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Presidente

Ao décimo dia do mês de novembro dois mil e quatorze, as dezoito horas e quarenta e cinco
minutos ocorreu à quadragésima segunda reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O
Vereador Gian Pedroso procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. O presidente colocou em
apreciação a ata 041/14 da sessão ordinária do três de outubro de dois mil e quatorze. Está
em discussão à ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou em votação.
Aprovado por todos. O presidente pediu que o secretário procedesse a leitura do expediente
da presente reunião. LEITURA DO EXPEDIENTE: Ofício n" 265/2014 - do Executivo
Municipal encaminhando VETO emenda 003 ao PL 10112014(LDO); Ofício n° 260/2014-
do Executivo Municipal encaminhando resposta Pedido de Informação OP 216114;Ofícion°
261/2014 _ do Executivo Municipal encaminhando resposta Pedido de Informação OP
217/14; Ofício nO262/2014 - do Executivo Municipal encaminhando resposta Pedido de
Informação OP 218/14; Ofícion° 263/2014 - do Executivo Municipal encaminhando resposta
Pedido de Informação OP 219/14; Ofício n° 267/2014 - do Executivo Municipal
encaminhando resposta Pedido de Informação OP 230/14; Oficion° 269/2014 - do Executivo
Municipal encaminhando resposta Pedido de Informação OP 229/14; Oficio nO272/2014 - do
Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n° 129/14; Oficio n° 273/2014 - do
Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei nO 130/14; Oficio nO 274/2014 - do
Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n° 131114;Oficio do Sindicato Rural
agradecendo apoio na realização da Expo Carazinho 2014; Oficio da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Dr. Piero Sassi, solicitando espaço na próxima Tribuna Livre (24);
Oficiodo ColégioNotre Dame Aparecida convidando para abertura da Saedição da Cantata
Natalina Notre Dame que se realizará no dia 29 de novembro a partir das 20 horas; Oficio
do SESC solicitando apoio frnanceiro para realização da II Copa Diário Al\1Sesc de Futsal;
Leitl,lra das Indicações: 9142 Daniel Weber - Solicita melhorias na Rua Itararé, bem
como o tapamento do buraco localizado em frente ao nO291; 9143 Daniel Weber - Solicita
para que seja realizada, com extrema urgência, melhorias na Rua Coroados; 9144 Alaor
Tomaz _ Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que realize a colocaçãode um redutor de velocidade, quebra-molas ou lombada
na Rua General Netto; 9146 Estevão De Loreno . Reitera ao setor competente a operação
tapa buracos na Rua Almirante Tamandaré, da esquina da Rua Vinte de Setembro até a
esquina com a Rua Carlos Michelini, mais o trecho de chão que necessita de melhorias;
9149 Estevão De Loreno _SOLICITA disponibilizar uma placa de advertência "PROIBIDO
JOGAR LIXO NESTE LOCAL" na Rua Almirante Tamandaré, esquina com a Travessa
Almirante Tamandaré; 9150 Estevão De Loreno . Reiterando ao Executivo para que
determine ao setor competente com a máxima urgência possível medidas no sentido de
agilizar a troca das madeiras da ponte entre as Ruas Visconde de Pelotas e Carlos
Michelini, no bairro Princesa; 9152 Estevão De Loreno - SOLICITA limpeza nas valas e
posteriormente a canalização na Rua Almirante Tamandaré; 9154 Gian Pedroso -
REITERAMOS mais uma vez solicitação ao Prefeito Municipal, dada a relevante
importância para o ambiente em que vivemos, para que providencie junto ao setor
competente a instalação de novas lixeiras públicas em toda a extensão da Av. Flores da
Cunha e nas ruas paralelas do centro da cidade, pois as mesmas foram retiradas quando da
instalação dos containers, o que tem prejudicado em muito a limpeza de nossa cidade, pois
infelizmente as pessoas não utilizam os containers para depositar pequenos lixos como
