista Rodrigues da Silva nas
proximidades do mercado Sartori, pois a mesma esta aberta podendo assim causar
um acidente e acumulo de lixo. 5559 - Paulino De Moura Solicitar ao Executivo
juntamente com o setor competente a pavimentação com paralelepipedos
(calçamento) na RUA PADRE LANDEL DE MOURA, no Bairro São Sebastião, em
toda a sua extensão, devido aos diversos buracos e assim causando perigo as
pessoas que por lá transitam 5560 - Orion Albuquerque para que determine ao setor
competente, a colocação de um container na Avenida Mauá e estude a possibilidade
do caminhão que efetua a coleta de resíduos, realizar este itinerário, atualmente os
moradores desta via necessitam se deslocar por mais de duas quadras para depositar
seus residuos no container que esta localizada na Rua Silva Jardim. Solicitação dos
Moradores. 5561 - Orion Albuquerque Que seja enviado oficio ao Executivo Municipal,
REITERANDO DIVERSAS SOLICITAÇÕES, para que determine ao setor competente,
que estude a possibilidade da colocação de um container na Rua Santa Catarina (Rua
do Presidio Estadual de Carazinho). Bairro Sto. Antonio. 5562- Orion Albuquerque
Solicitando que sejam tomadas providencias quanto a melhorar a estrutura das
paradas de ônibus ao longo do Terminal na Gare, no sentido de que as mesmas
possuam uma maior comodidade nos moldes que ofereça proteção na parte de traz
com vedação e na parte lateral, visto que em dias de chuva os passageiros que
aguardam o coletivo, mesmo com a proteção superior, ficam encharcados. Solicitação
da Comunidade. 5563 - Rudi Brombilla Solicita ao Executivo para que determine ao
setor competente trabalhos de pavimentação do pequeno trecho da Rua Senador
Salgado Filho, entroncamento com a BR 285, e para que seja realizado estudo no
sentido de construção de uma rótula naquele local, tendo em vista, este ser acesso
aos Bairros Sta.Terezinha e Conceição, e também por ser via de acesso á Cotrijal, tal
melhoria muito contribuira em segurança aos moradores, e motoristas que por ali
trafegam.5564 - Daniel Weber Solicita a revitalização do canteiro central localizado na
Av. Flores da Cunha na altura do Bairro Borghetli, no sentido de facilitar a locomoção
de pessoas com deficiência implantando rampas de acessibilidade por toda a
extensão do canteiro. 5565 - Estevão De Loreno SOLICITA ao Executivo Municipal
que encaminhe ao setor competente a operação tapa buracos na Travessa Vitória, se
faz necessario este serviço pela situação de precariedade da via. 5566 - Eduardo
Assis. O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental que depois de lido e tr
aprovado em Plenário seja enviado ofício ao Poder Executivo para que determine ao
Setor Competente para que estude um modo de coibir o abuso de velocidade na
Avenida Flores da Cunha, em frente ao Número 1917, antes da conhecida curva do
Bradesco. Pois neste local, vários motoristas por descuido, já pereceram, sendo que a
curva é muito acentuada e qualquer descuido, o veiculo vai bater de frente ao Poste C)
que está localizado logo a frente, como o ocorrido no último dia 17, domingo as 4:30 C;/---
horas, ceifando a vida de mais um jovem carazinhense de 18 anos, sendo colocando-
se redutores de velocidade como quebra molas, como guard rail ou qualquer outro tipo
de proteção para que isso não ocorra mais naquele local. 5567 - Daniel Weber
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REITERA: Determinando ao setor competente para que seja realizadas melhorias no
calçamento da Rua Pernambuco. 5568- Estevão De Loreno SOLICITA ao Executivo
Municipal que encaminhe ao setor competente que seja refeito o calçamento da Rua
Fernandes Vieira começando da esquina com a Avenida São Bento até a esquina com
a Avenida Rio Branco, pois esta vem sendo um pedido da comunidade que ali reside.
