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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE SETEMBRO 201
034114

Pre$iclente

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às dezoito horas e quarenta e
cinco minutos ocorreu á trigésima quarta sessão do ano de dois mil e quatorze da Câmara
Municipal de Carazinho. O Vereador Otto Gerhardt procedeu à leitura de um trecho da
Bíblia. O Presidente solicita que sejam lidas as convocações dos suplentes. C O N V O C A
ç Ã O _ 28/2014 Senhor João Mafalda, CONVOCO Vossa Senhoria para assumir na
Câmara Municipal de Vereadores, no dia 15 de setembro, tendo em vista pedido de licença
do Vereador Anselmo Britzke, por motivos de saúde, conforme dispõe Regimento Interno,
art. 11, inciso lI, alínea a, desta Casa. C O N V O C A ç Ã O - 25/2014 Senhor Wilson
Moreira, CONVOCO Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no
dia 15 de setembro, tendo em vista pedido de licença do Vereador Paulino de Moura, por
motivos de saúde, c.onforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso 11, alínea a, desta
Casa. C O N V O C.A ç A O _ 26/2014 Senhor Josir Antunes, CONVOCO Vossa Senhoria
para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 15 de setembro, tendo em vista
pedido de licença do Vereador Eduardo Assis, por motivos de saúde, conforme dispõe
Regimento Interno, art. 11, inciso lI, alínea a, desta Casa. O PreSIdente colocou em
apreciação a ata 033114 da sessão ordinária do dia primeiro de setembro de dois mil e
quatorze. Está em discussão à ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou
em votação. Aprovado por todos. Secretário: LEITURA DO EXPEDIENTE: Ofício n"
210/2014 _ do Executivo Municipal encaminhando Resposta Pedido de Informação OP
172/14; Oficio n" 212/2014 _ do Executivo Municipal encaminhando Resposta Pedido de
Informação OP 173/14; Ofício n" 216/2014 - do Executivo Municipal encaminhando
Resposta Pedido de Informação OP 175/14; Oficio n" 215/2014 - do Executivo Municipal
encaminhando Resposta Pedido de Informação OP 174/14; Oficio n" 220/2014 - do Executivo
Municipal encaminhando Resposta OPs 167114 e 181114 - CPI; Oficio DG 6862 do Diretor
Geral do TCE RS sobre processo nO5983-02.00/11-8.
LEITURA DAS INDICAÇÕES: 8540 Estevão De Loreno - Solicita refazer calçamento da Rio
Negro, começando da rua polidoro Albuquerque até a esquina com a rua Monte Alegre;
8559 Daniel Weber _Solicita melhorias na Rua Itararé, no trecho conhecido como Bigode do
Prefeito; 8560 Daniel Weber _ Solicita melhorias na Rua Ceara; 8562 Daniel Weber -
Solicita melhorias na Rua Sergipe; 8563 Daniel Weber " Solicita melhorias na Rua São
Paulo; 8570 Fernando Sant'anna " Solicita reparos no pavimento na Rua Pedro João da
Silva e entorno. Pois praticamente todas as ruas do Bairro Santa Terezinha estão em
péssimo estado; 8571 Fernando Sant'anna - Solicita melhorias na quadra esportiva e pátio
da E.M.E.L do Bairro São Lucas, pois o pavimento da quadra se encontra bastante
danificado, dificultando e muito a prática de esportes; 8573 Josir Antunes - Recolhimento e
retirada de lixo na Av. Flores da cunha, em frente a Estação Rodovlána, de ambos os lados
da Avenida; 8574 Josir Antunes - REITERA o pedido de solução na Rua polidoro
Albuquerque " Baixada do Caic _ sem acostamento, sem calçadas e com um monte de
buracos e valetas na via; 8585 Orion Albuquerque - Solicitando a retirada de entulhos verde
na Rua Erminia Tombini, Bairro Oriental. Solicitação da Comunidade; 8586 OUo Gerhardt ~
_Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a
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8592 Alaor Tomaz " Seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determme ao setor
competente que realize uma reforma geral nas cercas no entorno da Escola Municipal de
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Ensino Fundamental Cap. Aristides Haeffner; 8593 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam realizadas obras
de melhorias na tubulação do entroncamento das Ruas Sarandi e Lajeado, Bairro Santa
Terezinha; 8599 João Mafalda . Solicitamos ao Executivo Municipal para que determine ao
setor competente que seja disponibilizada lixeira na EMEI Fernando Ari Moelecke, na
Travessa Erechirn no Bairro Fey, pois o lixo acaba ficando exposto, sendo extraviado por
cães e gatos, causando mau cheiro e proliferação de insetos; 8600 João Mafalda "
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a
máxima urgência possível,a limpeza dos bueiros nas esquinas da Ruas Vilmo de Conti e
Vicente Estery no Bairro Oriental; 8604 Estevão De Loreno . SOLICITA ao setor
competente a execução dos serviços de patrolamento ensaibramento e compactação da Rua
InhanduÍ, no bairro Operário. LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 8537 Daniel Weber.
