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Ao primeiro dia do mês de dezembro dois mil e quatorze, ás dezoito horas e
quarenta e cinco minutos ocorreu ,à quadragésima quinta reunião da Câmara
Municipal de Carazinho. Q~v:~.têad~r~~1~o,'1'B~iiItE;-Ploceçieuà leitura de um
trecho da Bíblia. O ,pftsl~d~té~c~i~-uem apreciaç'ã6" a'~t?~9:t4/14da sessão
ordinária do vinte ,e quatro"'de novembro de dois mil e quato/z't';Esta em discussão
à ata, não haven'à9:f'~ereadores que..,quise'ssem discutir coiôetú),em votação.
Aprovado po!:tÓdos. O presidente p{diu que o ê:ecretário procede~se,.''!tfíeitura do/ """ ,.-., ( /.--,"
expediente.dá'presente reunião. LEITURNDO EXPEDIENTE: Oficio nO:296/2014-
do Executivo:Municipal encaminhand6 Projeto de ~ei Complementar ooéif4;1Ófício
n° 297hçn'4 - do Executivo Muhicipal encarrtinhando Resposta Pe'didb~de
Infornraçã'~ OP 253/14; Ofício da Ássociação de C&poeira Angola Navio Negreiro
agrad~étído apoio ~ê. côlãl:j(ji'âçãó-J'daCâmara M'unii5ipal;-Oficiõ....•üo NúcleÓ;;de"
Cri:aóres de Cavalos Crioulos do Planalto corJunic'ando a realizaçãq de exposição
morfolÓgica e prova credenciadora para o frei'ode ouro 2015 rio Parque de
Exposições Vali Albrecht nos dias 05, 06 e 07 de dezembro; ~Leitura das
Indicações: 9426 Daniel Weber - Reiteramos solicitação para que seja realizada,
com extrema urgência, melhoria nas estrad~;r de Molha Pelego; 9431 ,Daniel Weber
- Reiteramos solicitação de melhorias, com extrema_ urgência tia Rua Goiás no

r ~ ( ,_ "'< •
Bairro Oriental, pois 3; mesma passou-.por repaJos'.--àalgun~ meses; sendo que o
trabalho não foi cônclu.'ídoe devido a(/grande'.--fluxode água em dias chuvosos a
mesma ficou conipletimente danificada, sendo que /a R~a Goiás é uma
importantíssima via daÓdo acesso a um dos maiores bairros d~ cidade e também a
Universidade lá in'stalad~~ Solicitamos a realização destes /:eparos 1com extrema
urgência, Fotos em'anexo:.,9432 Daniel Weber ':..Solicitaí~lOs/6araque .seja realizada
a reforma do ponto' de ônibu~,Jocalizado na Rua MercedesJM/ da Luz em frente ao
Edificio Tokyo, Fot~s em an~xri;,;9435Estevão e Daniel --,SOLICITAc~m urgência o
ensaibramento e compactaçãd'da'Rua EduardoGama.d~ báirro Alvoi-ada e em toda
a sua extensão; ....9436 Estevão e"'D~niel - Solicita a,têaliz'ação da rêde de,esgoto da
Rua Eduardo/Gama, no bairro Àlvo~'à'da_;9439 'Éstevâo e DanieÍ . Solicitamos o
patrolamento~cascllhamento e comPàctaçãõ..•...da,Rúa Guilhermé Sch.ulz,,no bairro
Alvorada; 9441 Eitevâo .De Loreno . SOLICITÂ--'''ã.secretari~ de obras que seja
realizada a desobstrução »da~!5anga 'de -ace~~""aJruá Çh"'ã~rua, bairro Princesa,
conforme autorizaçã'O~doDemà;::através de sua Diretofi"'-Liana Barbizan Tissiani;
9444 Daniel Weber - Salicita paraqiHeja~realizacia~ construçã~ de bocas de lobo
por toda a extensão da Rui-Eça de Queiras; 9445 Eduard9.Assis - Solicita ao setor
de fiscalização para que identÜique __e notifique o proprietári&'do terreno cita à rua
Pedro vargas esquina comia-.rÜaiDavid--=-CãiiabâITo-éPara,~,fJçao passeio público;. .. __~\. /.'r. li I, .~ '..J_ .• ',. ' ,- .. •

