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Aovigésimo segundo dia do mês de abril de dois mil e quatorze, às dezoito horas e quare
e cinco minutos ocorreu a décima terceira sessão do ano de dois mil e quatorze da am
Municipal de Carazinho. O Vereador Alaor Tomaz procedeu à leitura de um trecho . a
Bíblia. O Presidente colocouem apreciação a ata 012/14 da sessão ordinária do dia quatorze
de abril de dois mil e quatorze. Está em discussão à 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. Secretário: LEITURA
DO EXPEDIENTE: Ofício n° 08312014- do Executivo Municipal encaminhando Resposta
Pedido de Informação OP 060/2014; Ofício nO 084/2014 - do Executivo Municipal
encaminhando Projeto de Lei n° 046/14; Ofício n° 085/2014 - do Executivo Municipal
encaminhando Resposta Pedido de Informação OP 059/2014; Ofício 0512014 do
COMDICACARinformando a composição da nova diretoria 201412015 eleita no dia 07 de
abril; Ofício 01012014 do Deputado Estadual Vinicius Ribeiro em atenção a OD n° 265114;
Diversos Telegramas do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos para o
Fundo Municipal da Saúde; Oficio do Gabinete do Vereador Eduardo Assis solicitando a
leitura na íntegra da resposta do Dep. Diógenes Basegio com relação ao Presídio Regional
de Passo Fundo;Ofício do Servidor Fabiano Santiago Pereira, solicitando autorização para
participar do XII Seminário sul Brasileiro de Previdência Pública; Projeto de Lei de autoria
do Vereador Gian Pedroso _ Dispõe sobre a instituição de área para embarque e
desembarque de crianças e estudantes que utilizam como meio de transporte os veículos
escolares em frente a escolas; Projeto de Lei de autoria do Vereador Rudi Brombilla -
Assegura isenção do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos municipais às
pessoas que doarem sangue ou integrarem associação de doadores, nos casos que especifica.
Secretário: LEITURA DAS INDICAÇÕES:6953 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo
juntamente com o setor competente a refazer o calçamento onde consta vários buracos na
Rua São Sebastião. Bairro Conceição; 6954 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo
juntamente com o setor competente a limpeza de matos e lixos tomando conta e espalhados
pela Rua Tupiniquins. Bairro: Conceição; 6955 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo
juntamente com o setor competente a limpeza de matos e lixos tomando conta e espalhados
pela Rua Bernardo Paz na baixada. Bairro: centro; 6956 Paulino de Moura - Solicitar ao
Executivo juntamente com o setor competente o patrolamento, cascalhamento e a limpeza
na Rua Pernanbuco. Bairro Oriental: 6957 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo
juntamente com o setor competente o patrolamento, cascalhamento e a limpeza na Rua
João Eduardo Kraemer. Bairro Sommer; 6961 Estevão De Loreno - Solicita para que seja
realizada a reconstrução do Calçamento da Rua Rufino Souza Leal no bairro Sommer, em
toda a sua extensão; 6962 Estevão De Loreno - Solicita para que seja realizada a
reconstrução do passeio da Escola Rufino Leal no bairro Sommer; 6963 Estevão De Loreno -
SOLICITA a operação tapa buracos na Rua Albino Gerhardt, no trecho onde está asfaltado
até a esquina com a Rua da Paz; 6965 Estevão De Loreno - SOLICITA a limpeza da boca de
lobo a qual se encontra obstruído na esquina da Travessa Vitória, em frente ao número 355,
no bairro Floresta; 6966 Rudi Brombilla - Solicita a operação "Tapa Buracos" além dLij
limpeza de bueiros na RUA DA PAZ - BAIRRO PRINCESA; 6967 Fernando Sant'anna -
Solicita recolhimento de entulhos na Rua Primeiro de Maio; 6968 Rudi Brombilla - Solicita
estudos da viabilidade da colocação de lixeiras ou contêineres em toda a extensão na ru .
