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CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ATA DA REUNJAO ORDlNARlA DO DIA 04 DE AGOSTO 201
028/14

Pres nle

Ao quarto dIa do mês de agosto de dois mil e quatorze, às dezoito horas e quarenta
e cinco minutos ocorreu á vigésima oitava sessão do ano de dois mil e quatorze da
Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Eduardo Assis procedeu à leitura de
um trecho da Bíblia. O Presidente colocou em apreciação a ata 027/14 da sessão
ordinária do dia quatorze 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 solicitou que o Secretário procedesse a leitura da convocação
dos suplentes. Secretário: C O N V O C A ç Ã O - 18/2014 Senhor
Paul0,CONVOCO Vossa Senhoria para Ilssumir na Câmara Municipal de
Vereadores, no dia 04 de agosto, tendo em vista pedido de licença do Vereador OUo
A. Gerhardt, por motivos particulares, conforme dispõe Regimento Interno, art. lI,
inciso I, alínea b, desta Casa. SolIcitamos ainda que traga o diploma e declaração
de bens; C O N V O C A ç Ã O - 19/2014 Senhor Vitor, CONVOCO Vossa
Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 04 de agosto,
tendo em vista pedido de licença do Vereador Gian Pedroso, por motivos de saúde,
conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, mciso n, alínea a, desta Casa, O
Presidente solicita que seja lido o expediente. Secretário: LEITURA DO
EXPEDIENTE: Ofício nO 213/2014 - do Executivo Municipal encaminhando
Resposta OP 138/14; Ofício n° 176/2014 - do Executivo Municipal encammhando
Resposta PedJdo de Informação OP 140!l4; Ofício n° 175/2014 - do Executivo
Municipal encaminhando Hesposta Pedido de Informação OP 141/14; Oficio n°
170/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Resposta Pedido de Informação
OP 142/14; OfiCIOn° 1.77/2014 - do Executivo IVlunicipal encaminhando Resposta
Pedido de Informação OP 143/14: Ofício nO 179/2014 - do Executivo Municipal
solicitando retirada do Projeto de Lei nO 072/14; Oficio n° 128/2014 _ do
Departamento de Habitação do MUlllcípio com'ldando para vista no Departamento
dIa 31 as 09 horas; Oficio 268!l4 da Secretaria Municlpal de Educação convidando
para recepção ao l'epl'esentnnte do Instituto Fedeml de Educação, Ciência e
Tecnologia Farroupllha dlH ;30 de Julho as 14 horas; Diversos Telegramas
mformando a liberação de recursos para o Fundo Municipal de Saúde; Oficio da
Secretaria Municlpal de Educfl.ção com relação ao Projeto de Lei 084/2014,
LEITURA DAS INDICAÇÕES: 8108 Paulmo de Moura - Solicitar ao Executivo
juntamente com o setor competente a operação tapa buracos na Rua Tupinanbás
Bairro; Conceição; 8109 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo juntamente com
o setor competente a opemção tnpa bu)'acos na Rua Tamoios. Bairro: Conceição;
8110 Paulmo de Moura - Solicitar f:lO Executivo Juntamente com o setor competentedi;
a operaçiio tapa buraco nH Rua da Paz esquina com a Rua Aimoré. Bairro:
Pnncesa; 8111 Pauhno de Moura - Sohcitar ao Executivo juntamente com o setor
competente a limpeza dos galhos e entulhos e lixos espalhados na Rua do Carmo y"'
próximo a esquina com a ,Rua Leão XXIll Bairro: Operário. Os moradores solicitam
prOVidências; 8121 Anselmo Rritzke - Solicitamos ao Executivo, que determine ao

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 995~~~~0 ã~;6~~~/~~0;~;
e-mail:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br . . .

