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Preside

Ao décimo quarto dia do mês de julho de dois mil e quatorze, às dezoito horas e
quarenta e cinco minutos Ocorreu á vigésima quarta sessão do ano de dois mil e
quatorze da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Alaor Tomaz procedeu à
leitura de um trecho d::l Bíblia. O Presidente colocou em aprecIação a ata 024/14 da
sessão ordinária do dia sete de julho de dois mil e quatorze. Está em discussão à
ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou em votação. Aprovado
por todos. O Presidente solícita que SCjH lido o expediente. Secl'etário: LEITURA
DO EXPEDIENTE: Oficio n° ]56/20:14 - do Executivo IVlumcipal encaminhando
Projeto de Lei n° 082/14; Oflcio n" 157/2014 _ do Executivo Mumcipal
encaminhando Projeto de Lei n" 083114; Oficio n" J58/2014 _ do Executivo
Municipal comunicando retorno do período de fénas do Prefeito Renato Süss;
Oficio n° 159/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n0
084/14; Oficio do Sindicato dos Comerciários de Carazinho e reg"ião agradecendo
apoio desta Casa com relação a indicação da Desembargadora .ora. Maria Helena
Mallmann, a Ministra do 1'S1' - Tribunal Superior do Trabalho; Oficio nO1393/2014
do Chefe de Gabinete da Presidência, em exercícIO, Sr. Carlos Eduardo de Oliveira,
respondendo Pedido de Informações de autoria do Vereador paulino; Oficio n0
025/2014 - do Departamento de Contabilidade da Prefeltra Municipal solicitando
cedência plenário da Câmara par audlêncla publica sobre a LOO, dia 15/07 às 16
horas; Oficio n° 098]/2014 - dos Correios comunicando reajuste das tarifas dos
serviços postais e telegráficos, nacionais e lnternaclOlwlA; OlIcio na 389/20J4 _ do
Gabinete da PresldêncJa da Câmara Municipal de P",sso Fundo Com relação à
Moção pela transformação da Unidade Avançada em Escritório Region~d do IBAM.A
de Passo fundo; Diversos Telegramas do Ministério da Saúde informando a
liberação de recursos para o Fundo Municipal da Saúde: OfícIO do Vereador Paulino
(LER NA INTEGRA); Comunicado do Presidente (LI~R NA INTEGRA); LEITURA
DAS INDICAÇÕES: 788í Paulino de Moura - Solicitar ao }~xecutivo juntamente
com o setor competente a operação tapa buracos na Avenida Flores da Cunha
próximo a entrada da Rua Eurico Araújo; í888 Paulino de Moura _ Solicitar ao
Executivo Juntamente com o setor competente que Pl'Ovidencie com urgência o
patrolamento, ensaibramento e compactação e a limpeza na Avenida Pátria no
Bairro Brandina. Impossivel de h'ansitar nesse local; 7889 Paulmo de Moura _
Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente o patrolamento,
ensaibramento e compaetação e a limpeza, impossivel de transitar apresenta
muitos buracos na Ru<'l das ,HOl'tências Bairro: Cantares; í892 Daniel Weber _
Solicita para que seja realizada com urgência a limpeza e capina da praça localiza
atrás da Eletrocar, na qual esta situaclél a pista de skate do Bairro Som me r: 7895
Erlei Vieira - Solicitando ao Executivo MuniCipal, a fiscalização no que rege a Lei
Complementar n" J60 de 2011 que ceg"" o func;onamento das Lojas de A
Com'eniências; 789í Erlei Vieira - Solicitando ao Executivo Munic9Ja~ qu~
deternlloe ao setor de fiscalização de trilnSll.o a reaJiZllç:1o de plantões aóS fmais
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semana e feriado; 7H04 Anselmo Britzke - Encammhamos solicitação ao Executivo
Municipal para que determine ao setor competente com a máxima urgência
possível a pmtura da faixa de segurança em frente à Escola Estadual Carlinda de
Brito,no Bairro Vila Rica; 7905 Anselmo Bntzke - Encaminhamos solicitação ao
Executivo MuniCIpal para que determine ao setor competente com a máxima