9447 Eduardo ASSIS. SolicIta ao 'Execut1Y.Q,M,u!l1clpalpara que determme ao setor
competente para que se faça o conserto de um buraco que abriu na rua Clemente
Pinto, esquina com rua Dona Júlia; 9448 Eduardo Assis - Solicita ao Executivo
Municipal para que determine ao setor competente para que se faça a limpeza de cW
mato entre os paralelepípedos, bueiros quebrados, boca de lobo sem a grade e a
recolocação dos paralelepípedos que foram arrancados em razão da chuva, na Rua ...•.
Dona Júlia, em toda sua extensão entre a Rua Marcílio Dias e Rua Barão de
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nina, sendo que e~J}fen:; Aa~ ~fm~P7~,~~Ts~H~}M?r~co que mais parece •••••••••.••
um poço, pois a tubulação quebrou e o buraco está se alastrando pela via, tornando
o deslocamento de veículos e pedestres quase que impossível; 9451 Eduardo Assis -
Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor responsável para que
se faça a fiscalização no que tange as mesas e cadeiras que são colocadas sobre o
passeio público por bares, Iancherias, restaurantes, trailers e combis de lanches, ~
em toda a extensão da Avenida Flores da"Qunh:a;, 9453 Orion Albuquerque - para ~(;;..~v
qu~ ~eja~ colocadas p~aca~Íl),<\ic1iti~?s!fs~,;o~e"s'~(srl1~sno Residencial Planalto. ,C
Sohcltaçao da Comum~ade,; ,,945,5:.0nõn AlbuquerquetREITERANDO DIVERSAS . O
SOLICITAÇÕES,para:'cíue~tude a possibilidade de ré'(Ú~i'r'"duas vagas de "( ~
estacionamento na'Rua':T\1"arcilioDias em~frente ao n0163,esqJit~,cb'ní' a Rua 24 de \)
Janeiro. Solich:ção dós Moradores; 9457 Gian Pedroso - Encami~htnr4solicitação
que se refe~e'~ã.,Instalação de redttores"de velocidade (lombada 'él~'trõilica ou
quebra-mol~~'>.fnaRua Alexandre da{Mot~ nas proximidades do entr~nc'ãfuento
com a R/ba)'elipe Camarão, pois o réferido local é bastante perigoso em tázãb, de
que oiV"eiéulos que por ali circula0\' costumam empreender alta velocidade;.'.1458
GianJ:)edroso . Encaminhamos. solibltação que se refere~ao.cercamento da áreá1'cÍo,',:',', - -.~ . ' ..• ,--:~
Ginásio da Acapesu, pois os moradores tem se queixado de que o local tem sIdo
invadlãb por vânc\,alos, servindo de escon~erij~"pára viciados emldrogas e 'hté
marginais; 9460 Gian Pedroso . Reiterando solicitação ao Executivo Municipal para
que determine ao Jetor competente com a máxima urgência possível \tma operação
tapa buracos nas rtas do Bairro Ouro Pretci\ue 'possuem pavimeç,tação asfaltica e
estão em péssimo éstado de conservação; 9461 DanieCEstevão e:Marcio - Solicita

• - lo • •

melhorias na Rua ~Tul??niquins;946~~stevão:p~ L9I.:eno-.~it~~an~do a operaçã~
tapa buracos na rua Leonel Rocha, começando )unto a Avemda Flores da Cunha ate
a esquina com a Rta O~mar Weber, ~~ bairro O~ro Preto;,946~ Daniel e Estevão.
Solicita para que s~ja i.h~talada tampa na boca de lobo localizáda nà Rua Coronel
Bueno de Quadros

l
em frénte ao n° 165; 9464 Estevão De LÔreno ! Solicita nova

pintura das lombadas (quebra- molas) na Rua"~L€'onelR6cha/no bair:o Ouro Preto;
I ~ ' .•••.•• ', '. ~

9465 Estevão De Loreno ~\Reiterando a Operação Tap::yburacos na Rua Osmar
Weber, principalm~nte em f!~nte a UBS do Bairro Ouro preto e ém toda a sua
extensão; 9466 Est~vão De CorJno - SOLICITA a Op~/açãà Tapa Q~racos na Rua
José Weissheimer:'"bem como efn tàda a quadrá da Escola Getúlio Dorrleles Vargas;
9467Alaor To:n:iaz- Seja enviado"ofíclô-aoE,tecutiv6 Municipal, pa;a quei:letermine