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

setor competente com a máxima urgênci8 possível a instalação de uma parada de
ônibus, entre as ruas Humberto Lampert e Jacob Alberto Mannitt no bairro Vila
Rica,(casa esquina n° 174), pois em dias de chuva, não há uma proteção para
abrigar os usuários que fazem uso do coletIVO urbano; 8124 Estevão De 1,o1'eoo _
Solicita melhorias na rua Guanabara, para que seja reabzado um estudo para
realizar o asfaltamento da referida Via; 8126 Paulo Gonçalves - Encaminhamos
solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima
urgêncIa possível medidas no sentido de agiliZB.r o recolhimento de galhos e
entulhos que estâo indo direto para os bueiros na Rua armando farina B. Alvorada;
8129 Paulo Gonçalves ~ Encaminhamos sohcitação ao Executivo para que
determine ao setor competente com a máxima urgência possível medidas no sentido
de agilizar o reparo dos buracos da Av. Irineu dos santos Mateus em frente ao CTG
Alfredo D'More B. Fe)'; 8134 Paulino de Moura ~ Seja enviado oficio ao Senhor
Prefeito MUnIcipal solicitando que seja Decretado Luto Oficial por três dias no
Municipio em razão da morte do Dl'. Davi Saute, ilustre CIdadão e médico
carazinhense que prestou relevantes serviços a nossa comunidade; 8135 Orion
Albuquerque - que seja efetuada com urgência uma operação tapa-buraco no asfalto
da Rua Ermminia Tombml, Bairro Oriental.Solicltação da Comunidade; 8137 Rudi
BromblIla - Solicita ao Executivo para que determine ao setor competente os
serviços de Limpeza (Serviço de Capina) e Pintura da Rua Dom João Becker; 8140
Paulo Gonçalves ~ Encaminhamos so1Jcitaçâo ao Executivo para que determine ao
setor competente com a máxima urgênCia possível medidas no sentido de agilizar o
reparo nos enormes buracos nas Rua Porto alegre b. Fey; 8144 Alaor Tomaz - Seja
enviado ofício ao Executivo Municipal, par<1 que determine ao setor competente que
sejam realizadas obras de melhorias na Rua Pernambuco, Bairro Oriental; 8146
Paulo Gonçalves - Encaminhamos sohcitação ao Executivo pf:lra que determine ao
setor competente com a máXimA urgência possível medIdas no sentido de agilizar o
patrolamento e melhorias na Rua Tapera no B. Fey; 8]48 Paulo Gonçalves _
Encaminhamos solicitaçâo ao Executivo para que determine ao setor competente
com a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar o patrolamento e
melhorias na Rua João Eduardo Kraemer no B. Sommer; 815J Fernando Sant'anna
- Solicita reparos no pavimento na Rua lbaré em frente ao n° 263. Pois existem
vários buracos no local, inclusive danificando automóveis; 8153 Estevão De Loreno
- EMENTA: SOLICITA f) reconstrllçilo do calçamento da Rua Pinheiro Machado,
começando da esqUIna com a Rua Ceará; 8] .55 Estevâo De Loreno - SOLICITA a
reconstruçào e pintura do quebra -molas da Rua Ceará; 8156 Fernando Sant'anna _
Solicita a retirada de pedras que se encontram no CI'llzamento das Ruas Ibaré com
Rua Vitória. Pois a semanas as mesmas se encontram no meio da rua; 8157 Paulo
Gonaçlves - Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor
competente com a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar o
patrolamento e melhorias na rU:l Rene Goelner B. alegre. Pedido dos moradores;
8159 Paulo Gonaçalves - Encaminhamos solicitação ao Executivo para que
determine ao setor competente com a máxima urgência possível medidas no sentido ~
de agilizar o patrolamento e melhorias na Rua das Hortências B. Cantares. Pedido ' •
dos moradores; 8160 Paulo Gonçalves - Encaminhamos solicitação ao Executivo .
para que determme ao setor competente com a máxima urgência possível medidas
no sentido de agilizar o patl'olamento e melhorias ni:! Rua Caralás B. Conceição.