Estevão De Loreno e Eduardo Assis _Os vereadores abaixo subscritos requerem, 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 Distrito Iron Albuquerque; 8539 Daniel Weber. O Vereador abaixo subscrito requer, na
forma regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso à
Suldata Informática que esta completando mais um ano de trabalhos dedicados a nossa
comunidade; 8547 Eduardo Assis, Erlei Vieira e Orion Albuquerque - Os Vereadores abaixo
assinado, requerem na forma regimental que apóS lido e aprovado em plenário, seja
autorizado viagem ao Estado de Santa Catina, às cidades de Tangará e Chapecó; 8553
Estevão De Loreno e Daniel Weber _Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma
regimental, que depois de lido em Plenário e deferido, seja enviado ofício ao setor
competente com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO referente as Emeis do município
de Carazinho, suplementando pedido de informação expedido anteriormente de protocolo de
na 6611: 1 _ Lista das crianças beneficiadas com vagas? 2 - Cópia da lista das crianças que
aguardam por vagas das Emeis, listando individualmente, creche, turma e turno? 3 .Quais
medidas que estão sendo tomadas para sanar este problema ( planejamento a curto e longo
prazo) ?; 8554 Estevão De Loreno e Daniel Weber - Solicita na forma regimental, que depois
de ouvido o plenário, seja encaminhado oficio de cumprimentos ao Patrão do CTG Pedro
Vargas, Sr. Antonio Feyh, parabenizando pelo Aniversário de 60 Anos, comemorados no dia
19 deste mês de Setembro; 8555 Estevão De Loreno e Daniel Weber . Os vereadores abaixo
subscritos requerem, 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 à Farmácia Básica; 8556 Estevão De Loreno - Seja
enviado Oficio ao Sr. Fabrício Metzdorf e esposa Magda Rossi Metzdorf, cumprimentando-
lhes pelos 22 Anos da Gota D' Orvalho Floricultura; 8557 Daniel Weber. Solicita para que
seja enviado oficio de aplauso ao time de bola sete Lumina, que conquistou o campeonato na
categoria veterano realizado no último [mal de semana no Clube Comercial; 8565 Alaor
Tomaz . Seja enviado oficio do poder Legislativo de Carazinho, a Escola Municipal de
Educação Infantil Kenia Setti, pela passagem de seus 32 anos de fundação; 8566 Gian
Pedroso _ Seja encaminhado oficio de cumprimentos as equipes do VASCO DA GAMA,
ÁGUIA BRANCA e NOVO OURO PRETO, campeões nas Categorias Veteranos, Aspitantes
e Titulares respectivamente do Campeonato de Futebol de Campo do Município, que
encerrou neste final de semana no estádio Paulo Coutinho; 8567 Alaor Tomaz - Seja
enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, ao Clube de Regatas Vasco da Gama pela J1
conquista do Campeonato Municipal de Futebol na Categoria Veteranos; 8569 Alaor Tomaz
_ Seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, ao Esporte Clube Águia Branca
pela conquista do Campeonato Municipal de Futebol na Categoria Aspirantes; 8572 lo-

Fernando Sant'anna _O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois
de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso ao Grupo Gazeta pela terceira
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edição da Campanha GENTILEZA FAZ A DIFERENÇA I ANJOS DE 4 PATAS que este
ano conta com a parceria da Associação Espírita Beneficente Anjos da Luz. A referida
Campanha visa arrecadar doações de ração que depois serão repassadas as entidades
protetoras de animais do nosso município. Através desta receba as congratulações do Poder
Legislativo Municipal; 8575 Alaor Tomaz - Seja enVIado ofício do Poder Legislativo de
Carazinho, ao Esporte Clube Novo Ouro Preto pela Conquista do Campeonato Municipal de
Futebol Categoria de Titulares; 8576 Gian Pedroso - Seja encaminhado ofício de
cumprimentos a Fundação Cultural de Carazinho (Fuccar) pela realização de mais uma