papeis de balas, tocos de cigarro, panfletos de lojas, etc., e que são jogados em via pública,
dando as ruas um aspecto de sujeira e descaso, sem falar que estes pequenos lixos acabam
sendo introduzidos em bocas de lobo vindo a tranca-las; 9156 Eduardo Assis - Seja enviado
ofícioao Executivo Municipal, para que determine ao setor de Vigilância Sanitária e o setor
de fiscalização do município para que compareçam na rua Harry Bucholz e rua Capitão
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Kramer, no Residencial Planalto, para verificarem a situação do não recolhimento do lixoUlWllQlO-Bl
por parte da empresa contratada pelo município para tal serviço e que tomem providências
imediatas, notificando e multando a respectiva empresa pelo péssimo serviço prestado; 9158
Eduardo Assis _ReÍntera o pedido para que se faça o cascalhamento e compactação na rua
Alberto Pasqualini, bairro Medianeira, quadras de acesso a rua Antonio Vargas, que está
intransitável com a chuva e em dias secos a poeira toma conta das residências; 9159
Eduardo Assis _Solicita compactação com rolo compressor na Rua Antonio Vargas, quadras
abaixo da Sede Campestre do Sindicato dos comerciários, pois foi colocado pedras e não foi
passado o rolo compressor; 9161 Eduardo Assis - Solicita para que faça o ensaibramento e
compactação com rolo compressor na rua Guilherme Sudbrack, bairro Medianeira, em toda
sua extensão que não tem calçamento, pois a mesma está intransitável pelo motivo de barro
ali existente; 9162 Eduardo Assis. Solicita que se faça patrolamento, cascalhamento e
compactação na rua Osmar Weber, bairro Ouro Preto, entre as ruas Antonio Casemiro da
Luz e rua Albino Feldman, pois a mesma é rua de declive acentuado e está tomada de
valetas com mais de 30 em de profundidade, sem contar o barro que ali se encontra em dias
de chuva. Solicita que se faça para que faça o ensaibramento e compactação com rolo
compressor na rua Guilherme Sudbrack; 9163 Eduardo Assis - Solicita para que se faça
patrolamento, cascalhamento e compactação na rua Albino Capitâneo, bairro Ouro Preto,
entre as ruas Antonio Casemiro da Luz e rua Albino Feldman, pois a mesma é rua de
declive acentuado e está tomada de valetas com mais de 30 em de profundidade, sem contar
o barro que ali se encontra em dias de chuva; 9164 Eduardo Assis - Solicita para que
determine ao setor responsável, para que faça o patrolamento, cascalhamento e
compactação na rua Tamoios, bairro conceição, em toda sua extensão; 9165 Eduardo Assis.
Solicita que se faça uma recuperação geral no calçamento da rua Hilário Ribeiro, bairro
borgheti, rua paralela a Av. Flores da Cunha, ao lado da Escola Estadual Arruda Câmara;
9166 Eduardo Assis. Solicita para que faça o conserto e colocação de grade sobre o bueiro
que se encontra aberto e com a sinalização através de cavalete há mais de 15 dias na
esquina da rua tupiniquins com rua Nestor Sampaio de Quadros, Bairro Alvorada; 9167
Eduardo Assis. Solicita para que faça o conserto e troca das pranchas do pontilhão de
madeira localizada na rua Xavantes, bairro conceição; 9168 Eduardo Assis - Solicita para
que determine ao setor responsável, para que faça o patrolamento, cascalhamento e
compactação com rolo compressor na rua Carajás, em toda sua extensão, bairro São Jorge;
9177 Orion Albuquerque _Solicitando de retirada dos resíduos do terreno localizado na Rua
Setembrino Ramos, Bairro Sommer; e a colocação de placa de Proibido depositar lixo com
número de telefone para denúncia. O referido terreno esta sendo usado pela comunidade
como um lixão a céu aberto, sendo que pessoas de outros bairros trazem seus resíduos e
depositam neste local. Solicitação dos Moradores; 9178 Orion Albuquerque - devido ao
grande número de solicitação por parte da população pedimos ao Executivo Municipal para
que seja feita uma maior divulgação nos bairros referente à retirada dos entulhos e as