~ ,'~ •., ... ~~' i'. f- Le \
ao s~tor c?m~et~n\e. que s.ejam realiz~s 'oor~s ,de. melh.ori~s n~ fR~a ove~a
Subtil, BaIrro Santo Antomo; 9468 Alaor TOD;laz'-~S~JaenvIado ofíclO,ao"-Execuhvo

'~ .. - c:...~' .:,. ,.á- ,:.
Municipal, para que determine ao setor competente que sejam realizadas obras de
melhorias na Rua A1bino CJiPitaniõ, Bairro Ouro=Pret~9470 Dailiel, Estevão e
Fernando - Solicita "melhoria'8'-nas .....Ruas doJ••.B~ifro Cantares, pois muitas
encontram-se em péssi~às"condiçõesdetràrêgãbilidade; 947Í Daniel, Estevão e
Fernando. Solicita melhorias'nas Ruas do Bairro PIan_alto;'pois muitas encontram-
se em péssimas condiçõestq~/~raiegabilidade;-947(ternâi.?:~ e Qtto . Solicita ao

li .,(,. 1-.--'0 /.o f""J'rR"'~'G' --ri 'I.S~ ..•.., d h' , 1 dsetor competente que rea ze reparQs~~2.'...•..Y~~,rri!:t;'~1 ampalO on e a acurou o e
terra e água nos arredores, Devido a bocas de lobo entupidas e a falta delas desde a
Av. São Bento, que após o seu asfaltamento não dá mais vazão a água que acaba se
acumulando nas ruas mais baixas; 9473 Fernando e Qtto . Solicita ao setor~
competente que realize reparos na Bernardo Paz, no trecho entre as Ruas Venâncio
Aires e Av, Pátria, onde existem buracos perto do meio fio e as bocas de lobo estão
entupidas; 9474 Fernando e Otto . Solicita ao setor competente que realize reparos I
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TI ua Barão de Antonina, no sentido Av. Pátria I Bairro Sommer , onde existem ClRIIOOIlJ.1lS

buracos por toda extensão da Rua dificultando o tráfego de veículos; 9475 Fernando
Sant'anna - Solicita ao setor competente que realize limpeza nas bocas de lobo das
Ruas Barão de Antonina, Venâncio Aires e Ernesto Alves. Pois as mesmas estão
todas entupidas e como a região é mais baixa, estão ocorrendo alagamentos
constantemente; 9476 Fernando, Otto e Mareio - Solicita ao setor competente que --
realize reparos na Rua Osmar Weber. Pois 3-::..mesma encontra-se intransitável com çCf'
valetas e buracos por toda/~~~:e~~'~~ão!9'4Jt'Fi~p.~1õ;"Marcioe Otto - Solicita ao AS" (,.~.c:. '.
setor competente que-1rea1i7{\':t:.~êolh'imentode entulh9s.~e lif~/acumulado na Rua 1/
Padre Gusmão n9\ t~r&.nõ~ao lado do posto de saúde dt{l:}ájfi~Sassi. Pois os
mesmos se acumulam"rio local a meses ..e-nada foi feito; 9478 Fernando, Mareio e

h~~ ",. , "'- "'--'/....~
Otto - Solicita,~ào::setorcompetente que realize 'reparos na Rua Atthur(Bernardes
onde boc~s:d;}lobo se enco~tram êberta~.~e ent'~pidas ..A~ mesmat ~.P;~s;ntam
enormeIpe:ego para populaçao que -por a11transl,ta, prmclpalmente cnança....s..que
correm o'risco de caírem dentro destés buracos; 9479 Fernando Sant'anna~~Solicita+"~" ~, .. ~ '
ao setoréompetente que realize reparos na Rua e 'demaio onde as bocas de lobo-se
enco~trt'm entupidas;. O'local-ficoujalagado por duàs~vezes-,-nas~últimaschuv~ttse
nada/for feito o problema se repetirá; 9480 Fe~nahdo, Mareio e Ot!o - Solicit~
setor competente que realize reparos na Rúa VÍtor.•..Graeff. A via está em péssimo
estado e em dias ide chuva se torna pratiçarr;tente intransitável; ~481 Fernando
Sant'anna . Solicita ao setor competente que realize reparos na Rua Marques do
Pombal. A via está. em péssimo estado e a~r6ocas'de lobo entupidas, éom as ultimas~ .•..~'. ," . .
chuvas o local alagou devido a falta de vazão da agua; 9482 Fernando Sant'anna -

