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ATA DA REUNIÃO ORDINÃRIA DO DIA 08 DEDEZEMBRO 2014
046/14 Presidente

Aos oito dias do mês de dezembro dois ..;'il ~-q{iâtofze, ás dezoito horas e quarenta e
cinco minutos ocorreu la~li~árã:gési:n~'''sext~;,ful.i_iri~~da' Câmara Municipal de
Carazinho. O Vereâdor ni~j)'t;'Pedrosoprocedeu à leiiJ"~a,_tÍê~h~~trechoda Bíblia. O
presidente colocbu~~preciação a ata. 045/14 da sessã~~ic4riáfia..de primeiro de
dezembro dé"dois'''~il e quatorze. Está em di'8cussão à ata, não"':-ií~ertdo vereadores
que qui~éS~~inuiscutir colocou erri"votação. Ap~ovado por todos. O p{~id~nte pediu
que o/s~~etário procedesse à leifura do ~xpediente da presente reunÜlo~:Leitura
do Expediente: Oficio nO 256/2614 - do E~ecutivo Municipal enc~irthando

••.• , •. I , ..• ,'v.
Projêtq~"""deLei n° 123/14; Oficio n° 299/2014 - do Executivo Municipal
egcàminhando Projeto_de,~Lei7""n°140/14; Ofi'cio.•.n~300/.201.4...•- do Exeputivo
rvrtiJ.1icipalenca'minhando Projeto de Lei~n° 141/14; Oficio nO~301/2014~do
Exec:utivoMunicipal encaminhando Projeto d€d..ei n° 142/14; Oficio n° 002/2014 da
Igreja da Fé corividando para comemoração da fundação da Igreja Internacional da
Fé, dia 13 de dêzembro às 20 horas na sêd~,da Igreja, Leitura das Indicações:
9519- Orion Albuquerque. Indicação pari3..'qu~'-sejamefetuadas ~elhorias na Rua

, ' I '-
Conde Porto Alegre, Bairro Santo Antô'Íiio, principãlmente em frente ao número
300, a referida rua encontra-se intJ;l(fegável;~52t~paniei~Webér- :Reitera para que
sejam feitas as' lav$.ções externas aas lixeiras dà tipo CONTAINERS de nossa

" .r., ~"'-- .f.' . •

cidade; 9531- P:aulirio De Moura- Solicita ao Executivo juntamente com o setor
competente o patrol'a'inento, ensaibramento, compactáção ,(limpeza dos bueiros,
pois é impossív~l de trànsitar na Rua Alberto Loeff N?36 Bairro Ouro Preto; 9534-
Paulino De Mohra- SoÍicita ao Executivo\juntamente c6m' o setbr competente a