melhorias que serão realizadas, com a proximidade do Natal, os moradores estão realizando
melhorias em suas residências e conforme verificação grande parte da população já realizou
a limpeza dos seus terrenos, gerando com isso um aspecto muito negativo para nossa cidade
devido à falta de recolhimento dos resíduos. Solicitação da Comunidade; 9179 Orion
Albuquerque _REITERANDO DIVERSAS SOLICITAÇÕES, para que seja colocado na Rua
Pedro João da Silva, Bairro Sta. Terezinha lixeiras coletivas. Solicitação da Comunidade;
9185 Orion Albuquerque - que seja efetuado com urgência a limpeza e realização das
melhorias necessárias no Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz, por exemplo;
instalação de placas de sinalização de acessos e trilhas, bancos, lixeiras e adequações de
espaços de recreação, é grande a procura pela comunidade principalmente nesta estação,
mas infelizmente o que vem acontecendo é a total decepção por parte da população e
visitantes, quando se deparam com o matagal existente e a falta de estrutura do Parque,
para receber os visitantes. Solicitação da Comunidade; 9186 Paulino de Moura - Solicitar ao
Executivo juntamente com o setor competente a refazer o calçamento onde consta buracos
em frente N'"97 na Rua Rodrigues Alves Bairro: centro; 9187 Paulino de Moura - Solicitar
ao Executivo juntamente com o setor competente a limpeza de galhos espalhados e o
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matagal nos canteiros na Rua Ernesto Alves em toda sua extensão, Bairro: Centro; 9196 WllIIIOtO-BI
Rudi Brombilla _Solicita ao Executivo para que determine ao setor competente 08 serviços
de Limpeza (Serviço de Capina) e Pintura da RUA SILVEIRA MARTINS; 9197 Rudi
Brombilla . Solicita ao Executivo para que determine ao setor competente 08 serviços de
Limpeza (Serviço de Capina) e Pintura da Rua SALDANHA :MARINHO; 9198 Rudi
Brombilla _ Solicita ao Executivo para que determine ao setor competente os serviços de
Limpeza (Serviço de Capina) e Pintura da RUA 03 DE OUTUBRO; 9199 Rudi Brombilla -
Solicita estudos da viabilidade da colocação de contêiner na Rua Santa Terezinha, em
frente à Escola Estadual Paulo Frontin, solicitação da comunidade; 9203 Fernando
Sant'Anna de Moraes. Marcia Luiz Hoppen e Otto Gerhardt - Solicita ao setor competente
que realize reparos na sanga que corta a Rua Emilia T. Simon, pois os canos estão todos
quebrados e se formou uma verdadeira cachoeira a de esgoto no local; 9204 Fernando
Sant'Anna de Moraes Marcia Luiz Hoppen OUo Gerhardt - Solicita ao setor competente que
realize reparos na Rua Barão de Antonina sentido Patria - Sommer. A mesma se encontra
repleta de buracos, trazendo danos financeiros aos donos de veículos que por ela trafegam
diariamente; 9205 Fernando Sant'Anna de Moraes, Mareio Luiz Hoppen e
Otto Gerhardt _Solicita ao setor competente que realize reparos na Rua Emília T Simon e
Rua Belarmino Junes. A mesma se encontra repleta de buracos, em uma arte dela os carros
não conseguem mais transitar, sendo que os moradores estão tapando os buracos com terra,
para poderem passar pelo local; 9206 Fernando Sant'Anna de Moraes, Mareio Luiz Hoppen
e OUo Gerhardt _ Solicita ao setor competente que realize reparos na Rua Tamandaré, a
mesma encontra-se em condições precárias de trafegabilidade e cheia de buracos; 9207
Fernando Sant'Anna de Moraes, Mareio Luiz Hoppen e Otto Gerhardt - Solicita ao setor
competente que realize a coleta de lixo na Travessa Oscar Kertscher no Bairro Oriental. O
caminhão de lixo não passa no local a mais de um mês. Moradores entraram em contato
com prefeitura e nada foi resolvido. O lixo está se acumulando no local; 9208 Fernando
Sant'Anna de Moraes, Marcia Luiz Hoppen e Otto Gerhardt - Solicita ao setor competente
que realize a coleta de Rua Almirante Tamandaré. Existe uma pilha de entulho no local, a