Rio Branco; 6973 Estevão De Loreno - SOLICITA disponibilizar uma placa de adverténcia
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"PROIBIDOJOGAR LIXO NESTE LOCAL"na rua Setembrino Ramos no terreno em frente
ao n' 143 no bairro Sommer; 6977 Daniel Weber - O vereador abaixo assinado, solicita que
após lida em plenário e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Sr. Secretário
de Saúde Anderson Kurtz; 6978 Daniel Weber - Ao Sr. Secretário de Saúde Anderson Kurtz;
6979 Otto Gerhardt _Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor
competente com a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar a pintura de
uma faixa de segurança em frente à parada de ônibus próximo a Paróquia Nossa Senhora
de Fátima, pois o fluxo de pessoas atravessando a rua é grande. Pedido dos pedestres; 6987
Mareio Hoppen _ Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente
reinterando o pedido que realize imediatos trabalhos de recuperação da ponte localizada na
Rua Polidoro Albuquerq Travessa a Direita localizada no Bairro Vargas. Em frente ao
n'1424; 6988 Orion Albuquerque - para que seja efetuado um estudo, para a construção de
uma ciclovia, no asfalto da Rua Itararé, aproveitando que a mesma está sendo asfaltada;
6989 Estevão De Loreno _SOLICITA para que seja realizado o fechamento do buraco aberto
junto à boca de lobo na Rua Santos Dumont, esquina com a Rua Paissandú; 6991 Orion
Albuquerque _para que determine ao setor competente, a colocaçãode um container na Rua
polidoro Albuquerque, nas proximidades do n' 84; 6994 Alaor Tomaz - Seja enviado oficioao
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam colocados quebra-
molas na Rua Marechal Floriano; 6996 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente que sejam realizadas obras de
melhorias na Rua Lopes Trovão, Bairro São Miguel; 6997 Eduardo Assis - Limpeza e
roçamento na área verde situada entre as ruas Antônio José Barlete l esquina com Saldanha
Marinho; 6998 Eduardo Assis _ Patrolamento, ensaibramento e compactação na rua
Tamoios, Bairro Conceição; 6999 Eduardo Assis - Patrolamento, ensaibramento,
compactação na rua João Saldanha dos Santos, Bairro São Jorge; 7000 Eduardo Assis -
Reparos nas laterais da Avenida Flores da Cunha após o trevo de saida para Não me toque
no bairro Fae; 7004 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que
determine ao setor competente que sejam realizadas obras de melhorias na Rua Carijós,
Bairro Conceição; 7005 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que
determine ao setor competente que sejam realizadas obras de melhorias na Rua
Tupiniquins, Bairro Conceição; 7006 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente que sejam realizadas obras de
melhorias na Avenida Irineu dos Santos
Mateus, Bairro Fey; 7010 Estevão De Loreno - Solicita o patrolamento, cascalhamento e
compactação da Travessa Oriental, lateral à Delegacia de policia. LEITURA DOS
REQUERIMENTOS: 6960 Daniel Weber - Requerimento de pesar Maria Emilia Scherer
Weber; 6964 Gian Pedroso _ Seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de
profundo pesar, pela perda irreparável da Sra. TANIA MARIA RENNER, ocorrida
prematuramente no último dia 21 de abril; 6969 Rudi Brombilla - Solicita que seja enviado
ofício de cumprimentos à Direção, Funcionários e colaboradores da revista vip"pelo os vinte
e um anos de atividades ocorrida dia 15/04/2014; 69!?l Rudi Brombilla - Solicita que seja
enviado oficio de cumprimentos a do GTG Rincão Serrano em nome do Patrão Marcos W
Almeida e extensivo a toda a patronagem que tomaram posse no dia 19 de abril para o ano
de 2014; 6975 Mareio Hoppen _seja encaminhado oficio externando os mais sinceros votos
de pesar aos familiares do nosso amigo ALADI JOSÉ PEDROLO, pelo seu falecimento
ocorrido no dia 18/04/2014; 6986 Paulino de Moura - Sr. Presidente, Srs. Vereadores: O
VEREADOR abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido e apreciado em~
Plenário seja AUTORIZADAviagem à Porto AlegrelRS; 6990 Alaor Tomaz - Seja enviado
oficiocom os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares da Sra. MARIAEMÍLIA
SCHERER WEBER pelo falecimento, ocorrido no dia 19 de Abril de 2014; 6992 Daniel
Weber _ Solicita fechamento de buraco na Rua Vinte de Setembro; 6993 Daniel Weber -
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Solicita fechamento de buraco na Rua Humberto de Campos; 6995 Rudi Brombilla - O
vereador abaixo assinado na forma regimental, que após lido e apreciado em plenário seja
AUTORIZADOviagem a Porto Alegre/RS, entre os dias 23 a 24 do corrente; 7001 Eduardo
Assis, Daniel Weber e Estevão Daniel Weber - Os Vereadores abaixo assinado, requer na
forma regimental que após lido e aprovado em plenários seja enviado ofício ao Executivo
Municipal, para que preste as informações requeridas, sendo o que segue: 1- Nome dos
proprietários das áreas que estão as margens da BR 285 e BR 386 no perímetro urbano de
Carazinho; 2- Enviar a metragem das áreas de cada proprietário; 3- Enviar mapa das
referidas áreas; 4- quais destas áreas estão em atraso ou em dívida ativa de impostos com o
município O referido pedido de informações se dá em virtude de várias áreas que estão ás
margens de nossas BRs, estarem em estado de abandono e para ver se existe alguma área
que possa ser revertida para o município para futuras implantações de empresas que
alavancarão o progresso da cidade; 7002 Eduardo Assis - O Vereador abaixo assinado,
requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja enviado ofício ao Sr.