I - '-, ' ••

Solicita ao setor competente que realiz~ reparos,na Rga Duque dê Caxias. No local
a meses existe u~ grà."ndeburaco pªrt6 do m~io-:'-fioonde carros'já càíram dentro e
apresentando ris~o de\desabamento; 9483 Marcio e F~inaI?~o - .Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a 'execução serviço de,
patrolamento e ensaibrakento e compactação na Rua José~Biachi Bairro Nossa
Senhora Aparecid~ e em....tJda sua extensão; 9,4-84Marcia - S~licitando ao Executivo
Municipal, que determinê\a(\setor competent~, 'a execução;serviço dé, patrolamento
e ensaibramento e compa~tação, na Rua Lúcio"de Britb Bairro Oúro Preto e em

'~ " .•.. . ~,' .
toda sua extensão; 9485 Fernando Sant'anna . Solicita. ao setor .competente que
realize reparosAí'a Rua Diam:futino Tombini'esqui~ com a Rua .Golás. No local a
meses foi retifudo o asfalto para ~ol;cação de tub6s e nunca mais'foi refeito. o local
está de dificll at~so e em dias de"chu~à-;..ã~l~ma toma conta da viá, {in~tusive na
frente de um;Ipatada de ônibus; 9486Marcio '-Hoppen . Soli~itancio,'ào"'Executivo
Municipal, que \determine ao setor' 'c"6mpetênte, a/execução~ serviço de," ~...' ,'~,' .••. , *,
recapeamento da Rua Irineu".dos_Santos Mateus Ba,irió....Fay, pois' encontra-se em
péssimo estado podendo assim o'êã:s'iôn~racide!!.tês1ié-Vidoaos buracos; 9489 Marcia
Hoppen - Solicitando aoExe.cutivo MuniciPãI,que determin.e-áo setor competente, a
execução pedido, venho por~meio_destareinterar o pedido""de<colocaçãode bancos no
posto de saúde do bairrot~a~si,e"'~mtoldo para que--~sp;stciàs não fiquem de pé e
nem a o relento do sol ou dá..tItu:~l~ ~j!i'~t~..~é!:Âúê~.-pessoas idosas além de
estarem enfermas tenham que passar pela"numilhação de ficarem sentadas em
calçadas, e mães com seus filhos de colo tenham que permanecer em pé. Reforço ser
um pedido da comunidade se for possível dar uma maior atenção à comunidade 4
agradece; 9490 Fernando e Daniel - Solicita ao setor competente que a Vigilância
Sanitária realize fiscalização na Obra da CORSAN localizada na Rua Gonçalves
Ledo. O local tem várias fossas com água parada trazendo risco de proliferação do .

,-
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fi quito da dengue, S~falr~b~~.H2~f~T'\~1P~WI~ernando e Otto -
Solicita ao setor competente que realize limpeza nas bocas de lobo localizadas na
Av. Flores da Cunha esquina Rua Antônio Vargas. As mesmas se encontram
entupidas e cheias de britas que vem das construções ali perto. Ocorrendo
alagamentos nos dias de chuvas; 9497 Anselmo Britzke - Encaminhamos
solicitação ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente com a
máXIma urgência possível a realizaç,ão:...,.de melhorias na rua Travessa
Ipiranga,Ba~rro Vargas g~~~\\.,~1$~'~~Aiito6tr$-~,~fp~)sit~ação precária.; 9500
Anselmo BrItzke - En\cammharnos~solicltaçao -ao'ExectltIvo para.que determme que
o setor de FiscalizaçãB1b~rovidências quanto ao cumpti~Iítõ da LEI 7836114
que institui que.os\Postt; de Combustíveis~que operam no ~~t.i~íp{6,ae Carazinho,
estão obrigadÓs~~a,disponibilizar aos~eus clierttes,na bomba de'IaJra:'tecimento,o
1 b "d'"I b t' I' .'t l' b d I b 't'~l~'va ar co rlõl.o'p,eo com us lve a VISa e o~,..aar CC) ra o pe o com us IV~,'no prazo;

