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Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às dezoito horas e
quarenta e cinco minutos ocorreu á trigésima sexta sessão do ano de dois mil e
quatorze da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Alaor Tomaz procedeu à
leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente colocou em apreciação a ata 035/14 da
sessão ordinária do dia vinte e dois 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: Oficio n°
219/2014 _ do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n° 108/14; Ofício
n0 228/2014 _ do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n° 109/14;
Oficio n° 229/2014 _ do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n°
110/14; Oficio do HCC comunicando sobre o Dia Nacional de Mobilização das
Santas Casas e Hospitais Filantrópicos Brasileiros; Oficio n° 532/2014 - da
Promotoria de Justiça de Carazinho convidando para participar de solenidade de
lançamento da campanha de prevenção ao uso de álcool por crianças e adolescentes,
dia 17 de outubro de 2014 as 14 horas no auditório das Promotorias de Justiça de
Carazinho; Convite do Colégio La Salle para participar da Feira das Descobertas,
dia 03 de outubro das 13.30 as 16.30 no pátio do colégio La Saile. LEITURA DAS
INDICAÇÕES: 8694 Erlei Vieira - Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente a realização manutenção nos brinquedos infantis
localizados no Terminal Iron Albuquerque; 8695 Erlei Vieira - Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente a realização LIMPEZA
NAS ÁREAS VERDES localizadas no Terminal Iron Albuquerque; 8696 Erlei
Vieira . Solicitando ao Executivo Municipal, que determine que estude a
possibilidade de alterar o cronograma das obras do pró transporte, tendo em vista
que existem algumas ruas que não possuem pavimentação e estão incluídas nas
últimas etapas a serem realizadas; 8697 Erlei Vieira - Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente a realização LIMPEZA DE
ENTULHOS VERDES, nos bairros São Pedro e Boa Vista; 8698 Oriou Albuquerque
. Solicitando a retirada de entulhos verde na Rua Castro Alves, Bairro Sto.
Antonio; 8699 Orion Albuquerque - que mantenha as sinaleiras das ruas
transversais a Av. Flores da Cunha após a meia noite, principalmente nos finais de
semana, sexta e sábado e domingo. Sugerimos que permaneça ligada pelo menos
até as 3 horas da manhã. Da forma que está, sendo apagadas as 23 horas, e
levando em conta a grande frota de veículos que o município possui, dificulta o
motoristas a atravessar a Avenida ou entrarem nela, podendo causar acidentes
desnecessariamente. Solicitação da Comunidade; 8700 Orion Albuquerque .
atendendo a solicitação da comunidade do Distrito de São Bento, para que seja
efetuado o serviço de recolhimento de resíduos no mínimo uma vez por semana, ~
conforme informações dos moradores atualmente só é efetuado o serviço a cada 15
(quinze) dias, causando inúmeros transtornos a comunidade; 8702 Orion ,
Albuquerque _ para que seja colocado tubos em toda a extensão da rua Santa
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Catariana de Laborie , Bairro Alvorada; 8712 Otto Gerhardt - Encaminhamos
solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima
urgência possível medidas no sentido de reabrir a sanga, pois com o trancamento
da mesma o pátio do NEJA fica todo alagado e as ruas ao redor também. localizado
na Rua Epitácio Pessoa, 380 B.Broecker; 8713 Rudi Brombilla . Solicita ao
Executivo que determine ao setor competente os trabalhos de Patrolamento,
cascalhamento e compactação URGENTES, na RUA CARIJOS. Por solicitação dos
moradores; 8716 Qtto 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; 8717 Rudi Brombilla - Solicita ao Executivo
Municipal que após aprovado em plenário determine ao setor competente os
trabalhos de Limpeza, Capina e Roçada do terreno localizado na Rua Machado de
Assis, esquina com a Rua Vacaria. Solicitação da comunidade; 8722 Marcia Hoppen
_ Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a
execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua Dona Júlia Bairro
Sommer. Pois desde já se for atendido à comunidade agradece; 8725 Alaor Tomaz -
eja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente
que sejam realizadas obras de melhorias na ponte existente na Rua Xavantes,
Bairro Conceição; 8727 Mareio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução serviço de limpeza e capina nas vias e
canteiros da Avenida Pátria, e a retirada de entulhos que se encontram no local,
Desde já se for atendido à comunidade agradece; 8729 Marcia Hoppen - Solicitando
ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de
retirada de Entulhos e Galhos na Rua lpiranga Bairro Glória. Em frente ao n° 379
Ressalto ser um pedido da comunidade; 8730 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam realizadas
obras de melhorias na Rua Marcilio Dias; 8731 Orion Albuquerque - para que
realize melhorias, com urgência na Rua Moises Fazini, Bairro Nossa Senhora
Aparecida. Solicitação da Comunidade; 8732 Marcia Hoppen - Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de
retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua, Monte Alegre Bairro Floresta; 8733
Estevão De Loreno e Daniel Weber - Reitera ao setor competente urgente melhorias
das Ruas de chão Carijós e Pedro João da Silva, também a tubulação do esgoto do
bairro Santa Terezinha; 8734 Fernando Sant'anna - Solicita a colocação de tubos na
Rua Gabriel Prompt e reparos no pavimento. Pois em dias de chuva as casas estão
alagando por falta dessa tubulação e a via se torna intransitável; 8737 Fernando
Sant'anna _ Solicita a sejam tomadas medidas preventivas e de organização para
que o SEM não fique fechado como ocorreu nesse final de semana por falta de
médicos. Deixando a população sem o devido atendimento; 8738 Paulino de Moura -
Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente a refazer o calçamento
onde consta vários buracos está em péssimas condições na Rua José pereir~.
Bairro: Sto Antônio; 8739 Paulino de Moura - REITERA Solicitar ao Executivo
Municipal juntamente com o setor competente a colocação de container de lixo e
frente a Pizzaria Baika na Av. Flores da Cunha Centro pois é grande a necessidade
de tais serviços de coleta; 8740 Daniel Weber e Estevão De Loreno - Solicita
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melhorias na Rua Marcilio Dias; 8741 Daniel Weber e Estevâo De Loreno - Solicita
melhorias na Rua Carijós; 8742 Daniel Weber e Estevão De Loreno - Solicita
melhorias na Rua Capitão Kramer; 8743 Daniel Weber e Estevão De Loreno -
Solicita melhorias na Rua Tupiniquins; 8744 Daniel Weber e Estevão De Loreno -
Solicita melhorias na Rua João Olanek; 8745 Daniel Weber e Estevão De Loreno -
Solicita melhorias na Rua Cruz Alta.; 8746 Daniel Weber e Estevão De Loreno -
Solicita melhorias na Rua Gabriel Pompt; 8750 Paulino de Moura - Solicitar ao
Executivo juntamente com o setor competente para a colocação de uma lixeira na
Rua polidara Albuquerque em frente ao CAIC. Pedem uma atenção especial com
urgência; 8753 Estevão De Loreno e Daniel Weber - Solicita ao setor competente a
operação tapa buracos na Rua Anália webwer, principalmente junto a parada de
ônibus; 8754 Paulino de Moura _ Solicitar ao Executivo juntamente com o setor
competente o patrolamento, ensaibramento e compactação e a limpeza apresenta
muitos buracos e nas laterais valetas grandes na Rua Ipanema. Bairro: Operária;
8756 Estevão De Loreno e Daniel Weber - Solicita ao setor competente o
recolhimento de galhos e entulhos na Rua Alexandre da Motta, começando no INSS
até a esquina com a Rua Barão do Triunfo; 8757 Estevão De Loreno e Daniel Weber
_ SOLICITA ao Executivo Municipal que encaminhe ao setor competente a
operação tapa buracos na Rua polidoro Albuquerque, junto aos trilhos e o bigode do
prefeito, esquina com a Itararé. LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 8683 Alaar
Tomaz e Gian Pedroso _Seja agendado o dia da Sessão Solene em Homenagem ao
Dia do Professor para o dia 20 de outubro, conforme prevê os Decretos Le~islativos
n0 003, 004 e 009/2011, para entrega do Título "PROFESSOR EMERITO -
COMENDA LEONEL DE MOURA BRIZOLA", a 7 (sete) professores, dois de cada
esfera de ensino (municipal, estadual e particular) e 1 (um) professor inativo; 8684
Alaor Tomaz _ Seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao Sistema
FECOMÉRCIO-RS Sesc/Senac, pela realização do "Giro pelo Rio Grande" ocorrido