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Pedido dos moradores; 8]6.1 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente que sejam realizadas obras de
melhorias na Rua Zelia Quadros Llrio, no Bairro Oriental; 8162 Paulo Gonçalves _
Encaminhamos solicitação ao Executlvo para que determine ao setor competente
com a máXIma ul'géncia possível medidas no sentIdo de agilizar o desnível do
asfalto com a estrada de chão na Rua Caetcs B. conceição. Pedido dos moradores;
8163 Estevào De Loreno - Sohcita ao setor competente a operação tapa buracos na
Rua Ceará, Piauí, e ErmÍnia Tombini, no bairro Oriental; 8165 Fernando
Sant'anna - Solicita a colocação de placas PARE em toda extensão da Rua Ibare,
pois a mesma é preferencial e em praticamente todas as esquinas falta sinalização;
8166 Mareio Hoppen - Solicitando ao Executivo MuniCIpal, que determine ao setor
competente, {l execu(,:H.oserviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua
Luiza Formigueri da Silva BailTo Glória. Pois desde Já se for atendido à
comunidade agradece; 8167 Marcio Hoppen - SolIcitando ao Executivo Municipal,
que determine ao setor competente,Venho através deste reinterar o pedido de
execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua José
Biach Bairro Aparecida e em toda sua extensão; 8168 Fernando Sant'anna _
Solicita reparos no pavimento na Rua Vitória em sua extensão, pois a mesma se
encontra cheia de buracos c em muitos pontos intrafegável; 8171 Fernando
Sant'anna - Sohcita reparos no pavimento na Rua monte Alegre, em especial a um
buraco em frente ao n° 375, pois o mesmo Já causou danos em vários automóveis;
8173 Fernando Sant'anna - Solicita a colocação de meio fJO na extensão da Rua
Ibal'é, pois desde que foi feito o asfalto os mesmos não foram disponibilizados; 8174
Fernando Sant'anna - Solicita a Eletrocar a Colocação de Lâmpada de Iluminação
publica na Rua Princesa Isabel em frente ao n° 51. LEITURA DOS
REQUERIMENTOS: 8101 Paulino de Moura O Vereador abaixo assinado,
solicita na forma regimental, que depOIS de ouvido o plenáno, seja encaminhado
ofício de Aplauso aos Carazmhense lmi das Neves e Geovane Hesse (Dinho) que
participaram do Campeonato Brasileiro de Seleções Juvenis organizada pela
Federação Riograndense de Bocha na competição obtiveram a Terceira colocação
ocorrido nos dias 25 e 26 de Julho na cidade de Garibaldi RS. Receba desta forma,
os cumprimentos e minha elevada estima e distinta consideração por essa
conquista; 8103 Gian Pedroso ~Seja encammhado oficio ao Presidente da Cotnjal,
Sr. Nei Mamca, cumprimentando-lhes pelo fato da COTR1JAL estar mais uma vez
entre as "Melhores e Maiores" do Brasil, segundo a edição espeCial da Revista
Exame, que já está circulando em todo o país e aponta a Cotrijal Cooperativa
Agropecuária e Industrial, com sede em Não-Me-Toque, está entre as cem maiores
em vendas da região sul; 8113 Eduardo Assis. O Vereador ab:lixo assinado, requer
na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio de
parabenização para o Sr. Hélio BulJau. Hélio assumlU no último dJa 28 a direção do
Campus da UPF em C1:lI.azinho, o mesmo JB.atuava como professor na área de
Admimstração do Campus e como coordenador adjunto na Campus em Sarandi.
Receba deste Vereador os mais sinceros votos de felicitações pelo reconhecimento ~,
de tal instituição de ensino, o qual vem a somar o já conhecido mérito de sua
pessoa, tanto pessoal como profissionalmente; 8114 Eduardo Assis _ O Vereador
abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário,
seja enVIado oficio de parabenização para o Sr. ALVÁRO MOISÉS SANA. Àlvaro
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Moisés Sana, receberá no dia 1.1 de agosto do corrente, a comenda Oswaldo
Vergara, a qual é concedia pela OAB-RS aos fldvogados que se sobressaem pelo
trabalho realizado na área, tal comenda é a maIS importante da Ordem concedia a
seus membros. Receba deste Vereador os mais sinceros votos de felicitações pelo
recebimento de tal comendA, o qual vem a somar o já conhecido mérito de sua
pessoa, tanto pessoal como profissJOnal: 81] 5 Daniel Weber - SoiJclta para que seja
enviado oficio de aplauso a Hélio Bullau, pela posse de Diretor do Campus UPF
Carazinho; 8116 Daniel vVeber - Solicita para que seja enviado oficio de aplauso a
Guilherme Tibola, parabenizando pela por sua parhcipação no evento JCI Global
Partnership Summit 2014 reahzndo entre os dias 23 e 25 de Julho em Nova Iorque,
nos Estados Unidos; 8117 Daniel Webcr - Solíclta para que seja enviado oficio de
aplauso ao Hospital de Caridade de Carazinho que juntamente com o Hemopasso
realizaram no dw 02 de Agosto em Carazinho a segunda campanha de doação de
sangue no município; 8.118 Daniel \Veber - Sohcita pHl'a que seja enviado oficio com