5569 - Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao
setor competente, a execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua
Rio Brancos Bairro Glória, em frente a o n0940. Ressalto ser um pedido da
comunidade, pois desde já se for atendido á comunidade agradece. 5570 - Alaor
Galdino Tomaz Seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao
setor competente a implantação de um redutor de velocidade na Avenida Flores da
Cunha nas proximidades do Banco Bradesco.Essa solicitação parte de várias
lideranças de nossa comunidade,visto os acidentes,inclusive fatais,que já
aconteceram naquele trecho da' Avenida Flores da Cunha. 5571 - Gian Pedroso
Solicitamos que seja encaminhado ofício ao Secretário Municipal de Obras
REITERANDO nossa solicitação para que com a máxima urgência possível seja
realizada uma operação tapa buracos nas Ruas Pinheiro Machado e Minas Gerais, no
bairro Oriental, pois são vias de trânsito intenso de veículos e que devido ao acumulo
de buracos encontram-se INTRANSITÁVEIS. 5572 - Marcio Luiz Hoppen Solicitando
ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de
retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua Pedro Vargas Bairro Santo Antônio, em
frente a o n066. Ressalto ser um pedido da comunidade, pois desde já se for atendido
á comunidade agradece. 5573 - Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente, a execuçâo serviço de, patrolamento e
ensaibramento e compactação na Rua Nilo Pertille Bairro Alvorada. Uma maior
atenção. 5582 - Mareio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução de limpeza na boca de lobo e em toda sua
extensão, pois em día de chuva fica com o acúmulo de lixo e assim dificultando o
escoamento da água na Rua Fernandes Vieira Bairro Glória esquina com a Rio
Branco. 5585 - Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine
ao setor competente, a execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e
compactação na Rua Tapera Bairro Fey. 5586 - Marcio Luiz Hoppen: Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de,
patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua Victor Bairro Fey e em toda sua
extensão, pois em dia de chuva fica impossivel transitar, sem falar que a rua encontra-
se cheia de buracos, passar com veiculos é quase que impossível. Se possivel
atendido desde de já a comunidade agradece. 5587 - Gian Pedroso Encaminhamos (I
solicitação ao Departamento Municipal de Trânsito para que tome providencias
urgentes quanto a implantação um quebra-molas ou outro tipo de redutor de
velocidade na Av. Flores da Cunha, nas proximidades do Super Boa Vista, antes da
entrada para o Bairro Oriental pela Rua Mercedes M. da Luz, pois acontecem
acidentes no local com muita frequência, inclusive mais um foi registrado no inicio da
tarde de hoje. 5588 - Estevão De Loreno SOLICITA ao Executivo Municipal que
encaminhe ao setor competente a Operação tapa buracos na Avenida São Bento fJ
começando da esquina da Avenida Flores da Cunha, e em toda a sua extensão, sendo U--
necessário que tais serviços sejam realizados. 5590 - Paulino De Moura Solicitar ao
Executivo juntamente com o setor competente a colocação de redutor de velocidade
(quebra molas) na AVENIDA ANTÔNIO JOSÉ BARLETE, nas imediações da TW
Transportes, no Bairro Santo Antõnio, tendo em vista que fomos procurados pelos
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moradores, pedindo providências, pois está muito perigoso devido a velocidade dos
carros, 5591 - Mareio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine
ao setor competente, a execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na
Rua Santa Terezinha Bairro Santo Antônio em frente a o n040. Ressalto ser um pedido
da comunidade, pois desde já se for atendido à comunidade agradece. 5594 - Veronite
Denicolo Siliprandi Ementa: Encaminhamos solicitação ao Executivo para que
determine ao setor competente com a máxima urgência possível medidas no sentido
de agilizar a colocação de um container em frente ao Presidio na Rua Castro Alves,
pois a demanda de lixo é grande. Pedido da Vereadora 5595 - Veronite Denicolo
Siliprandi Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor
competente com a máxima urgência possivel medidas no sentido de agilizar o reparo
nos enormes buracos e na compactação do calçamento na Rua Tupiniquins entre a
Salgado Filho e Tamoios. Pedido dos moradores. 5596-Daniel Weber - Solicita para
que seja realizadas melhorias na Rua Jornalista Edemar Ruwer. 5598 - Veronite
Denicolo Siliprandi Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao
setor competente com a máxima urgência possivel medidas no sentido de agilizar mão
única no sentido bairro / Centro na Rua Marcilio Dias próximo a UNINTER, pois não há
vagas paara estacionamento aos estudantes. Pedido do Diretor da Faculdade. 5599 -