, • '. '-~I' ~. •
limpeza de tubos entupidos na Rua Padre Landel-de Moura. Bairro São Sebastião;
9537 .Paulino De Mour~, Solicita ao Executivo juntaq'lênte com o'"setorcompetente
o patrolamento, :'cascalhainertto na Rua Lúcio de Britto; pois a mesma apresenta
muitos buracps ê' nas laterais v'áletas grandes fic,abdoimpossíve(dê transitar neste
local; 9539~~raulino De Motfra- '-Solicita ao....Executivo que p~ovidêhcie ao setor
competent~ à:'limpeza dos bueiros .na.Av..•.•..Pátria, Bairro Gentró:~o~ fundos do
ColégioNotre~pàme Aparecida pois-....~dias-dé_m1;ütachuv:a~a ág~;;está entrando
nas garagens de alguns prédios; 9557. AÍi'selm6Btitzke- 'Encaminha solicitação ao
Executivo Municipal par~g~~ determine ao~e1_o9bmpetenté com a máxima
urgência possível á>Tealização------dê~melhoriasna-R1íã~HumbertoLampert,Bairro Vila
Rica pois o local enc5htra-se em ~itüaçãõ~ária; 9558.F~rnando Sant'Anna de
Moraes- Solicita ao setor~Cbmpetente que realize reparoS~na Rua Vilmo de Conte -
Bairro Oriental. No lotal/há1"iii'esesLfoi---retiradâo cál~;rrrlento para colocação de
tubos e nunca mais foi --;~féit£".~Q~lóéàl.ésta'de.•..dificil ~.c~~soe em dias de chuva a. -'. ..-' ~'~ ..•• .•.'.•...•.
lama toma conta da VIa; 9559- Fernahdo Sant'Anna de Moraes e Otto Gerhardt-
Solicitam ao setor competente que realize reparos na Rua Alexandre da Motta
esquina com a Rua Marechal Deodoro. No local formou-se um buraco no meio fio
que acabou ocasionando o desmoronamento do passeio público e como o local tem
pouca iluminação torna-se um perigo tanto para os pedestres como para os veículosm
que por ali transitam; 9568- Marcia Luiz Hoppen - Solicita ao Executivo Municipal, \,
que determine ao setor competente, a execução de serviços de limpeza e conserto da ..
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boca de lobo na esquina com a Rua Travessa Edson e em toda sua extensão; 9576-
Alaor Galdino Tomaz- Solicita que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para
que determine ao setor competente que reahz8.a colocação de um CONTÊINER no
Condomínio Sol Nascente;, '~577.~Alaó'rrQaldind..iomaz- Solicita que seja enviado
ofício ao Executivo MtuÚclp:il,~-p1ra~q'Uede"tetmine~aoJseto£competente que realize
com mais freqüênci~ ...~'t:óihimento do lixo existen~-~o .(:;ifudó'mínio Sol Nascente;
9582. Gilnei-..Àl~~rhrJarré (Suplente) ..",Solicita ao Exe'éiitiVó"'"Municipal que
determine ~o,.setór competente à/ê"missão d~notificação a emprést;Soder Tecno
para re:41?:~}':adequações em seu~passe~g;púbÜ~oJ localizado na R'tili':'Seipach,pois
atualmén:~a empresa cercou o p~sseio impossibilitando o uso da pop'tlaçao; 9583-
Alaot'G~l:dinoTomaz- Solicita quel~eja enviado ~fício ao Executivo Muniópal, para
qutd"€t"ê'rmine ao setor competeAte que seja c610cada uma parada de ón~bus no
Corttlôinínio Sol ..Nascente;~9586!Alaor Galdino .~Tomaz--Solicita'~que seja Efitviado
dfiClOao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente qU~Jam
realizadas obraé de limpeza no Cemitério Mumcipal; 9588- Alaor~Galdino T6maz-
Solicita que sej~ enviado oficio ao Exec"utivoMunicipal, para q~e determine ao
setor competente que sejam realizadas obras,de melhorias nas ruas internas, bem
como na infraes:trutura do Parque Murti~ipal ,rbãchXavier da Cruz; 9591- Eduardo
Assis e Orion Albuquerque - Solicitam ~~..forma r~gi"inehtal ql,l"eapós aprovado em
plenário, seja énviado Anteprojeto ..ao Exee!1ti~o"JMunicipalí.para que o mesmo
apresente o pr~jeto\ Família na 'E'cola. Sa6endo-se que q~referido é de suma

I • \ . " ~

importância, pois aproxima a família da escola, onde os ifilhos são preparados
educacionalmente pa:r1:to futuro, sendo assim, nada mais justõ de que o mesmo seja
institucionalizado em".nbssacidade, tendo apoio do Executi~o,e de toda comunidade;
9592. Marcio L~iz Ho~p'kn e Otto Gerhardt:.--Solicitam ao:Executi';o Municipal, que
determine ao s~tor comp~tente, a execução de'serviçoJde'LimpJza e conserto da
boca de lobo na ",RuaDa 'piz Bairro Princesa/ em todá súa extens'ão; 9599- Marcia
Luiz Hoppen- S~1icita ao Ex~cutivo Municipal, queAÍetermine ao~setor competente,
a execução dt serviço par~,qJ.e. seja realizada./ um~ nova pi~tuta na faixa de
segurançali'a',e,squina da Rua Ipir~hg~ Bai:r:ro~Fábió;9601.DaIÚel WeEer e Estevâo
De Loreno:, Solicitam roçada at~ás ....dõ~cá};elódromo de Ca/azinh(l; 9602- Daniel
Weber e E~fe:vao De Loreno- Solicitam.-pára~que sejaeb.viadõ ..•.ofiê~o à Corsan
solicitando pará.,que seja realizado o tapame.nto~de;burac6 localizado na esquina da
Rua Silva Jardiá'.com a RUll--20 de Setembro; -9"ci05?E.stevãoDe Loreno e Daniel'... "'-- .._-.... . -".~..• -Weber- Solicitam ao.setor competente.::a operação.....tapa buracos nas Ruas Oniva de
Moura Estery e A~alia. Bonizomi Weber, no bairro .•..Sommer; 9606- Orion
Albuquerque- Solicita ,qu~seja---"enviado oficio ap.Exe:c!::tjvo para que faça uma
mobilização junto às l1derá'nças ea~'comunidâde.,em lé'ral:' de Carazinho e região,
solicitando apoio para ~õbÜl,zá're~~;'e'~~péi:fepirm'ariência do Posto de Policia
Rodoviária Federal em Carazinh~. ;{a-'-.BR'.285, o aumento de seu efetivo, dando
condições de trabalho e estrutura adequada aos Policiais. Leitura dos
Requerimentos: 9516 - Alaor GaldinoTomaz -Requer que seja enviado oficio com
os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. AIRTON WEBER
pelo falecimento, ocorrido no dia 02 de Dezembro de 2014; 9517 -Daniel Weber e ~/lj
Estevão De 1,oreno- Solicita para que seja enviado oficio com os mais sinceros votos ~
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de profundo pesar aos familiares de AIRTON WEBER pelo falecimento, ocorrido no
dia 02 de Dezembro de 2014; 9518- Orion Albuquerque Requerimento de Pedido de
Providência para que seja realizada a colocação.de um poste de iluminação pública
na Estrada que vai par~_.o Distrito :dê.•SãO'",B~rtt6;"'nas proximidades da antiga