Luciano Azevedo, Prefeito Municipal de Passo Fundo, solicitando audiência para tratativas
e discussões sobre a construção do Presídio Regional de Passo Fundo. Em virtude da criação
da comissão Municipal de representatividade para a construção do Presídio regional,
existem vários pontos a serem discutidos quanto a esse assunto, tanto na parte estrutural,
quanto na parte logística, de meio ambiente, saúde, educação, entre outros. com tal
comissão, tende-se a achar uma saída lógica, viável e transparente para tal situação,
evitando com isso que duas cidades ordeiras e progressas, abram um embate político que
não levará nada, a lugar algum. Sendo dessa forma, de interesse de ambas as comunidades,
essa audiência é solicitada para dirimir quaisquer dúvidas e pendências ao qual o ato vem
de encontro, pois nunca fomos contra a construção de casas prisionais, mas sem ferir o
direito de alguma, tanto no que diz respeito ao Meio ambiente, ao qual o mesmo ficará
muito próximo da captação de água de nossa comunidade, quanto ao que se formará ao
entorno do mesmo após sua construção, pois estará muito próximo de Carazinho, mesmo
estando em área de Passo fundo. Sendo que o referido presídio para abrigar presos
masculinos e femininos, a captação de dejetos e detritos será feito dentro das normas para
até um número pré determinado de apenados, mas isso não quer dizer que apenas esse
número prê determinado é que será colocado, muitos, talvez o dobro ou triplo de sua
capacidade será excedente do limite máximo de apenados, sem contar que o que
formará ao entorno do mesmo não terá o mesmo tratamento de dejetos, não terá
fornecimento de água potável, pois os parentes dos detentos irão de uma forma ou outra, se
alojarem naquele lugar, construindo casas, barracas e outros, que lhes darão e servirão de
moradia para ficarem perto de seu ente querido. Sendo dessa maneira, nada mais civilizado
do que sentarmos e debatermos tal assunto, do que duas comunidades ficarem medindo
forças e após o desfecho de tal construção, não ter mais o que ser feito a não ser remediar o
irremediável; 7003 Eduardo Assis - O Vereador abaixo assinado, requer na forma
regimental que após lido e aprovado em plenário seja enviado oficio ao Sr. Tarso Genro,
Governador do Estado do rio Grande do Sul solicitando audiência para tratativas e
discussões sobre a construção do Presídio Regional de Passo Fundo. Em virtude da criação
da comissão Municipal de representatividade para a construção do Presídio regional,
existem vários pontos a serem discutidos quanto a esse assunto: tanto na parte estrutural,
quanto na parte logística, de meio ambiente, saúde, educação, entre outros com tal
comissão, tende-se a achar uma saída lógica, viável e transparente para tal situação,
evitando com isso que duas cidades ordeiras e progressas, abram um embate político que
não levará nada, a lugar algum. Sendo dessa forma, de interesse de ambas as comunidades,
essa audiência é solicitada para dirimir quaisquer dúvidas e pendências ao qual o ato vem
de encontro, pois nunca fomos contra a construção de casas prisionais, mas sem ferir o
direito de alguma, tanto no que diz respeito ao Meio ambiente, ao qual o mesmo ficará
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muito próximo da captação de água de nossa comunidade, quanto ao que se formará ao
entorno do mesmo após sua construção, pois estará muito próximo de Carazinho, mesmo
estando em área de Passo fundo. Sendo que o referido presídio para abrigar presos
masculinos e femininos, a captação de dejetes e detritos será feito dentro das normas para
até um número pré determinado de apenados, mas isso não quer dizer que apenas esse
número pré determinado é que será colocado, muitos, talvez o dobro ou triplo de sua
capacidade será excedente do limite máximo de apenados, sem contar que o que
formará ao entorno do mesmo não terá o mesmo tratamento de dejetos, não terá
fornecimento de água potável, pois os parentes dos detentos irão de uma forma ou outra, se
alojarem naquele lugar, construindo casas, barracas e outros, que lhes darão e servirão de
moradia para ficarem perto de seu ente querido. Sendo dessa maneira, nada mais civilizado
do que sentarmos e debatermos tal assunto, do que duas comunidades ficarem medindo
forças e após o desfecho de tal construção, não ter mais o que ser feito a não ser remediar o
irremediável; 7007 Alaor Tomaz - Solicita que seja enviado oficio de cumprimentos a do
GTG Rincão Serrano em nome do Patrão Marcos Antonio Machado de Almeida e extensivo
a toda a patronagem que tomaram posse no dia 19 de abril para o ano de 2014; 7008 Erlei
Vieira _ Seja encaminhado oficio ao casal Adroaldo José Martini e Soeli Magalhães que
conquistaram quatro medalhas de participando da quinta edição dos jogos FANACEF.