mais de um mês e nada foi feito; 9209 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente que realize obras de melhorias na Rua
Carijós, Bairro Conceição; 9210 Alaar Tomaz - Seja enviado ofício ao Executivo Municipal,
para que determine ao setor competente que realize a limpeza geral de um terreno de
propriedade da Prefeitura Municipal, localizado entre as Ruas Machado de Assis e Antonio
José Barlete, Bairro São João; 9213 - Fernando Sant'Anna de Moraes, Mareio Luiz Hoppen
e Otto Gerhardt _ Solicita ao setor competente que realize reparos na Rua Fernando
Ferrari, onde as bocas de lobo que foram feitas junto com o novo asfalto encontram-se na
maioria com a tampa de concreto rompidas e abertas. Correndo o risco de carros e até
mesmo pedestres caírem nas mesmas; 9214 Mareio Hoppen e Otto Gerhardt - Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução de serviço de conserto
de um enorme buraco que se encontra na rua, que fica localizada na Rua Jacques Loss
Bairro Princesa podendo assim ocasionar acidentes e por em risco a vida de pedestres.
Desde já se for atendido a comunidade agradece: 9215 Mareio Hoppen e QUo Gerhardt -
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço
de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua, 21 de Abril Bairro Santo Antônio; 9216
Mareio Hoppen e Qtto Gerhardt . Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao
setor competente, a execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua, 3 de
Outubro em frente a o n° 42 Bairro Vargas; 9217 Marcia Hoppen e Otto gerhardt -
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço
de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rlla, Ernesto Alves Bairro Centro; 9218 Marcio
Hoppen e Otto Gerhardt _ Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução serviço de retirada de Entulhos e Galhos na Rua Rio Brancos
próximos a o n° 55 Bairro Glória.Ressalto ser um pedido da comunidade; 9220 Marcio
Hoppen e Otto Gerhardt _ Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua Tiradentes
Bairro Santo Antônio. Pois desde já se for atendido à comunidade agradece; 9224 Mareio,
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Hoppen e Otto Gerhardt _ Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor ~
competente, a execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua Buenos Aires
Bairro Santo Antônio; 9225 Estevão De Loreno - Solicita refazer calçamento da Rua Barão
de Antonina, começando da Avenida Pátria, até a esquina com a Barão do Triunfo; 9226
Estevão De Loreno . Solicita refazer calçamento da Rua José Pereira, começando da
esquina da Rua 10 de Novembro, até a esquina com a Mareílio Dias; Leitura dos
Requerimentos: 9140 Gian Pedroso _Solicitamos que seja enviado oficio de congratulações
do poder Legislativo de Carazinho a subseção da OAB Carazinho, na pessoa de seu
PresIdente Julio Eduardo Piva, cumprimentando-lhes pelo lançamento da pedra
fundamental da nova sede da OAB Carazinho; 9141 Estevão De Loreno e Daniel Weber -
Seja enviado oficio do poder Legislativo de Carazinho, a Direção do Colégio Sinodal Rui
Barbosa, na pessoa do Sr. Adilson Leonhardt Franck .Diretor, parabenizando pelos 93
ANOS de Fundação da Escola em nossa município comemorado no dia 05 de Novembro de
2014; 9147 Daniel Weber _Solicita que seja enviado oficio de aplauso a Vitor Hermes; 9155
Gian Pedroso _ Seja encaminhado oficio de cumprimentos a ACAPA pela realização do 1°
Jantar Bom pra Cachorro (e Gato), realizado na última quinta-feira, dia 06; 9160 Eduardo
Assis _ Seja enviado oficio a ELETROCAR com a seguinte Solicitação de Serviço. Na rua
Félix Guerra em frente ao número 880, a Eletrocar executou a substituição de um poste de
madeira, por outro de concreto, foi trocado a rede e pelo referido poste, também passa os fios
da empresa de telefonia OI, sendo que na recolocação destes fios, os mesmoS foram