~ . .., '. ~a. ••• .' .•. • . ,....
empresa Bunge, poste ,este-,.que deve ser colocado)e'rn frente à primeira casa a
direita; 9520- O,riorl."'£Ib"G<iúerque-Requer que seja encaffi:ip4ádo,oficio de aplauso
ao Presidente "daiA~sociação Carazihhen~e de E Parã ~D(Ú'iê:ientesVisuais
(ACADEV/Fabio"Zanetti e a Assis~nte sociálLuana Pastório eftertsivo a todos os
integran~s j'à Associação, que foi conteígplada"com mais um Proj~tg p~~o ano de
2015,Ae~Musicografia em Braille,'"'comesta conquista novos equipamé'ril.o('poderão
ser a\iqúlridos pela associação q-G.evai benefiCiar diretamente em tórh?{de 20
peS;oãs;'9524- Daniel Weber e Estevão De Loreno- Solicitam que seja enviado:oficio
de-.tpliuso à Rádio-Diário A:M780, que completa-na-próxima"'quarta-feira~(íi):,12,.. -,' ' '.. " ...••.."
anél.~.,de Programação; 9525 Daniel Weber e.;Esf:vão De Loreno-'ps veread?,res a
seguir assinad(ls no uso de suas atribuiçõesiegais e regimentais, solicitam à
ELETROCAR para que sejam instaladas. placas com identificaç'ão das Ruas no
Município de Carazinho; 9528- Estevão De Loreno e Daniel Weber- Solicitam que
seja enviado ofiçio com os mais sincero(~9tos 'dê profundo pesàr aos familiares do
Sr. Alex Fabiano Rech, pelo falecimento ocorrido_:I),Odià'07 de<Dezembro de 2014;
9529- Alaor Galdino, Tomaz- Solicita que sej~'.ElnViaaooficio do'Poder Legislativo de
Carazinho, ao Grupo.Diário da Mànhã e ao 'Sé'rviço Social do Comércio - SESC pela
realização da 2a.Cop~,Diário AM/Sesc de Futsal; 9530-Daniél Weber e Estevão De

J • • • •

Loreno- Solicitam para que seja enviado oficio de aplauso.à Tração Peças pela
conquista do Térceirà Lugar na 2a Copa Diário AMlSesc' de Futsal; 9532- Alaor
Galdino Tomaz-:Solicita'que seja enviado ôfiCi"odo Poder/Legislativo de Carazinho,
a Equipe João de Barrô ..Materiais de Construção pela cbnquista da 2a Copa Diário

I. " " ,'....
AM/SESC de Fulsal; 9533- Daniel Weber e Estevão De Loreno- Solicitam para que
seja enviado ofibio de aplau'So a João de ,Barro/Materiais de':Construção pela
conquista da/2a Copa Diá~io ÀM/Sesc dé Futs~l; ~9535- AlaÔr Caldino Tomaz-
Solicita quI seja enviado oficiâ""d,o"'Po_der~gisíativo de Carazinho, ',a'à Equipe da
Kixiki Mó~eis"p~la Conquista do Vice Cafupeonato da Za CopiÍ Diá'rlo AM/SESC de
Futsal; 9536- fD'aniel Weber- Solicitá:'"para-"qlie:)s~ja enviióÍdoofi'cio'-de aplauso a