Grande Expediente: Daniel Weber, Fernando Sant'anna, Eduardo Assis, Paulino de Moura,
Rudi Brombilla, Anselmo Britzke, Alaor Tomaz, fizeram o uso da tribuna. Ordem do dia. O
Vereador Erlei Vieira, solicitou que os requerimentos e projetos sejam votados em bloco,
com exceção do Veto. O Vereador Estevão De Loreno solicita Pedido de Vistas do Projeto de
Lei 035/14 do Executivo Municipal. O Presidente coloca em votação o requerimente verbal
do Vereador Eduardo Assis, vereadores que concordam permaneçam como estão contrários
se manifestem, aprovado por todos. Intervalo Regimental. O Presidente concede o pedido de
vistas ao Vereador Estevão De Loreno. O Presidente coloca em votação o requerimente
verbal do Vereador Erlei Vieira, vereadores que concordam permaneçam como estão
contrários se manifestem, aprovado por todos.O presidente solicitou que o secretário fizesse
a leitura do número e autor e dos requerimentos.O presidente colocou em discussão os
requerimentos.Não havendovereador que queira discutir, colocou os requerimentos em
votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem.
Aprovado por todos. O Presidente solicita que o Secretário faça a leitura dos Projetes
030/14, 032/14, 044/14, Complementares 002/14 e 003/14 do Executivo Municipal.O
Presidente solicita que o Secretário proceda a leitura do parecer da CJF do projeto, o
Presidente coloca em discussão o parecer da CJF, não havendo vereador que queira discutir
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se
manifestem, aprovado por tedos. O Presidente solicita que o Secretário proceda a leitura do
parecer da COES do projete, o Presidente coloca em discussão o parecer da COES, não
havendo vereador para discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam
como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. O Presidente coloca em discussão
os projetos. Não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores que
concordam permaneçam como estão e contrário se manifestem, aprovado por todos. O
Presidente solicita que o Secretário proceda a leitura do Veto ao PLL 006/14 de auteria do
Vereador Fernando Sant'anna. O Presidente solicita que o Secretário proceda a leitura do
parecer da CJF do vete, o Presidente coloca em discussão o parecer da CJF, Os Vereadores
Paulino de Moura, Fernando Sant'anna, Estevão De Loreno, Otto Gerhardt discutiram o
veto, não havendo mais vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores
favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. O
Presidente solicita que o Secretário proceda a leitura do parecer da COES do veto, o
Presidente coloca em discussão o parecer da COES, não havendo vereador para discutir,
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se
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manifestem, aprovado por todos. Está em discussão o Veto, vereadores Paulino de Moura,
Fernando Sant'anna e Daniel Weber discutiram o veto, não havendo mais vereador que
queira discutir coloca em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão
contrár" . estem 6 votos favoráveis e 6 votos contrários, veto mantido. Nada mais
hav ao a tratar, s b proteção de Deus o presidente declarou encerrada apresente sessão,
c vocando os senh es vereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia
. te e oito de abril e dois mil e quatorze às dezoito horas e quarenta e cinco minutos.

Tenham todos ce te noite.
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