no dia 23 de Setembro de 2014 em Carazinho; 8693 Alaor Tomaz - Seja enviado
ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao Departamento de Trânsito, Sesc,
SestJSenat, Samu, TW Transportes e Grupo de Socorristas Voluntários pela
realização da Semana Nacional do Trânsito; 8701 Orion Albuquerque - Seja
encaminhado ofício de aplauso ao Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com
Deficiência _ CMPD , Associação do Grupo de Surdos de Carazinho - AGS,
Associação dos DefICientes Físicos de Carazinho - ADEFIC, Associação Grupo Viver
_ GRUPO VIVER e Associação Carazinhense de e para Deficientes Visuais -
ACADEV, extensivo a toda equipe que colaborou para o sucesso deste evento que
ocorreu no dia 28.09 do corrente mês em comemoração ao dia da criança, onde o
principal objetivo foi realizar a inclusão das crianças com deficiências e seus
familiares, que participaram do evento em torno de 480 pessoas entre elas 250
crianças; 8706 Gian Pedroso - Seja enviado oficiodo Poder Legislativo ao Circulo de
Orquidófilos de Carazinho, cumprimentando-lhes pela realização da Exposição
Estadual e a 21" Exposição Regional de Orquídeas, realizada no último fmal de
semana no pavilhão da Paróquia São José, no bairro Oriental; 8707 Alaor Tomaz -
seja. encaminhado~ao .Executivo Mun~ci~~lpara que informe referente ao que segue~
abalxo. Com referencla as obras do gmaslO de esportes da Acapesu. Solicitamos o
que segue: 1- Qual a data que foi iniciada a obra e o prazo determinado para 1
finalização? 2. Quais as providências que estão sendo tomadas para a liberação do
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Ginásio da Acapesu para que a comunidade esportiva possa utilizá-lo? 3- Caso
estejam sendo tomadas as providêncIas, existe algum prazo estipulado para que o
mesmO venha a ser liberado? 4- Em relação as obras que lá estão sendo realizadas,
quem são os responsáveis pela execução das Obras? 5- Cópia do cronograma das
obras realizadas e as que estão por ser realizadas. 6- Qual o valor gasto até o
presente momento com as obras?E Qual o valor total de investimento?; 8708 Gian
Pedroso _ Seja enviado ofício do Poder Legislativo ao Conselho Municipal das
Pessoas com Deficiência (CMPD) cumprimentando-lhes pela excelente iniciativa de
realizar uma festa para comemorar o Dia da Criança com famílias dos associados
das Associações que integram o Conselho; 8709 Gian Pedroso - Seja enviado ofício
de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho a equipe do OS BARTlRA,
que no último sábado dia 27 sagrou-se Campeão do Campeonato de Bola 7 do
Grêmio Aquático de Carazinho e a Equipe Vice Campeã, o Camarõe; 8710 Alaor
Tomaz . Seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos
familiares do Sr. JOÃO PINTO DE SOUZA, o "PINTINHO" pelo falecimento,
ocorrido no dia 26 de Setembro de 2014; 8711 Alaar Tomaz - Seja enviado oficio com
os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. CANISIO DAPPER,
o "NIS" pelo falecimento, ocorrido no dia 23 de Setembro de 2014; 8714 Rudi
Brombilla _O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de
submetido em plenário para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos ao
Presidente da liga Carazinho de Bocha, Sr. JULIANO PANAZZOLLO, e demais
funcionários, colaboradores e patrocinadores pela organização do 17° Campeonato
"O Bombeador" de Bocha, realizado nos dias 27 e 28 de setembro; 8715 Rudi
Brombilla _O Vereador aba1....••o assinado solicita na forma regimental, que depois de
submetido em plenário para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos ao
SINDICAR, através de seu presidente Milton Schmitz pela conquista do primeiro
lugar no 170 Campeonato "O Bombeador" de Bocha, realizado nos dias 27 e 28 de
setembro; 8718 Marcia 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 do nosso amigo ADOLFO STANGLER
JUNIOR, pelo seu falecimento ocorrido no dia 29/09/ 2014; 8720 Marcia 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 do nossa amigo RICARDO AUGUSTO PRESSER ERNESTO conhecido
por todos como GUTO, ocorrido Dia 24/09 2014; 8721 Alaar Tomaz - Seja enviado
oficio do Poder Legislativo de Carazinho, a Equipe da Síndicar, pela conquista da