amarrados no novo poste com arame e ficaram muito baixos, menos de 4 metros de altura e
os flOS de telefonia ficaram muito esticados e não foi possível colocá-los mais acima, só que,
como ficaram muito baixo, um caminhão baú que por ali passou, enroscOUnos ditos fios e
arrancou os mesmo, ficando caídos pela via, como ninguém apareceu para fazer o conserto,
os moradores do local escoraram os mesmos com varas e taquaras, dificultando agora até
mesmo o trânsito de veículos e se torna muito perigoso para os motociclistas que por ali
transitam, podendo causar graves acidentes; 9169 Eduardo Assis - Seja enV1adooficio a
ELETROCAR com a seguinte Solicitação de Serviço. Fazer a verificação da iluminação
pública na rua Amarohno Borges dos Santos, em toda sua extensão, rua João Saldanha dos
Santos e rua José Morigi, no bairro passo da Areia. Nas referidas vias, mais da metade dos
posres estão sem iluminação pública, causando grandes transtornos aos seus moradores,
pois muitos trabalham elou estudam a noite, gerando com isso grande perigo para os
mesmos quando passam por essas VIas sema devida iluminação, lembrando que a mesma
está sendo cobrada nas contas mensais de energia elétrica dos mesmos; 9170 Rudi
Brombilla . O Vereador abaixo assmado solicita na forma regimental, que depois de
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Colégio
Sinodal Rui Barbosa em nome de seu diretor Adilson Leonhardt Franck sendo extensivo a
todos os alunos, professores e colaboradores, pelos 93 anos de instituição comemorados
neste mês de novembro; 9171 Gian Pedroso - Seja encaminhado oficio de cumprimentos a
Associação da Etnia Alemã de Carazinho, que no último sábado realizou, com muita
animação e pratos típicos da culinária alemã, além do tradicional chopp, a 2" edição da
November Fest, no ginásio do Aquático; 9172 Alaor Tomaz . Seja enviado oficio com os mais
sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sra. ENESI DA SILVA, a "NÊ" pelo
falecimento, ocorrido no dia 07 de Novembro de 2014; 9175 Daniel Weber Estevão De
Loreno Marcia Luiz Hoppen Alaor Galdino Tomaz - Solicitam que seja enviado oficio de
aplauso à Correcar _Associação de Corredores de Rua de Carazinho pela realização da 2"
Edição da Rústica em Carazinho; 9176 Rudi Brombilla - O vereador abaixo assinado solicita
na forma regimental que apos lido e aprovado em plenário seja liberado viagem a Porto
Alegre, entre os dias 11 a 14 de novembro de 2014; 9180 Anselmo Britzke - O Vereador
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja
registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável
do Sr. Ednilson da Silva Costa ocorrida prematuramente nesta segunda-feira, dia 10 de
novembro; 9181 Anselmo Britzke - O Vereador abaIXO assinado, solicita na forma
regimental, que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado oficio ao Patrão do CTG
Unidos pela Tradição Riograndense, Sr. Orlando Wandscheer, extensivo a toda patronagem
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e demais integrantes do quadro social, cumprimentando.lhes pela organização do concurso~~
de trovas; 9182 Anselmo Britzke . O Vereador abaixo assinado, solicita na forma
regimental, que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ofício ao Sr. Gilvano Santos
(Nanico),pela organização do 13° Desafio de Trovas; 9183 Anselmo Britzke - O Vereador
abaixo assinado, solicita na forma regimental, que depois de ouvido o plenário, seja
encaminhado ofício a Direção da Rádio Gazeta parabenizando pela cobertura do Concurso
de Trovas; 9188 Erlei Vieira _OVereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que
após aprovado em plenário seja encaminhado ofício, ao presidente da Centr81s Elétricas de
Carazinho, solicitando que seja substituída a lâmpada do poste localizado na Rua Monso