•.• "'f,' /.,'_
Jonas Prestes li! a todos. (lS membros da IBNJ,~~gar~p-e VIda pela unçao de 12
ocorrida no últi~o dia à7';9538- Orioo Albuqu,erqtíé e Alaor Galdino Tomaz-
Solicitam que seja ehcaminhada:-oficio_delaplãuso~-: Coordenadora do SAE (Serviço
de Atenção Especializ~da)."Sra. Luana Saraiva, as recepcionistas Renata Cavedon e
Márcia Costa a TécJ1ic~...•de_E;nfermagem Mariceri:'~ayier,pela realização da
cam~anha para ~arca't __~<~~I~e/~~'~'pr9;Dfã;~~,pi~la~':;de ~o~bate à AIDS, o
ServIço de Atençao EspecIalizada',em DST/A'!DS; Hepatites VIraIS e Tuberculose
(SAE). Mais de 80 pessoas fizer~~' ~ test~' e receberam orientação quanto à
importância da prevenção, a equipe aderiu a campanha vestindo as camisetas com
a frase "Viva a Vida sem DST AIDS", conforme esse ano o Ministério da Saúde
focou no lema" Eu me previno, Eu me testo, Eu me conheço #partiuteste"; 9540-
Alaor Galdino Tomaz- Solicita que seja enviado oficio do Poder Legislativo de
Carazinho, ao Rotary Club Carazinho pela realização da Etapa do Desafio dos
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Desbravadores de Mountain Bike; _9543-Alaor Galdino Tomaz- Solicita que seja
enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, a Associação dos Caminhoneiros
de Carazinho e o Sindical' (Sindicato .das Empresas de Transporte de Cargas de
Carazinho e Região) pela-.:-~EralÍiàção d~rconfráter.£1zaçãoanual dos caminhoneiros;
9544- Daniel Weber,e'Eétevão""":De IÁl-rEm~Soiicit~rti.'-pára/que--seja enviado oficio de
aplauso à Kixil9:,péf~criii~i~ta do Segundo Lugar -na 2~iCÓpfDiário AM/Sesc de
Futsal;954~_~stev.ãS'be Loreno e DaIfiél,.Weber- Solicita qüe~ejà enviado oficio
parabeniz~mdo_-:a 'Equipe Empres~/Glória A,.••..a. campeã de bochíi,t~/Campeonato
Municip,il;de:::Bocha modalidade quplas;jrgani~ado pela Liga Caraif~lÍÔ';'deBocha;
9547jfOriOh Albuquerque- Solicita que seja encaminhado oficio dêl'ap1àuso ao
Presidente do Rotary Club de C:razinho Sr.Ahdré Gobbi, extensivo 'tóStiiemais
inté'kia:nt€s pela organização da b.2" etapa do desafio Desbravadores de M';iuntain
:E!iI?é:rtinCarazinho;---que-rseTreahzou no dia 07.-do' corrente .•..mês; 9548 -<D_~niel
We'ber- Solicita para que seja enviado oficio de "Aplauso a Roger 'KohlrauséhPela
co~'~sta da Copa Sul de Arrancadas 2014'~h~s categorias, Original e ti~safio
Aspirado; 9549.;Daniel Weber- Solicita para que seja enviado oficio de Aplauso a, . .
lIdo Lucca pela conquista do segundo lugar na Copa Sul de Arrancadas 2014; 9550-
Daniel Weber- Solicita para que seja e~~iado'oficio de Aplauso á Mikael Devens
pela conquista da Copa Sul de Arrancad~~ 2014l).~ ~ate'goria S'TLigth. 9553- Gian
Pedroso e Anseimo Britzke- Solicitarp que s_ejaeu.viado oficio ,de congratulações do
Poder Legislati';o dg Carazinho à;~E-quipeGafupeã da C06a .DIÁRIO DA MANHÃ
AM/SESC de F~utsár; que se destacou pela grande <.ltuaç~~'de1seus atletas no
decorrer do torneio e",éplespecial durante a partida final, pbis mesmo enfrentando
grandes equipis ch~gou à final para ..•.tece,!Jer ,6 titulo d~ campeã após,
cumprimentamos então\a toda equipe dà .•..iJOAO,DE ,BARRO :MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO; bem ~bdtoa equipe Vice-campeã, KIXIKI MÓVEIS; 9554- Gian
Pedroso e Anselmo Brit~ke~,.solicitam que seja enviad~ oficio de éongratulações do