os mais SInceros votos de profundo pesar aos familiares de CARINE VARGAS
OLIVEIRA DUTRA pelo falecimento, ocorrido no dia 0.1 de Agosto de 2014; 8119
Rudi Brombilla - O Vereador ahaixo assmado 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 falecllnento da senhorita CARINE
VARGAS OLIVELRA DUTRA; 8.120 Rudi Brombilla - 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 POD.ER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento do
senhor JOSÉ VIVALDINO RODRIGUES DE OLIVEIRA; 8122 Alaor Tomaz - Seja
enviado ofício do Poder Legislativo de Camzinho. a Equipe de Basquete da
FUNDESCAR-CARAZINHO pela conqUista do Bicampeon8to do TorneIO Estadual;
8125 Estevão De Loreno SeJ;) enviado ofício de congratulações do Poder
Legislativo de Carazinho ao Sr. Ita Cunha. parabemzando-o pela conquista do 1°
Lugar de melhor intérprete, com a composição "M8drugador" neste sábado, dia 02
de Agosto na 34° Coxilha Natívista de CI'UZAlta; 8128 Daniel \Veber - Solicita para
que seja enviado oficio de aplauso à Mlk8eJ Devens e Roger Kohlrausch pela
conquista dos primeiros lugares na Copa Sul Nonoai: 8131 Damel Weber - Solicita
que seja enviado oficio de aplauso à OASE que realizou neste sábado (02) um café
colonial servido no GInásio de Esportes do Colégio Sinodal Rui Barbosa; 8132
Estevão De I.,oreno - O Vereador abaixo subscl"ito requer, na forma regimental, que
depois de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso à Maxímun
Estaçâo Saúde, parabeniz8ndo pela comemoração de a Anos desta empresa que
presta relevantes trabalhos a comunidade de Carazinho; 813() Rudi Brombilla _ O
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido
em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao jovem
GUILHERME TIBOLA, que entre os dias 23 e 25 de julho esteve no evento JCI
Global P8rtnership Summit 2014, ocol'l'ido na cidade de Nova Iorque, nos Estados
Unidos, Junto aos representantes da entidade de outros 120 países; 8138 Estevão ~
De Loreno - Seja enVIado ofícIO de congratulRções do Poder Legislativo de
Carazinho ao Sr, Juares Luiz, Sanini , pflrabenizando pela reinauguração da '
GRÁFICA SANINI, em nova sede, no ano de 2014; 8L39 P"-lulo Gonçalves _ O
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vereador abaixo subscrito, requer na forma regimental, que depois de lido em
plenário, o Sr. Presidente encaminhe afielO ao Executivo Municipal, solicitando que
seja informado a esta casa o que segue, com relação ao PAC 2 1) Se o Recurso do
Programa de Aceleração do Cl'escimento (PAC 11) jr. está disponível no valor de R$
12.327.984,33 ? 2) Se Já está disponível e êl. contrapartida do MUnIcípio é de RS
1.306.061,45, Por que o Projeto ainda não foi executado? 3) O que falta para a
liberação? 4) Qual o prazo e~timado para a Execução do Projeto? Tal pedido
Justifica-se referente ao prazo estipulado pelo SI' Prefeito que as obras seriam
iniciadas no final do Mês de MalO do referido ano, sendo assim já estamos no Mês
de Agosto e o Projeto ainda não foi Executado; 8141 Vitor Xavier - O Vereador
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja
registrado em Ata e oficJado aos familIares votos de profundo pesar, pela perda
irreparável da Sra. ANTONIO I'vIACHADO!\MEROS - "BARBUDO", ocorrida no
último dia 31 de julho Aos familiares nossa sincera manifestação de pêsames.
Todos sabem o quanto é dificil perder alguém que nos é tão especial, mas não se
deixem abalar, pois certamente ele estará sempre próxima aos seus, guiando e
ajudando com sua presenç3 espiritual. A todos os familiares e amigos, nossos
SInceros sentimentos pelo mfausto ocorrido; 8141 Estevão De Loreno - Seja enviado
ofício de congratulações do Poder Legislativo de CaraZlnho a eqUlpe de basquete da
FUNDESCAR-CARAZINHO, pela conquistll do bi-campeonato do Torneio Estadual
da modalidade ,masculmo, disputado neste domingo no CináslO Lauro Franzen, do
Grêmio Aquático de Carazinho; 8141 Vitor Xavier, Anselmo Britzke e Rudi
Brombilla - Seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho
ao Haras Evany - Proprietário Lauro Begrow Filho, Haras Santa Tereza do Bom
Retiro - Proprietário José Adriano Siqueira Quadros, Haras Niju - proprietário
Gàbriel Norberto Lotce e Haras JG - Pl'Oprietário Paulo Roberto Marinho, por
serem os verdadeiros percussores da criação e desenvolvimento no Turfe nacional
com seus leilões Sprint Sales, realizados na Cancha Reta de Carazinho, sendo o
primeiro em 2008, credenciando o nome de nossa cidade como a maior Cancha Reta
da América; 8150 Orioo Albuquerque, Erlei Vieira, Anselmo Britzke, Alaor Galdino
Tomaz, Eduardo Assis, Estevao De Loreno, Fernando Sant'Anna de Moraes, Marcia
Luiz Hoppen, Paul mo De lVlolll'3, Hudi Brombdla, Paulo Gilberto Gonçalves da
Costa, Daniel Weber - Seja enviado oficIOde profundo pesar aos familiares do Dl'.