urgência possível a pintura de uma faixa de segurança em frente à Escola
Municipal João XXl1l; 7907 Gian Pedroso - Encaminhamos solicitação ao Executivo
para que determine ao setor competente com <l máxima urgência possível a
realização de melhorias na Rua Henrique Teodoro Schutz, próximo ao acesso a
UIbra, pois a grande quantidade de chuva dos últimos dias acabou prejudicando o
trabalho realizado no local antenormente: 7908 Gian Pedroso _ Encaminhamos
solicitação ao Executivo MuniCIpal para que determine ao setor competente a
realização de imediatas melhor.ias no calçamento da RU::l Tupiniquins no Bairro
Conceição; 7913 Eduardo Assis - Faça a remoção das plantas ornamentais que
estão localizadas no trevo da BR 285, entroncamento com a RS 142, Trevo Diógenes
Martins Pmto, em suas Laterais: 7914 Estevão De Lornco _ Solicita para que
determine ao setor competente par8. que se]8. realizado nova pintura e melhorias
nas lombadas (quebra- molas) na BR 285, próximo as ent.radas que dão acesso ao
bairro Santa Tcrezinha e Conceição; 7916 Alaor Tomaz - Sela enviado oficio ao Sr.
Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente que com a máxima
urgência possível a realização de melhorias~na Rua Pedro João da Silva no Bairro
Santa Terezinha; 7917 Alaar Tomaz - Seja env13do OfiCIO ao Sr. Prefeito Municipal,
p::lra que determine ao setor competente que com a máxima urgência possível a
realização de melhorias na Travessa Pedro João da Silva no Bairro Santa
Terezinha; 7918 Alaar Tomaz - Seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, parn
que determine ao setor competente que com a máXIma ulogência possível a
realização de melhorias na Rua Ehsio Eni Bortoli no 13a.ir1'oSanta Tel'ezinha; 7919
Alaor Tomaz - Seja enviado oficio 1'10 Sr. Prefeito l'vlunicipal, para que determine ao
setor competente que estude a viabilidade de que caso o contribqinte atrase o
pagamento do IPTU, as agêncJaS bancárias façam o calculo de juros e ou multas no
ato do pagamento, evitando assim quando ° contnbuinte tenha que retornar a
Prefeitura para emissão de novo boleto; 7920 Abor Tomaz _ Seja envi::ldo oficio ao
Sr. Prefeito MUnJcipal, pam que determine ao setor competente que seja colocado
um Conteiner em frente a Escola Ernesta Nunes no Bail'ro Oriental: 7925 Veronite
Siliprandi - Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor
competente com a máxima urgêncla possível medidas no sentido de agilizar o
reparo da ponte entre as Ruas Visconde de Pelotas e Carlos MIcheline no Bairro
PrIncesa com o B. Aurora. Pedido dos moradores; 7927 Daniel Weber _O Vereador
ahaixo assinado, sohcit::l que após lida em plenário, e deferida na forma regimental,
sela emllado ofício ao setor competente sol.icitando para que seja realizada a
construção de rampa de acesso para pessoas com deficiéncia no Posto de saúde do
baino Operáüo. (ESF). LEITURA DOS REQUERIMENTOS, 7880 Rudi
Brornbilla - O Vereador abaixo ::lssinado solicita na forma regimental, que depois de
lido em plenár,io e deferido pelR Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos
familiares votos de profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE
CARAZINHO, pelo falecimento do senhor PEDRO ADOLFO KNJ.EID os 65
anos; 7890 Daniel 'l-Veber - Solicit<'l para que seja enviad~ ~e/aplauso à
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Comercial Água e Luz Ltda, que completou nesta última quinta-fell'a (10), 13 anos
de fundação; 7891 Damel Weber - Solicita para que seja envwdo oficio de aplauso
aos Colégios La Salle, Notre Damc Aparecida, RUJ Barbosa e fl.S Escolas Cônego
João Batista Sorg e Érico VeríSSllTIO que- nesta última qumta-feira (lO) em uma