Veronite Denicolo Siliprandi Encaminhamos solicitação ao Executivo para que
determine ao setor competente com a máxima urgência possivel medidas no sentido
de agilizar a pavimentação que está rompida na esquina da Barão com a Venâncio
Aires. Pedido Vereadora 5600 - Veronite Denicolo Siliprandi Encaminhamos
solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima
urgência possivel medidas no sentido de agilizar a pavimentação dos enormes
buracos em frente ao Edifício Dom Luidi na Rua Presidente Vargas. Pedido Vereadora
LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 5546 - Eduardo Assis Requerimento de Aplauso
O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que depois de lido e
aprovado em plenário, seja enviado oficio de congratulações para Carazinhense,
agora conhecido nacionalmente "EVERSON ASSIS CAMILO". EVERSON é campeâo
Gaúcho de ciclismo, participou de cinco etapas, conquistando o Campeonato Gaúcho
de ciclismo 2013. Em Santa Catarina, participou de todas as etapas ou seja, 15 etapas
do campeonato Catarinense de ciclísmo, sobressaindo-se em todas e por
consequência por sua habilidade e competência, sagrou-se Campeão catarinense de
ciclismo 2013. Everson é atleta da equipe Avai de Florianópolis-SC e se prepara para
participar dos jogos abertos de santa Catarina na cidade de Blumenau. Tive o prazer
de conhecer o Everson Assis Camilo quando fui presidente da Fundescar , atleta
dedicado e com pouco reconhecimento do Poder Executivo Municipal, consegui
através da entidade auxilia-lo financeiramente no ano de 2010, mas os valores
repassados foram poucos para o brilho deste atleta que teve que sair de Carazinho
para ser reconhecimento nacionalmente. Receba deste Vereador, votos de
congratulações pelas conquistas realizadas e certamente muitas outras irão acontecer
em muito pouco tempo, por que garra, capacidade e foco não falta para tal. 5547 -
Daniel Weber Requerimento de Pesar O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário, que seja ENVIADO ofício com
os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de Antonio Portes, pelo
falecimento ocorrido no dia 15 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 ~

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

Antonio Portes, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 5548 - Daniel
Weber Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado, solicita na forma
regimental, que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado oficio de aplauso, A
Ulbra Carazinho, a OAB/RS-Subseção de Carazinho extensivo aos debatedores, os
advogados e ex-presidentes da OAB/Carazinho Dr.Luciano Feldmann e Dr. Michael
Chehade. que realizou no dia 11 deste mes, o evento denominado Fronteiras Juridicas
cujo tema foi "A Redução da Maioridade Penal". Onde o Dr Luciano defendeu a
manutenção da atual idade penal e o Dr Michal defendeu a redução da maioridade.
Recebam desta forma, os cumprimentos do Poder Legislativo Municipal de Carazinho,
que sente um orgulho Imenso em poder homenageá-los. 5549- Orion
Albuquerque,Erlei Vieira Requerimento de Autorização de Viagem Os Vereadores
abaixo assinados solicitam na forma regimental, que depois de lido e aprovado em
Plenário seja AUTORIZADA, viagem a Porto Alegre - RS entre os dias 18/11/2013 a
20 de novembro do corrente: para' participar do 75° - Seminário Brasileiro de Prefeitos,
Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores
Municipais. 5550 - Rudi Brombilla Requerimento de Pesar 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 da senhora
MARIA DORALlCIA SARMENTO L1NCK (DONA FLOR). A todos os familiares da
inesquecivel MARIA DORALlCIA SARMENTO L1NCK (DONA FLOR os nossos mais
sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 5574 - Marcia Luiz Hoppen Requerimento de
Solicitação de Serviço O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que
depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio á EMPRESA
GLÓRIA solicitando melhorias no iransporte coletivo no Bairro Fábio, especialmente
no que diz respeito á Rua Castelo Branco, que atualmente não possui linha regular de
transporte. Solicito, então que' seja estudada a possibilidade de inclusão desta rua
para que pelo menos em alguns horários o coletivo que faz a linha HípICA/FÁBIO
possa passar no local.5575 - Marcia Luiz Hoppen Requerimento de Solicitação de
Serviço O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio á ELETROCAR - Centrais
Elétricas de Carazinho solicitando melhorias de Iluminação junto á Rua DINARTE DA
COSTA, em frente ao número 358, inclusive faz-se necessária a substituição dos
atuais postes, que ainda são de madeira, que está estão deteriorados pelo tempo e ~
com sinais de cupim, evitando assim, que acidentes como o ocorrido no último dia .