DAVI SAUTE, que veio a falecer no dJa de hoje (04.08) do corrente mês, deixando
seus filhos e a comunidade enlutada pela perda; 8152 Fernando Sant'anna _ O
Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e aprovado em
plenário, seja autorizado viagem à Porto AJegre,entre os dias 05 a 07 de agosto de
2014; 8154 Daniel Weber e Estevão De Loreno - Solicitando com urgência que
sejam prestadas mformações suplementares ao pedido de mformação 7923
referentes ao Loteamento do Bairro Ouro Preto; 8158 Eduardo ASSIS- O Vereador
abaixo assinado requer na forma regnnental que após bdo e aprovado em plenário,
seja enviado oficio de repúdio ao CEED - Conselho Estadual de Educação, em
razão do parecer emitido em que consta que impedirá as Escolas, tanto particulares
como públicas de expulsar, suspender ou afastar os alunos, mesmo que em Jk
transgressões dlsciplmares. Segundo a proposta, amda estudadf:l e debatida pelo
órgão o direito do aluno não pode ser revogado por nenhuma instituição de ensino. '
Saliento que assim como o dIreito do aluno não pode ser revogado de estudar, é
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dever do mesmo respeitar a direção da mstitUlçao de cosmo e princlpalmente os
professores que estão em sala da £lula, pois os mesmo estão lá para ensinarem o
conteúdo programático e não para receberem quaisquer tipos de agressão por parte
dos alunos, a educação deve vir de casn, na sala de aula será para formação do
aluno. A instituição de ensino, ou seja, a escola, deve sim definir se o aluno possa
ou não permanecer em seu recmto, pOIS se um professor for agredido verbalmente
ou fisicamente, como é costumas, Como um elemento desses que o agrediu, possa
continuar no mesmo recinto e muitas vezes na mesma sala de aula que o professor
estará ministrando sua matéria, lSSO seria uma estupidez dessa norma a qual
estáem estudo e pelo que esbi se apresentando, se não for combatida, será
aprovada. Tudo em nossa vida tem I'egras e elas devem ser seguidas para o bom
convívio em socIedade, se essas regras não forem aplicáveis em setores da
educação, que é aonde tudo começa, será o fim do bom cidadão. Existe um lImite
entre o aceitável e o não aceitável, a liberdade de um acaba, onde começa a
liberdade do outro, e na sala de aula existe um superior que deve sempre ser
respeitado que é a figura do professor, quando isso acabar e essa figura ser somente
ilustrativa, toda uma geraçiio estará perdida e o caos estará Implantado em
sociedade; 8164 DanIel Weber - Seja enviado ofício do Poder Legislativo de
Carazinho, a Equipe de Basquete da FUNDESCAR-CARAZIN.HO pela conquista do
Bicampeonato do Torneio Estadual; 8169 Anselmo Bntzke e Rudi Brombilla O
VEREADOR abaixo assinado sohcita n8 forma regimental, que após lido e
apreCIado em Plenário seja AUTORIZADA viagem à Porto Alegre/RS entre os dias
19 a 21 de agosto do corrente, para p::lrticlpar de um Curso no Inlegis -Instruções
Técnicas para orientar VCl'cadores,Assessores e Servidores na Revisão Regimental
e Lei Orgânica Municipal-Poder Legislativo Moderno e Atuante; 8170 Daniel
Weber - Para que seja cnvlado oficlO de aplauso ao Mercado Casa do Pão, que esta
completando 3 anos; 8172 Femando Sant'anna - O Vereador abaixo subscrito
requer, na forma regimental, que depois de hdo e deferido em plenário, seja
enviado oficio de aplauso aos 1] Policiais Militares homenageados no ultimo dia 30
pela ABECAR (Associação dos Policiais Militares de Carazinho) por seus 30 anos de
serviços prestados a nossa comunidade. Ressaltando valoroso trabalho destes
incansáveis POliClaJSem manter nossa população mais segura; 8175 01,1,0Gerhardt
Estevão De Loreno, Eduardo Assis, Paulino De Moura, Fernando Sant'Anna de
Moraes e Rudi BrombiIla - Os Vereadores abaixo suhscntos, conforme o Artigo 46,
Parágrafo 2° da Lei Orgânica do .l\1UnIcípio e o Artigo 58 do Regimento Interno