edição do Concertos de Primavera no Shopping Everest, onde um bom público acompanhou
as apresentações de jovens talentos de Carazinho; 8577 Josir Antunes, Marcia Hoppen,
Orion Albuquerque, Gian Pedroso e Estevão De Loreno - Sseja enviado oficio de
congratulações pela passagem dos 111 anos de fundação do GRÊMIO FOOT-BALL PORTO
ALEGRENSE; 8580 Gían Pedroso - Seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho,
ao Presidente do Banrisul, Sr. Túlio Luiz Zamin, cumprimentando-lhe pelos 86 anos desta
instituição que tem como missão promover o desenvolvimento econômico e social do Rio
Grande do Sul; 8581 Rudi Brombilla - O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de
cumprimentos a Diretora da Escola Municipal de Educação Infantil (E.M.E.I) Kenia Setti,
Sra. Elisabete Ribas, sendo extensivo a todos os alunos, professores e colaboradores pelos 32
anos de instituição completados neste ultimo dia 11 de setembro; 8582 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 CAETANO
MACHADO pela conquista do Tri-Campeonato do Laço Comprido Quarto de Milha neste
mês de setembro; 8583 Rudi Brombillla . Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de
cumprimentos ao Patrão do CTG Rincão Serrano, Sr. CLÁUDIO PAULO HOFFMANN,
também aos instrutores Sr. MÁRIO JOSÉ BANDEIRA e o Sr. LUIS ROBERTO
BANDEIRA, pela conclusão do CURSO DE DANÇASGAÚCHASDE SALÃO, neste último
dia 13 de setembro de 2014; 8584 Rudi Brombilla - O Vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio
de cumprimentos ao Clube de Regatas VASCO DA GAMA, pela conquista do troféu
municipal de futebol na categoria, Veteranos neste ultimo final de semana; 8587 Fernando
Sant'anna . O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido e
deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso aos Lions Clube Carazino!Yacami,
Glória, Centro e Industrial. Que juntamente com o CETRAT realizaram neste ultimo
sábado (13) uma campanha de conscientização e combate às drogas. Com a distribuição de
panfletos que tratam do assunto e demonstrando o excelente trabalho realizado pelo
CETRAT. Através desta receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal; 8588
Rudi Brombilla _O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de
submetido em plenário para aprovação, seja enVIadooficio de cumprimentos ao ESPORTE
CLUBE AGUIA BRANCA, pela conquista do troféu municipal de futebol na categoria,
Aspirantes neste ultimo final de semana; 8589 Daniel Weber e Estevão De Loreno - Os
Vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental que após lido e aprovado em
plenário seja autorizado viagem à Porto Alegre nos dias 22 à 24 de Setembro de 2014.; 8590
Rudi Brombilla _ O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao ESPORTE ~
CLUBE NOVO OURO PRETO, pela conquista do troféu municipal de futebol na categoria,
Titulares neste ultimo final de semana; 8591 Alaor Tomaz' Seja enviado oficio com os mais
sinceros votos de profundo pesar aos familiares da
Sra. AVELINA DE LIMA PAIM pelo falecimento, ocorndo no dia 15 de Setembro de 2014;
8594 Alaor Tomaz . Seja enviado oficiodo Poder Legislativo de Carazinho, a Anselmo Souza
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pela Conquista de 1° Lugar da 4B Corrida do Coração, na Categoria 70 anos, realizada na
cidade de Ijuí; 8595 Alaar Tomaz - Seja enviado oficiodo Poder Legislativo de Carazinho, a
Soeli Kopper de Magalhães pela Conquista de l° Lugar da 4a Corrida do Coração, na
Categoria 50 a 59 anos, realizada na cidade de Ijuí; 8596 Mareio Hoppen - O Vereador
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido e deferido em plenário,
seja enviado oficio de aplauso Time Instaladora Lumina/Laboratório Sant'Anna pela
conquista do Campeonato de Futebol Society do Clube Comercial; 8597 Gian Pedroso - Seja
autorizada viagem ao Estado de Santa Catarina, às cidades de Tangará e Chapecó; 8598