15.11, no Bairro São Sebastião venham novamente acontecer. 5576 - Anselmo Britzke
Requerimento de Pesar O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que
depois de ouvido o Plenário. seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de
profundo pesar, pela perda irreparável do jovem Guilherme Eduardo Vargas de Mello,
ocorrida prematuramente no último domingo dia 17 de novembro. A repentina
interrupção da vida é chocante, ainda mais quando se trata de pessoas jovens, cheias
de vida e com um futuro pela frente. Aos familiares nossa sincera manifestação de
pêsames. Todos sabem o quanto é difícil perder alguém que nos é tão especial, mas
não se deixem abalar, pois certamente ele estará sempre próximo aos seus, guiando e
ajudando com sua presença espiritual. A todos os familiares e amigos do jovem
Guilherme Eduardo Vargas de Mello, nossos sinceros sentimentos pelo infausto
ocorrido. "Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que
esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá." Jô 11, 25-Ç)
26 .5577 - Eduardo Assis Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado, (Y-
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requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio
de congratulações para IVÂNIO LIMA MARTINS. Ivânio recebeu no dia 13 de
novembro de 2013 o Diploma de Mérito Social RS - 2013 da Assembléia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Sul. O referido reconhecimento da-se ás pessoas que doam
seu tempo em favor dos mais necessitados, sem se importar o quão trabalhem, mas
sempre pensando no bem estar do próximo, para dar uma vida e uma vivência mais
digna a quem necessite e de direito não os tem no momento. Receba deste Vereador
as mais sinceras congratulações pelo excelente trabalho realizado em prol de uma
comunidade melhor. 5578- Eduardo Assis Requerimento de Aplauso O Vereador
abaixo assinado, requer na forma regimental que depois de lido e aprovado em
plenário, seja enviado oficio de congratulações para SERFO - Sociedade Espirita
Resgate do Filhos de Órion. A SERFO recebe hâ vários anos o Certificado de
Responsabilidade Social concedido pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio
Grande do sli e neste ano, n.ao poderiá ser diferente, pois foi conferido novamente no
dia 13 de novembro de 2013 riciTeatro Dante Barone no Palácio Farroupilha o distinto
Certificado. O referido reconh~cimento da-se ás pessoas e entidades, tais como a
Seno que doam seu tempo em favor dos mais necessitados, sem se importar o quão
trabalhem, mas sempre pensárido no bem estar do próximo, para dar uma vida e uma
vivência mais digna a quem necessite e de direito não os tem no momento e sendo
uma sociedade, fica muito mais digno e verdadeiro a ajuda que é prestada para essa
parcela da população. Receba deste Vereador as mais sinceras congratulações pelo
excelente trabalho realizado em prol de uma comunidade melhor. 5579 - Alaor Galdino
Tomaz, Anselmo Britzke, Giàn Pedroso Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo
assinado, requer na forma regimental que depois de lido e aprovado em plenário, seja
enviado oficio de congratulações para o Sr. Jeferson Oliveira pela realização da 12"
Audição de Acordeon de Cárazinho realizada no dia 16 de Novembro no Auditório do
Colégio Aparecida. Também 'parabenizando pela realização do 2° Encontro de
Acordeonistas de Carazinho que ocorreu no dia 17 de Novembro no CTG Rincão
Serrano. Parabenizamos pela realização desses eventos culturais que tiveram como
objetivo principal de mostrar' á arte da musica interpretada pelo acordeon. 5580 -
Anselmo Britzke,Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Mesa Diretora O Vereador
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido e apreciado em
Plenário, seja encaminhado oficio ao Diretor Presidente da Eletrocar, CONVOCANDO-
LHE bem como o responsável técnico para ocupar o espaço destinado ao Grande
Expediente da próxima Reunião Ordinária, dia 25 de novembro do corrente, para
realizar uma explanação com relação ao acidente ocorrido no último dia 15 de
novembro que vitimou dois cidâdãos carazinhenses após o tombamento de um poste
de energia elétrica em razão do temporal que atingiu o municipio Este é um assunto
importantissimo, que envolve 'toda nossa comunidade, e como representantes da
população que nos escolheu, acreditamos que devemos proporcionar todos os
esclarecimentos possiveis com relação a esta situação. 5581 - Gian Pedroso,Alaor
Galdino Tomaz,Anselmo Britzke Requerimento de Pesar Os Vereadores abaixo
subscritos requerem, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja
registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda
irreparável dos irmãos OSMAR CASTANHO DE ARAÚJO e RUDIMAR CASTANHO
DE ARAUJO, ocorrida tragicamente no último dia 15 de novembro. 5583 -Erlei Vieira f)
Requerimento de Pedido de Informação O Vereador abaixo assinado solicita na forma _
regimental, que após aprovado em plenário, seja encaminhado oficio a todos os
Postos de Combustiveis que possuirem lojas de conveniência, solicitando informações
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sobre o horário de funcionamento e as medidas que estão sendo tomadas para o
cumprimento do TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, firmado no ano de
2012, pela Promotora de Justiça Clarissa Ammélia Simões Machado. JUSTIFICATIVA
Embasar processo de denúncia descumprimento de acordo judicial. 5584 - Erlei
Vieira,Requerimento de Pesar O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado oficio externando
pêsames aos familiares de VITÓRIO MATIELO, pela passagem ocorrida dia
15/11/2013 É com muita tristeza que nos despedimos desse cidadão carazinhense
que muito fez pela sua família e comunidade, que seus familiares recebam o
reconhecimento do poder Legislativo e os mais sinceros sentimento deste vereador.
"Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é em que os mortos
ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Jõ 5:25" 5589 - Daniel
Weber Requerimento de Pesar O Vereador abaixo subscrito requer que depoís de lido
em plenário, e deferídà ria'mrma' regimental, que seja enviado ofício com os maís
sinceros votos de profundo pesar aos familiares de ANTÓNIO DE SOUZA COSTA
pelo falecimento, ocorrido no dia 15 de Novembro de 2013. 5592 - Gian Pedroso
Requerimento de Pesar O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que
depois de ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de
profundo pesar, pela perda irreparável da Sra. EDI GOETZ PEDROZO, ocorrida no
último dia 17 de novembro. Passamos ao intervalo regimental, conforme o acordo de
bancadas não haverá intervalo regimental. Passamos ao grande expediente.
Conforme o acordo de bancadas o grande expediente será suprimido devido a sessão
solene posterior. Passamos para a ordem do dia. Passamos para a apreciação e
votação dos requerimentos. O presidente solícitou que o secretário fizesse a leitura do
número e autor e dos requerim~ntos. 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. Aprovado por todos. O presidente colocou
em discussão os requerimentos. Os vereadores Erlei Vieira - PSDB, Paulino de Moura
- Solidariedade, Anselmo Britzke - PDT, Daniel Weber - PP, Eduardo Assis - PSD,
Estevão de Loreno - PP, Veronite Siliprande - PT, Alaor Tomaz - PDT, Gian Pedroso
- PDT, Orion Albuquerque - PSDB O presidente propôs que todos os vereadores
assinassem o requerimento de pesar nO5581. Todos assinaram. Não havendo mais
vereadores que quisessem discutir, colocou os requerimentos em votação. Vereadores
favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovado por todos.
Em cumprimento ao disposto no regimento interno deste poder legislativo coloco em
votação o caráter de urgência do Projeto de Lei 086/13 de autoria do Executivo iJ
Municipal. Não havendo vereadores que quisessem discutir o caráter de urgência, o .
presidente colocou em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão
contrários se manifestem. Aprovado por todos. LEITURA DOS PROJETOS - O
Projeto de Lei 074/13 Cria vaga de Cargo no Quadro de Pessoal Efelivo do
Município, constante da Lei nO? 088/09. Será incluido na ordem do dia, na pauta de
votação, tendo em vista que o pedido de vistas do mesmo expirou no dia 17 de
novembro. O vereador Daniel Weber pediu questão de ordem para solicitar uma pausa iJ
de cinco minutos para que pudesse ser discutido o Projeto de Lei nO074/13. Aprovado
por todos. O vereador Erlei Vieira solicitou questão de ordem para pedir vistas ao
Projeto de Lei 074/13. O presidente colocou em votação o pedido de vistas. Aprovado
por todos. Projeto de Lei 081/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual Dá nova
redação aos artigos 4° e 5° da Lei Municipal nO6. 763/08 e revoga a Lei Municipal nO
7.649/13. Projeto de Lei 087/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual Autoriza
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concessão de auxílio financeiro a Fundação Cultural de Carazinho - FUCCAR.
Projeto de Lei 055/13 de autoria do Vereador Daniel Weber, o qual Declara de
utilidade publica a Associação PRÓ Criança e Adolescente (APROCAD). Projeto de
Emenda a Lei Orgânica 001/13 de autoria dos Vereadores Estevão, Alaor, Gian,
Rudinei e Paulino, o qual Inclui inciso XXIII ao Artigo 18 da Lei Orgânica do Municipio
de Carazinho. Relatório 011/13 de Execução Orçamentária SETEMBRO. O
presidente solicitou que o secretário procedesse á leitura do parecer da CJF dos
projetos denominados. O presidente colocou em discussão o parecer 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 do parecer da COES dos respectivos projetos. O
presidente colocou em discussão o parecer 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 projetos com os pareceres já aprovados. Não havendo vereadores que
quisessem discutir, colocou em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como
estão contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar, sob proteção de Deus o presidente declarou encerrada a presente sessão,
convocando os senhores vereadores para a próxima sessão solene que se iniciará
imediatamente, com a entrega do Prêmio Zumbi Dos Palmares. Tenham todos uma
excelente noite.

.,-.,.-'

~hw
Vereador Eduardo Assis
Presidente em Exercicio

Vereador udinei Brombilla
Secretário
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