9502 Otto~--Fernando e Marcio - Ertcaminhamos solicitação ao Executi~b~p'IIta que
determiiie,áo setor competente com 'máxima urgência possível medidas rio-~sêritido

G .,-C', '~' ••• ' """'.de reabrir a sanga, pois com o trancamento da mesma o pátio do NEJA fica:todo
alagaaà(iocalizado-na,-Rua-Epitácid' Pessoa, ,380 B.Broecker-;-9503-0tto, Fern'aRd6 e
Marcjo,. Encaminhamos solicitação ao E~ecutivd, para que detetinine ao ~ê~
competente com ã máxima urgência possível medidas no sentido! de agilizár a
pintura de uma faixa de segurança em ~ente à parada de ônibus próximo a
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, pois o fluXo de pessoas atrave~sando a rua é
grande. Pedido dos pedestres. Leitura dos~Requerimentos: 9438 dian e Anselmo, ~,',' ~
_ Seja encaminhado ofício a Direção do Colégio Notre Dame Aparecida,
cumprimentando-lhes\.mais uma ve~;p~la exc~J~nté...qrganização.e apresentação do
espetáculo de som, luzes e vozes \lá' 8" ediçãó da Cantata .Natalina no nosso
município, realiza"da '~~oúltimo sábado, dia' 29 de noverhbr6;' 9440 Estevão De~ . .. ' , .
Loreno . Seja Enviado 'ofício com os mais sinceros votos de"profundo pesar aos
familiares do Sr.i NELSÇ>N BE'ITIO, pelo {alecimento o.corrido rno dia 25 de
Novembro de 201~;944'2 Daniel Weber . Solicita pará qué seja enviado oficio de

I • ' .........' ,#.' •

aplauso ao Colégj.o Notr'e, 'Dame Aparecida que realizou na noite do dia 29 a
tra~icional Cantat,~ Nata.lina~.!!443 Daniel We~er - So}i6i~a~para qÍIe seja en~i~do
oficlO de aplauso.rR Demse 'Cav,ol, pela conqUIsta do trofeu Destaque Femmmo
Rural 2014; 944'6 Eduardo A~si~""-,OVereador abaixo àssinado, freqüer na forma
regimental qu:e,:apás lido e apro'\ra.d"6'emplenári~ sejá enviado .dfício,dé\aplauso e
parabenizaçãopàra .as professor~~AtEX:ANDRA DE BORl'OLIrl GRAZIELA
MARQUES q'Ueoiganizaram e realizarnm entr"i!'OI;?, .dias 09 a/13 de ~,nõveÍnbrouma
viagem de encertament6' cOm os concluinte?do-lnsi'no furtdamental do Patronato

, "-.... _. . ~.... .,.
Santo Antônio ao Parque temático do Beto Carrero ..•.World, Itapema e Cascaméia

"' ..••. "-- ' ~ ~ ".em Gaspar, estado de',Santa Catarina, ,_com1cei'ca.,de 40 'pessoas entre alunos e
responsáveis; 9449 Eduirdo Assis - o Veread;;-r abaixo assirt'ádo, requer na forma'"-. ,..-",
regimental que após lido/,e~,aproy-ªdoem plenário, seja enviado ofício ao Executivo
Municipal para ~~e. infortP~ :.le~~à~as~"lo-.<1'}e-.-"se!~~-~bn,form~ o Código .de
Posturas do MumcIplO de Cara:zml1ç>L?J[~,~.r2~,.~~2°que. dIz: I ~ 2 . <?s p.a~selOs
fronteiros às construções devem ser conservados em condIções de transItabIlldade.
Pena: Multa de R$ 21,95 eLC 25/96)" Desta forma, conforme construções que
existem hoje na cidade, tais como, na esquina da praça, ao lado da farmácia Glória,
na Avenida Flores da Cunha, antigo Clube Comercial, na Rua Barão de Antonina,
próximo ao Clube Caixeiral, sem contar outras tantas construções que existem
solicita que: 1 - que tipo de critério, é utilizado pelo setor de planejamento para
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a riza que uma construtora ou empreiteira de qualquer tipo, utilize o passeio
público e muitas vezes como é o caso da construção existente na esquina da praça
central ao lado da farmácia Glória e também na construção do antigo Clube
Comercial, utilize além de todo o passeio público, parte do estacionamento 2 -
conforme descrição do artigo e parágrafo anteriormente listado do código de postura
municipal, que tipo de autorização ou Lei que autoriza este tipo de procedimento. 3
. quem dá esta descabida autorização em--que~a.população fica em risco tendo que
transitar pela via de rolamento(cíõs IcarrSS\.4"-'ée~ningUêmse responsabiliza pelas