Pena em frente ao n098, Bairro Boecker. O local é passagem para estudantes e
trabalhadores que necessitam desse serviço público de forma urgente! Sendo que tinha para
o momento reforço votos de estima e apresso; 9189 Erlei Vieira' O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado
ofício, ao Gerente da Corsan de Carazinho, solicitando que seja reconstituído o calçamento
onde foi realizado serviço de ligação de água na Rua Afonso Pena 98, Bairro Boecker. O
prazo para realização desse serviço é de 15 dias, sendo que o referido morador procurou este
vereador informando que a Corsan não realizou tal reparo. Sendo que tinha para o
momento reforço votos de estima e apresso; 9190 Gian Pedroso . seja encaminhado ofíciode
cumprimentos ao Lioos Clube Glória pela realização da 13° Edição do Leitão à Pururuca,
que ocorreu no CTG Rincão Serrano no último dia 08 de novembro, cumprimentando assim
toda a equipe que não mediu esforços para que o evento fosse um sucesso; 9192 Rudi
Brombilla _ O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de
submetido em plenário para aprovação, seja enviado ofíciode cumprimentos ao Presidente
da Fundescar Gilberto Kamphors,sendo extensivo a todos os atletas, comissão técnica e
demais colaboradores pela brilhante participação na Taça RBS 2014, representando nossa
comunidade; 9193 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 PODER LEGISLATIVO
DE CARAZINHO,pelo falecimento da senhora ENESI DA SILVA; 9194 Paulino de Moura-
Seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal, solicitando que seja encaminhado a esta
casa o que segue: 1 . Enviar a está casa um relatório completo dos gastos de todas as
Secretárias com seus carros de trabalho com BORRACHARIAS.2 - Qual os valores gastos?
Com serviços tercerizados com os carros de trabalho .. Consertos e trocas de pneus
avariados _Balanceamento de rodas e cambagem - Alinhamento de direção - compras de
pneus; 9200 Daniel Weber e Estevão De loreno - Solicita que seja enviado oficio de aplauso
à Aspro Turbo _ Associação de Pilotos de Carazinho em nome de seu Presidente Rafael
Almeida (Banhara) e a todos os organizadores envolvidos pela realização da 3° Descida de
Carrinho de Lomba; 9201 Eduardo Assis. Seja enviado ofíciode congratulações a direção do
Grupo Gazeta de comunicações, parabenizando-os pela passagem do l° ano de reativação da
Rádio 100,3 FM; 9202 Alaor Galdino Tomaz Anselmo Britzke Erlei Vieira Gian Pedroso
Orion Albuquerque Paulino De Moura Rudi Brombilla - Seja realizada a entrega do Prêmio
Zumbi dos Palmares conforme prevê a Lei Municipal n° 7.481, na Sessão Ordinária do dia
24 de Novembro de 2014; 9212 Estevão De Loreno e Daniel Weber - Seja enviado ofício do
Poder Legislativo, à BRIGADA MILITAR DE CARAZINHO, na pessoa do Major Paulo
Ricardo Leão Saraiva, Comandante, parabenizando pelos 177 ANOS do 38° Batalhão de
Polícia Militar (38° BPM) em Carazinho, comemorados no mês de Novembro; 9219 Alaor
Tomaz . Seja enviado ofício do poder Legislativo de Carazinho, ao jovem Gabriel Sampaio
Carpes, pela Conquista do 3°Lugar na 2°Rústica Correcar, na Categoria masculino de 13 a
15 anos; 9221 Alaor Tomaz _ Seja enviado ofício do poder Legislativo de Carazinho, ao
jovem Welington de Oliveira, pela Conquista do 2° Lugar na 2° Rústica Correcar, na
Categoria masculino de 13 a 15 anos; 9222 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício do Poder
Legislativo de Carazinho, ao jovem Vinicius Rauber, pela Conquista do 2° Lugar na 2°
Rústica Correcar, na Categoria masculino de 10 a 12 anos; 9223 Alaor Tomaz . Seja enviado
ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao jovem Lucas Scherer, pela Conquista do 4°
Lugar na 2° Rústica Correcar, na Categoria masculino de 10 a 12 anos; 9227 Anselmo
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E~TADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