XVII Copa de Bocha "O BOMBEADOR" realizada em Carazinho; 8723 Daniel
Weber _Solicita pra que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo
pesar aos familiares de ADOLFO STANGLER JUNIOR (LUTI) pelo falecimento,
ocorrido no dia 29 de Setembro de 2014; 8724 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio do
Poder Legislativo de Carazinho, a Gabriel Barros, pela conquista do Laço Guri, no
Rodeio de Passo Fundo; 8728 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio do Poder
Legislativo de Carazinho, a Equipe Os Bartira, pela conquista do Campeonato4
Interno de Futebol Sete do Grêmio Aquático de Carazinho; 8735 Alaor Tomaz - Seja
enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, a equipe da Sercesa- UIbra pela
Conquista do Vice Campeonato do Estadual de Futsal Categoria Sub 9; 8736
Eduardo Assis. O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após
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lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio de congratulações para a diretoria
da Serces8, extensivo ao comando técnico e atletas pela conquista do vice
campeonato estadual na categoria Sub-9. Neste fim de semana, foi realizado a fase
[mal do campeonato Estadual de futsal, sendo que a equipe da Sercesa categoria
Sub-9 sagrou-se vice campeão estadual, na referida categoria. Receba deste
Vereador e de dos demais, nossos mais sinceros votos de congratulações pelo feito,
pois além de um excelente trabalho realizado em todas as categorias, levou o nome
de nossO município a nível Estadual, mostrando que Carazinho sempre foi e ainda é
um celeiro de craques neste esporte; 8747 Estevão De Loreno - Seja enviado ofício
com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares da Sra. Dalva Nasari
Batista, pelo falecimento ocorrido no dia 26 de Setembro de 2014; 8748 Estevão De
Loreno _ Seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos
familiares do Sr. JOÃO PINTO DE SOUZA, pelo falecimento ocorrido no dia 26 de
Setembro de 2014; 8749 Estevão De Loreno - Seja enviado oficio com os mais
sinceros votos de profundo pesar aos familiares da Sr. ADOLFO STANGLER
JUNIOR (LUTI) ), pelo falecimento ocorrido no dia 29 de Setembro de 2014; 8751
Alaar Tornaz _ Seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, a Micheli
Dalbão, Miriani Thomazi e Franciele dos Santos pela Conquista do Campeonato
Estadual das AABB's, realizado em Ijuí; 8752 Daniel Weber e Estevão De :Loreno.
Solicita para que seja enviado ofício do Poder Legislativo ao Conselho Municipal
das Pessoas com Deficiência (CMPD) pela excelente iniciativa de realizar uma festa
para comemorar o Dia da Criança com famílias dos associados das Associações que
integram o Conselho; 8755 Mareio Hoppen - O Vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental, que após lido e aprovado em Plenário seja encaminhado oficio de
aplauso aos Senhores MARIA VALÉRIA KLEIN CEZAR E NELSON DUTRA
CEZAR. LEITURA DOS PROJETOS: 8705 Orion Albuquerque e Rudi Brombilla .
Declara Utilidade pública o Grupo de Socorristas Voluntários (GVS), nos termos
das Leis Municipais nO 4095/90 e 6449/06. Intervalo Regimental. Tribuna Livre:
Fábio Carpes _ Grupo de Socorristas; Nadir Souza - Bairro São Lucas; Darci
Guimarães _ Presidente do Trianon; João Mello, Itelva Giacomini, Luis
Didomenico _ AMOSP e Capitão Jarbas Bohrer - Brigada Militar. Ordem do Dia:
Apreciação e Votação dos Requerimentos. O Vereador Anselmo solicita que os
requerimentos e os projetos viáveis sejam votados em bloco.O Presidente coloca em
discussão o requerimento verbal do VereadorAnselmo, 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 085/14 Executivo Municipal e 100/14 Executivo
Municipal.O Presidente solicita que seja feita a leitura do parecer da CJF. O4
presidente coloca em 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 queira discutir coloca em votação, vereadores que
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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 proteção de Deus o presidente declarou encerrada apresente
sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser
realizada no dia 06 de outubro as dezoito horas e quarenta e cinco minutos.Tenham
todos uma excelente noite .
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