. ~-._' •••---,;1 _ ,L' l' ~ t" ~' •. ,' ~ "
autorIzações de uso d~:patte]l!', totaliClade do passeio.púlJliçq; ql;lalo procedimento
que o Executivo toma "(J:rá:''- suprimir estes atos. 5 - se f~i, qt;.'áiítáSempreiteiras e I
ou construtor~sJo'f'i;lm/~otificadas e I ou"mul~adas neste úiíMíç/ãnô/,",a presente
solicitação é dada;. pélo motivo de qu( principaiinente no centro d~ :~idàde várias

- ~"",- d ~'. -"- .... ..-,--.,.construçoe~.~esl~oem an amento e~a pop~laçao ?ao aguenta malS ta~Lto',9-~scaso
com os cidàdãós e a falta de fiscalização pelo Executivo Municipal; 9450"'Eduardo
Assis - "b~-y'ereadorabaixo assinado,lrequer na forma regimental que ap'Ós:('lidoe
aprovil"db'emplenário, seja enviado .bfícioao Execu'tivoMunicipal para que infórfI.le

.••••••• ••• lo '- ' , ••••a el?tll:'casa o que. segue: .-com.relação aos ,.cones,.latas, ,cadeiras; .,latas de tirita
vazia~,. baldes, banquetas, caixas de papela~~e todo tipo de empeç'ilho que l~ãS'
comerciais, construtoras que estão construindo cisas e prédios, bares, feiras e todo
o tipo de comérc~o, principalmente centr~l e nas Avenidas Flor~s da Cunha,
Avenida Pátria e Avenida São Bento, sobre este tema, solicita: 1 - Por qual razão
não é feita pelo setOr responsável a fiscalizáç'ãodeste 'ato; 2 - Se existé um setor que
seria responsável: por essa fiscalização,....'qual é ",.0 setor é 'o trânsito ou o
departamento de fi,scalização do Exeçutjvo; 3 - S~ é 'autorizado, qtial õ procedimento
de fornecer tal auforiz~ção; 4 - Se fc3i-á'utorizád6tal ato, por ql,iênão é exposto ao
público tal autoriz~ção';\5 - Se não foi autorizado, qual a providência ~queé tomada;
6 - Se foi fiscalizado e 6J: multados tais estabelecimentos, qu~is foram e quanto foi
arrecadado com esse tipo~deserviço. Tal solicitação se dá pelo"'motivâ que todo tipo
de comércIO colpea q,?-'âlquer empecilhol'~m vi~ pública para guardar
estacionamento, sendo qu'e 'em via pública isto é proibido'; por força de Lei; 9456
Estevão De Loren~ - Solicha\para que seja enviado ofiÚode aplahso ao Colégio
Notre Dame Aparecida quê\re\lizou na noité do düi 29 a tradicional Cantata
Natalina; 9469 D-;'nielE Esd~vão":,-Solicita para quê' seja enviado àfi~iode aplauso
a Rodrigo Sebben pela conquista.•..tlo Vice Campeónato'Gaúcho de:"Arrancada 2014;
9487 Estevã~,e bàniel- Seja enviado.oflcio'dé congratulações d6 Pode: IÂgislativo
a Sra. Eloisa b;eyêr, Secretária da Ed~ção,-'e":a.-todos os Or~aniza:do;:esdo Natal
Alegria, parabenÍzando pela Bela Ornamentáção te 0rganí~ação da !Programação
Natal Alegria 2014;\na Praç~Albino Hillebrandt';'"949,2';'Fernando'Sant'anna - O
Vereador abaixo sub'écrito req';:lª~na ....-forina-"'fêgrmêntal, que'"depois de lido e
deferido em plenário, seja •.enviado oficiodê'"' aplauso ao.•'Colégio Notre Dame
Aparecida pela realização/~a Gant_l;ltaNatalina no últimosabado. Um espetáculo de
encher os olhos e de grande. bdeza..-Demonstrandb~ma é}â;riiórdinária organização