deste Poder Legislativo, submetem para aprecwção , a solicJtação de abertura de
uma COMISsAo PARLAMENTAR DE INQUlíRlTO (CPI), com o objetivo de
investigar supostas irregularidndes no PodeI' Executivo, Departamento de
Habitação, primeiramente com relação ao corte de toras de madeira e seu
beneficiamento sem licitação e em segundo lugar, sobre as entregas de casas
habitacionais do programa "minha Casa l\'linha Vida" do Governo Federal,
conforme denúncias do Sr. IVlarcos Soarcs, antigo diretor do Departamento de
Habitação do MunicíplO, pois há informações sobre indícios de fraude nas
documentações apresentadas. Dlantc disso, requer a criação da CPI, com a ~
nomeação de três membros para fazer parte da Comissão, bem como seja
oportunizado o prazo de até 60 (sessentH) dias para o término da investigação, nos
termos dos parágrafos 1" e 2" do art. 59 do Regimento Interno. LEITURA DOS .
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

Vereadoi. III Brombilla
Jrcsidente

PROJETOS: 8106 Daniel Weber InclUI-se o inciso IV ao art. 5° da Lei
Complementar 136109; 8130 Paulo Gonçalves - Estabelece a data de I de maio, no
dia do trabalhador, como sendo o "DIa do Passe-Livre" e dá outras providências;
8143 Paulo Gonçalves - Estnbclcce <J data de 21 de Abril, como sendo o "Dia do
Metalúrgico" e dá outras providências. Intervalo Regimental: 10 minutos. Grande
Expediente: Marcio Hoppen, Pauhno de Moura, Vitor Xavier, Alaor Tomaz,
Anselmo Bl'itzke, Erlei Vieira, Fernando Sant'anna e EstevelO De Loreno. Ordem do
Dia: Apreciação e Votação dos Requerimentos. O Vereador Anselmo Britzke solicita
que os requerimentos e os projetos viáveis seJam votados em bloco. O Vereador
Eduardo solicita adIamento pelo prazo de sete dias dns contas do ex Prefeito
Alexandre Gollner. O Pl'esidente coloca em discussão o requenmento verbal do
Vereador Anselmo, nno havendo Vereador que queira discutir coloca em votação,
vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem,
aprovado por todos. O PresIdente coloca em discussão o requerimento verbal do
Vereador Eduardo, não havendo Vereador que queira discutir coloca em votação,
vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem,
aprovado por todos. O Presidente solicita ao Secretário Leitura do número e autor
dos requerimentos. O Presidente coloca em discussão os requerimentos, os
Vereadores Anselmo Britzke, Mareio Hoppen, Paulino de Moura, Eduardo Assis e
Estevão De Loreno discutiram os requerimentos, não havendo mais vereadores que
queiram discutir coloca em votaçâo, vereadores favoráveis permaneçam como estão,
contrários se mamfestem, aprovado por todos. O Presidente solicita que seja feita a
leitura do numero, autor e ementa do Projeto 078/14 e do Relatório 006/14 do
Legislativo MunicipaL O Presidente solicita que seja feita 8. leItura do parecer da
CJF. O presidente colOCAem discussão o parecer da CJF, não havendo vereador que
queira discutir coloca em votação, vereadores que concordam permaneçam como
estão, contrários se manifestem, aprovado por todos, O Presidente solicita que seja
feita a leitura do parecer da COES. O presidente coloca em discussão o parecer da
COES, não havendo vereador que quein, discutir coloca em votação, vereadores que
concordam permaneçam como estão, contrárIOS se manifestem, aprovado por todos.
Está em discussão os projetos com os pAreceres Já aprovados, não havendo
vereadores que queIram discutir coloco em votação, vereadores que concordam
permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. Nada mais
havendo a tratar, sob proteçâo de Deus o presidente declarou encerrada a presente
sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se
realizar no dia onze de agosto de dois mil e quatorze às dezoito horas e qual' nta e
cinco minutos. Tenham todos uma excelente noite.
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