Britzke _ o VEREADOR abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido e '
ap,eciado em PIená,io seja AUTORIZADA viagem à Porto Aleg,eiRS ent,e os di" 17 deWWIlIII •.••
novembro a 20 de novembro do corrente, para participar de um Curso no Inlegis; 9228
Estevão De Loreno _ Seja AUTORIZADA viagem à porto Alegre/RS entre 08 dias 17 de
novembro a 20 de novembro do corrente, para participar de um Curso no Inlegis; Grande
Expediente: Vereador Alaor Tomaz fez o uso da tribunal e o Senhor Remaldo Topógrafo
respondeu questionamentos dos Vereadores. Passamos para a apreciação e votação dos
requerimentos. O Vereador Alaor Tomaz solicitou que os requerimentos e projetos viáveis
sejam votados em bloco. O Presidente coloca em votação o requerimento verbal doVereador
Alaor Tomaz, 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 colocoUem discussão os requerimentos.
Os vereadores Anselmo Britzke, Gian Pedroso, Alaor Tomaz, Daniel Weber, Marcia
Hoppen, Paulino de Moura, Rudi Brombilla se pronunciaram na tribuna. Não havendo maIS
vereadores que quisessem discutir, o presidente colocou os requerimentos em votação,
vereadores favoráveis permaneçam coma estão contrárioS se manifestem. Aprovado por
todos. O presidente solicitou que o secretário procedesse a leitura do número, autor e
ementa do projeto 086/14,119114,118/14 do Executivo Municipal, os quais já foram votados
os pareceres da CJF no dia três de novembro de 2014. O secretário procedeu à leitura dos
pareceres da COES dos projetos denominados. O presidente colocou em discussão os
pareceres da COES, não havendo vereadores que quisessem discutir, colocoUem votação.
Aprovado por todos. O presidente colocou em discussão o projeto com os pareceres já
aprovados. Não havendo vereadores que quisessem discutir, colocouem votação. Vereadores
que concordam permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovado por todos. O
presidente solicitou que o secretário procedesse a leitura do número, autor e ementa do
projeto 008/14 Rudi Brombilla, 130/14, 131114,120114do Executivo Municipal O secretário
procedeu a leitura dos pareceres da CJF dos respectivos projetos. O presidente colocou em
discussão o parecer da CJF, não havendo vereadores que quisessem discutir, colocoUem
votação. Aprovado por todos. O secretário procedeu à leitura dos pareceres da COES dos
projetos denominados. O presidente colocou em discussão os pareceres da COES, não
havendo vereadores que quisessem discutir, colocoUem votação. Aprovado por todos. O
presidente colocou em discussão o projeto com os pareceres já aprovados. Os Vereadores
Rudi Brombilla, Paulino de Moura e Erlei Vieira discutiram o projeto. Não havendo
vereadores que quisessem discutir, colocou em votação. Vereadores que concordam
permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovado por todos. O presidente
solicitou que o secretário procedesse a leitura do número, autor e ementa do projeto 113/14
do Executivo Municipal. O secretário procedeu a leitura do parecer da CJF do respectivo
projetos. O presidente colocou em discussão o parecer da CJF Inviável, não havendo
vereadores que quisessem discutir, colocouem votação. Rejeitado por 10 votos contrários e
02 favoráveis, encaminha-se para COES. Nada mais havendo a tratar, sob proteção de
Deus o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores
para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 17 de novembro de dois mil e treze
às 18h45 minutos, tenham todos uma excelente noite.

Veread r Rudinei~Brombilla
Presidente

Av. F~oresda Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone .e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.govbr PABX.(54) 3330 2322 - CEP 99500-000- CARAZINHO- RS. www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.govbr
http://www.camaracrz.rs.gov.br

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