Marcio Hoppen . O Vereador abaixo assinado requer, na forma regimental, que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhado ofício externando os mais sinceros votos de pesar aos
familiares, DA Sra. AVELlNA DE LIMA PAIM, pelo seu falecimento ocorrido no dia
14/09/2014; 8601 Marcio Hoppen - O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado OfiCIOdessa colenda casa
legislativa, A Empresa Mundo
Das Flores, e parabenizando seus proprietários Nadir Manfredi Lazzari e Soeli Zang
Lazzari pelo belo trabalho que vem desempenhando para o desenvolvimento de nossO
Município fazendo a diferença; 8602 Alaor Tomaz - Seja enviado ofíciode congratulações ao
Sr.Tarcísio Luis Kreutz Patrão do Galpão Erico Bueno do Bairro Somrner pelo grande
evento realizado dia 12 de Setembro em comemoração a Semana Farroupilha; 8603 Orion
Albuquerque _ O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido e
aprovado em plenário seja encaminhado oficiodessa colenda casa legislativa, A EMPRESA
PREMOLD PRÉ MOLDE E ESTRUTURAS METÁLICAS, e parabenizando seus
proprietários pelo belo trabalho que vem desempenhando para o desenvolvimento de nosso
Município fazendo a diferença. Importante reconhecer nestes empresários um diferencial
importante, e a comunidade agradece pela doação dos bancos e mesa doados a pracinha do
bairro Sassi; 8605 Estevão De Loreno - Seja enviado oficio de Congratulações ao Bugs
Lanches, em nome do Sr. Márcio Bugs, parabenizando pela comemoração de Aniversário
dos 7 Anos de serviçosprestados da empresa no município; 8606 Daniel Weber -
Requerimento de aplauso à IBN - Lugar de Vida. Intervalor Regimental. Grande
Expediente: Wilson Moreira, Rudi Brombilla, Alaor Tomaz, Orion Albuquerque, Fernando
Sant'anna, Estevao De Loreno, Daniel Weber, Josir Antunes e Marcia Hoppen fizeram o uso
da tribuna. Ordem do Dia: Apreciação e Votação dos Requerimentos. O Vereador Erlei
Vieira solicita que os requerimentos e os projetos viáveis sejam votados em bloco. O
Presidente coloca em discussão o requerimento verbal do Vereador Erlei, 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, não havendo 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 da ementa e autor dos Projetos 103/14
Executivo Municipal, 104/14 Executivo Municipal, Projeto de Decreto 006/14 de autoria da
Mesa Diretora, 106/14, Executivo Municipal, Relatório 008/14 Legislativo Municipal. O
Presidente solicita que seja feita a leitura do parecer da CJF. O presidente coloca em
discussão o parecer da CJF, não havendo vereador que queira discutir coloca em votação,
vereadores que concordam permaneçam comoestão, 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 queira 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, Os
Vereadores Wilson Moreira, Gian Pedroso, Fernando Sant'anna e Rudi Brombilla
discutiram os projetos não havendo mais vereadores que queiram discutir coloco em
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votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem,
aprovado por todos. O Presidente solicita que seja feita a leitura da ementa e autor do
Projeto 093/14 do Executivo Municipal. 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 queira discutir coloca em votação, vereadores que concordam permaneçam
como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos, está em discussão o projetos, não
havendo vereador que queira discutir coloca em votação, vereadores que concordam
permaneçam como estão, contrários se manifestem. Nada mais havendo a tratar, sob
proteção de Deus o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando os
senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 22 de
setembro as . o horas e quarenta e cincominutos. Tenham todos uma excelente noite.
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