solenidade realizada no salão social da Eie1' Site pl'OfiOVeram a formatura e a
entrega dos troféus destaque d3S JnJniempresas Junior Achievement; 7893 Alaor
Tomaz - Seja enviado oficio de aplausos ao Presidente da ACIC Fernando Biazus,
extensivo à coordenadora do pl'Ograma Mim Empresa Junior Achlevement Andreia
Schmitz e ao Executivo da Junior AchlCvement Daniel Fernandes, parabenizando
pela formatura de mais de 130 mini empresános das cincos escolas participantes do
programa Mim Empresa Junior Achlevement ocorrida na última quinta-feira 10 de
Julho do corrente na Biersite; 789<1Erlel Vieira - Requenmcnto SOLICITAÇÃO DE
FISCALIZAÇÃO SOM ALTO; 7896 Rudi Brombilla - O Vereador abaixo assinado
solicita na forma regimental que após "'provR,do em plenário seja encaminhado
oficJO ao Executivo MUnIcipal solicitando que informe se pOSSUI uma área do
Município, referente o AlVlll'3 n" 576112014 do Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM) autorizando a Empresa Bripac Construção e Serviços Ltda a
pesquisar BASALTO no Município de Carazinho. }O ~ Em conformidade ao Alvará
n° 5761 de 25 de Junho de 2014 - Art. 15, do decreto n(}227 de 28 de fevereiro de
1967, (Código de MlOeração), onde no Parágrafo Primeiro dIZ autorizar pelo prazo
de 2 anos a BRIPAC CONSTRUÇOES E SERViÇO LTDA a pesqmsar BASALTO
no Município de Carazinho, numa área 49,88ha, onde solicitamos que o Executivo
Municipal nos informe se a área de pesquisa autorizadR, pertence ao MUnIcípio de
Carazinho; 7899 Alaor Tomaz - Seja encaminhado requerimento de pesar aos
familiares de CECILIA BORG.ES QUADROS pelo falecimento ocorrido no dia 13 de
Julho do corrente; 7903 Rudl Brombilla - Seja enviado ofício de congratulações do
Poder Legislativo de CarazlOho ao Sr. Francisco de Campos, Dir.etor do Jornal
Correio Regional, extensn/o aos dcmais funcIOnários, por ocasião d'a comemoração
do Aniversário de 36 (trInta e seIs) anos de fundação do Jornal; 7906 Rudi
Brombil1a - O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois
de lido e deferido em plenário, seja envwdo oficio a LOJA ANDRIOLLl em nome do
seu Proprietário, Darci Antonio Vedana, sendo extensivo a todos os funcionário e
colaboradores pela comemoração no mês de Julho dos 18 anos de atividades
comerciais em nossa cidade; 7910 Eduardo Assis - O Vereador abaixo assinado
requer na forma loegimental que após lido e aprovado em plenário seja enviado
ofício de congratulações para o escritório de advocacia ZANOTELLT & LACCHINI,
pehI realização da campanha do flgasalho_ Juntamente com o LEO clube Carazinho,
o escritório de advocacia ZANOTELLI & LACCHINI realizou a campanha do
agasalho e todos os donativos foram entregues para a Assistênc18 Social do
Município. Pela terceira vez o o EscrÍtóno de advocacia ZANOTELLl & LACCHINI
realizou a campanha quc ocorreu entre os dias 15 de maio a 30 de junho, sendo que
nesta edição a doação dobrou em comparação com a última edição.. Receba deste
Vereador, congratulações pela relevante <:Iça0 de <:IJuda a população mais
necessitada, mostrando que querendo é possível reahzar; 7911 Eduardo Assis _ O
Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental, que após bdo e aprovado
em plenário, seja enviado oficio ao ExecutIvo l'vluOlcipal, para que resp'Q da o que
segue; Quanto ao Eixo do Desenvolvimento Continuadcí:i. CÓ Uf'Cí programa a
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que se destina o Eixo do Desenvolvllnento continuado; 2. QU31S empresas foram
beneficiadas; 3. Que tipo de incentivos foram aplicadas para as empresas; 7912
Daniel Weber - O vereadol' a seguir assinado no liSO de suas atribUIções legais e
regimentais, solicita à ELETROCAR para que seja realiz;adas melhorias na