'" l\ 1'-"., If" r..,.~...rl' "~ ,.• .- •.. 'e empenho dos participantes. !Atr.at~.~.:,AestajrEtCE;lp3'as congratulações do Poder
Legislativo Municipal; 9493 Gilnei Jarré"':.'ô'Vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental, que após lido em plenário seja encaminhado o seguinte pedido de
informação ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Renato Süss. Acerca dos
procedimentos utilizados pela municipalidade no que se refere ao descarte do lodo
retirado de foças e o seu descarte dentro do aterro municipal, referente ao período
de outubro e novembro, enviar as seguintes documentações Autorizações emitidas ~.
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veículos do aterro sanitário durante o período Solicitado; 9494 Gilnei Jarré . O
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido em
Plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE
INFORlVIAÇÕES: Referente à Secretaria de Saúde: 1 - Qual o valor gasto com
horas extras na Secretaria no ano de 2012, 2013 e 2014, discriminar mês a mês. 2-
Cóp~a das efetividades mês a roê,s,.,on~e.,i.con_ªte~a.••n~inata_ dos servidores que
realIzaram horas extras no ano.~e~2014.13..::-..Nome"cargo;-Junçaoe local de trabalho..:r~\, -.,~~ -!'" ~ j.i. I- ;~ f..' "
de cada servidor que [.e~.l~;~~:r)~orasextras no ahó-de_:?014'~Z~Relatório do ponto
de cada servidor q1;.~reJ2,zou horas extras no ano de 2014. 5'~)I)-Clusivedos Cargos
de Confiança ;.:servi4oies que possuem~Função Gratificada.; 949?!Gilh~i Jarré - O
Vereador ab.áixriT.as~inadosolicita n("forma r~imental que após"'submetido em
plenário pata' ãprovação seja enviado oficio)de cu'mprimentos ao Teri'"e:..-~~Berreta,
re8Ponsáve)~)fula Junta Militar de '-Carazi"llho,pe~a conquista de Cam'Pef:d!,-•.lOB

Delegac\àAe Serviço Militar, avaliadb neste final de semana no Simpósio da.~J\l!nta
de S6Viço~Militar Receba o noss6 reconhecimento pelo trabalho desenvolVido,
semp~,priorizando-a-qualidade-e"!~ excelência no-atendimento", Cabe ress~lt'at' a
imp'o~t~ncia destd premiação, pela dedicação1e capacidade no atendiment'ó~ã.'
chefia~bem como dos funcionários; 9496 Gilnei Jârré - O Vereador abaixo-assin'tdo
solicita na formA regimental, que seja' _encaminhado este requerimento a
Promotoria Públich de Carazinho, solicitamÍo atenção, consideração'~ providências
ao que se elenca: Os moradores da Rua SaltÚmhàMarinho, popularmente chamado
de Beco da PrincJsa, ressentem-se com o'''-descasoda municipalidade em relação
prestação de serviços oferecida pela~s.t:"!cretaril:).\de"Ob.'rasdà"'m~i1icípio,haja vista
que o local, além lde 'geografia de 'deélínio e'..-d~snível,e percorrido pelo córrego
conhecido como sa,nga Jd.aPrincesa, tem intensificado os problehtas no local devido

I " lo , . ," •ao volume de chuvas dós ultImas meses. Os moradores apresentam reclamações
constantes no qué coric~rne ao acúmulo de,lixo, sujeiras.! diversas, dejetos de
animais e pessoas~ barrÓ)'.enchente, prolifer~ç_ãode inseto~, ..'mau éheiro e tantos

, " ~ ~ - I
outros problemas tausadóres de doenças diversas. Destarte,' considerando que no
ano de 2012 a adr'i1Ínistraçã~\do Prefeito Aylton, dispofubilizou a tubulação para
colocação da canalização da ';'sanga,e passados "doisan6s da atual Administração o
serviço até a pfusente data "nã~'\foi efetuado. Te~dc;/em linha' d~'\conta estes
elementos con~idl?ramosindisperis~v'e-l,quese efetive a<colocação,da canalização, de
maneira que" o~ moradores ribeirõs .•a 'sangâ' tenham as mínimas" tondições de
saneamento ;b~rrS estar .. Isto posto, ~uereniosl-que numa~aç~o ':d.~'~-P'i'omotoria
Pública junto ao Executivo Municipa.1notifique;",nesté casoiaça reali'zar o serviço,
pois a Secretaria d~---ObrasdiS:P9I!-ibilizada'mão-d;õbrá~riecessária:; 9498 Anselmo
Britzke - O Vereador .....abaixo assinado;, solicita"'n"ãrf~fua regimental, que depois de
ouvido o plenário, seja e"ricaminhadoo-ffciõaõ-P;trão do'CTGÚnidos pela Tradição
Riograndense, Sr. Orlando~Wandscheer, extensivo a,~toda_patronagem e demais
integrantes do quadro sobial11cu;nprimentando~lh~ pelàlf3~ aniversário do CTG
Unidos pela Tradição Riog;at1t:Í~iHj~)B99{Ans~f~b BriÚâ~e - O Vereador abaixo
assinado, solicita na forma regimental~ qJ..e-depois de ouvido o plenário, seja
encaminhado oficio cumprimentando o Sr. Gilvano Santos (Nanico), pelo
lançamento do seu CD no último sábado no dia 29 de novembro do corrente no CTG
Unidos pela Tradição Riograndense; 9504 Eduardo Assis - O vereador abaixo ~
assinado requer na form regimental que após lido e aprovado em plenário seja
autorizado viagem Porto Alegre - RS entre os dias 08 a 10 de dezembro para
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Zila Breitembaeh e Lucas Redeeker FGTAS DAER Para tanto solicita a liberação
de 2 diárias e meia Solicita o carro oficial desta casa com seu respectivo motorista
Hoararia de saída: 08/12/2014 22:00 horas Retorno: 10/12/2014 18:00 horas.
Intervalo Regimental. Grande Expediente: Suprimido. Ordem do Dia. O Vereador
Anselmo Britzke solicitou que os requerimentos e projetos viáveis sejam votados
em bloco. O Presidente coloca em" votação~o, ,requerimento verbal do Vereador
Anselmo Britzke, vereadore?,qu;to,nconíal;P p'er.mãriéçam como estão, contrários se
manifestem, aprovad~:P2t~dQs:'";àp-re~idên'te!;t.soliCito~'~que:?-;se:retáriofizesse a
leitura do número,e alitor'e dos requerimentos. O presiden'te.-cblócouem discussão',_o ",~ •. - -, .••. ,'
os requerimentos. Os.<Vereadores Gilnei--.Jarré, Eduardo Assis "é:~AÍu3elmoBritzke
discutiram o8t:reqU:érimentos. N~o""havendo"mais vereadore~ <tiu~quiseSSem
discutir, o<p;.e~üJ.entecolocou os requerimentos em votação, vereado;es~(a"Voráveis
permaneçaib'l'tomo estão contráríbs se ~anifestem. Aprovado pol---t~'dàs. O
presid~~~jsolicitou que o secretário procedesse~ia leitura do número,":';~t~r e
ementa db projeto 134/14, do Executivo Municipal O secretário procedeu a l.t;!:it;rra
dos páreêeres da CJF~dos-respectivôs projetos. O presidente:colocou em discus;ãb o

: lo.' - ~ • ..~.
parec!'lE da CJF, "não havendo vereadore~ qu~_quisessem discuttr, colocoU'\em
votação. Aprovado por todos. O secretário proced'eu à leitura dos pareceres da. . .
COES dos projetos denominados. O presidente colocou em discussãp os pareceres
da COES, não havendo vereadores que quisessem discutir, coloc6u em votação.
Aprovado por todos. O presidente colocou;'~~'discus'Sãoo projeto com os pareceres
já aprovados. Não. havendo Vereadores que' queir:õ!-111discutir c~IQ(~oem votação,
vereadores que concordam perman_eçf!illco~o~estãó, conttárió"s se manifestem,
apro:vado por tod?s. \\Nada mais 'há'vendo ~a{tra~ar, sO,hp;ôteç~o de Deus o
preSIdente declarou e"ncerrada a presente sessao, convocando os senhores
vereadores para a .próxifna sessão ordinária a ser realizada no dia 08 de dezembro

,.,."~.m.l''">l" -"~ "-"r7"j"T
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