ilummação da Praça do Bairro Sommer, localizada nos fundos da Eletrocar, pois a
atual situação da iluminação neste local tem gerado preocupação para os
moradores do local. Esta é uma solicitação dos mOl'ôldores e da população que
necessita transitar dIariamente nas proximIdades. A ausência de Iluminação no
local causa insegurança aos moradores, pnocip3lmente aos estudantes do período
noturno; 7921 GilncI Jarré - O vereador abaIXO asslOado solicita na forma
regimental, que depois de lido em plenáno o PEDIDO DE INFORMAÇÃO, seja
encaminhado ao Executivo Municipal para que informe ao referente ao que segue
abaIXO. 1- Qual o valor gasto em puhlicidade desde o ano de 2012 até o momento
atual. 2- Especificar empresas e valores p:1gos; 7922 Estevão De Loreno - Solícita
para que após lida em plenáno, e defenda na forma regimcntal, seja enviado ofício
ao DNER para que seja realizado nova pintura e melhorHlS nas lombadas (quebra-
molas) na BR 285, próximo as entradas que dão acesso ao bairro Santa Terezinha e
Conceição; 7923 Estevão De [Á)reno e Daniel \Veber - 81'. Presidente, 81'S.
Vereadores: O VEREADORES abaixo subscritos requerem, na forma regimental,
que depois de lido em PlenárIO e deferido, seja enviado oficio ao setor competente
com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO, sendo: 1 - 1nformar em que fase está
a construção do Residencial loc:1lizado no bairro Ouro Preto? 2 - Qual o nome da
Construtora? Onde localiza- se a referida construtora? 3 -A prefeltura está
fiscalizando a obra? 4 - Cópia do laudo de fiscalização enviado para a Caixa
Econômica Federal ? 5- Quanto já foi liberado de recurso para a referida
construtora? 6- Cópia do contrato firmado entre a Construtora- e a Prefeitura
rvIunicipal de Carazinho? 7- Data do mÍcio das obras? 8- Prazo para o término? 9-
Por que foram entregues 28 casas sem estal'em concluídas ?; 7926 Estevão De
Loreno e Daniel Weber - Para Dl'. EDUARDO BUAES RAYMUNDI, 1'"
PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CíVEL DE
CARAZTNHO, referente à situaçâo do condomínio do bairro Ouro Preto. Presidente
solicita ao Secretário que proceda a Leitura do Requerimento convidando o Prefeito
para usar a tribuna na integra. Grande Expediente: O Prefeito fez o uso da tribuna.
Ordem do Dia: Apreciaçâo e Votação dos Requerimentos. Leitura do número e
autor dos requerimentos. O Presidente coloca em discussão os requerimentos, os
vereadores Estevão De Loreno, AlaOl- Tomaz, Rudi Brombilla, Paulino de Moura
discutiram os requerimentos, não havendo malS vereadores que queiram discutir
coloca em votação, vereadores favoráveIS permaneçam como estão, contrários se
manifestem, aprovado por todos. O PreSIdente soliCIta que seja feita a leitura do
numero, autor e ementa do Projeto 028/14 de autoria do Vereador Gian Pedroso. O
Presidente solicita que seja feita a leItura do p::J.recerda COES. O presidente coloca
em discussão o parccer da COES, , não havendo vereadOl' que queira discutir coloca
em VOblÇão, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se
manifestem, aprovado por todos. Está em dlscussao o projeto com os pareceres já
aprovados, o Vereador Gian Pedroso discutiu o projeto, nao havendo mais
vereadores que queira discutir coloco em votação, vereadores que conc ram
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Verea OI' Rudlllei Brombilla
Presidente

havendo a tratar, sob proteção de Deus o presidente declarou encerrada apresente
sessâo, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se
realizar no dia vinte e um de julho de dois mil e quatorze às dezoito horas e
quarenta e cinco mmutos Tenham todos uma excelente noite.
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