~ ." ' /,'--
Poder. Le~isl~ivo .de _Ca'r~zí~ho ao D~IO pA MANHA .e ~o SESC p~la
orgamzaçao ~e reahza7ao da- 2>.Q.opa ]~han.o/AM!SESC ~e Futsal;, 9555-_Glan
Pedroso e Anselmo Bntzke- SoliCItam que seja envtado OfiClOde congratulaçoes do
Poder Legisla'tivo de Carazinho ~Rádio".riIÁRIO DA MANHA, cufuprimentando-
lh.es pela f~sÚyid~d.eem co~emor~çã~ a.o~niv7r-s~ri~ ~;.:{zanos>~~"rádio; 9556-
Glan Pedroso- SoliCIta que"se]a regIstrado etírAta_e ofiCIadoaos famIliares votos de'"' •...... .'.' -'.',) .-
profundo pesar, pela perda~irreparável do amigo.4iliEX FABIANO RECH, ocorrida
prematuramente n;;:"úJ,timodi--a:07'"'de:.dezem:l5:i:oT~9560-Rudi,B'rombilla- Solicita na
forma regimental, que""depoisde lido em plenário e deferido pela Presidência, seja
consignado em Ata e oficiado,aos familiares votos.de'profundo pesar em nome do, 'J --'. . __ ' ~; 'i'! >"""
PODER LEGISLATIVO."D~J;9~~n>J~Hp'rpelo JaI~.cunento do senhor ALEX
FABIANO RECH; 9561- Fernand9 ....•~~n~'ft~nalde Moraes- Requer, na forma
regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso
ao Atleta Claudio Weidlich, que no dia 27 de novembro alcançou o primeiro lugar
na 9a Etapa do Ranking de Futevôlei do Grêmio Aquático de Carazinho. Através
desta receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal; 9562- Orion J1sl.
Albuquerque- Solicita que seja enviado oficio aos familiares do Sr. Alex Fabiano
Rech, pelo falecimento prematuro, do jovem Carazinhense, que veio a falecer na
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cidade de Curitiba, ocorrido no dia 07 do corrente mês, deixando seus filhos,
amigos, e demais familiares enlutados pela perda. Todos que tiveram o prazer de
conhecer o jovem Alex sabiam. da grande- dedi.caç.ãoexemplar que tinha aos seus
fJ.1hose a sua família, Alex êrii=fi.Iho dÓ.hOSSo,:éstifuádb,amigo Elol; 9563- Fernando
Sant'Anna de Moraeste~6:ttoiGerh'ardt~os'~vérr~á'do~~~-requerem.na forma
regimental, que, d~pOi8'de lido e deferido em plenári6f~Séjã ,enviado oficio de
profundo pesar "tbs("f~miliares do Sr,,'"AirtonWeber, que vei6_~'fálecerna última
terça-feir!1(02)j.d~ixando seus fillfus e a corrlunidade enlutada 'P~l~<perda;9565-
Marcio 0i.i~Hoppen- Solicita na forma l"~gimerital,que após aprovid(Ç~ plenário
seja enc~ininhado ofício dessa bolendã casa \legislativa, Ao Senhnr",Deputado
Fedei="a:l:,MárcioBiolchi do PMDB! pela indicação do seu nome para ocupá1'",1i)Casa
Ci~.':~2õ governo de José Ivo S~rtori.;. 956~- ~stevão De .~reno, Dan~el\;.~e.ber,
Fernando Sant'Anna .deMoraes-e MarcIOLmz Hoppen" SolicItam-que seja envu~do
dfi4iocom os m~is sinceros votos de profu~do pe'sar aos familiares da Sra. "$'ÍJELI
BOR'GES DE OLIVEIRA, conhecida carinho~ainEmte a "Tia Su", ~pelo falecimento
ocorrido no dia 102de Dezembro de 2014;.~9569-Eduardo Assis- Requer na forma
regimental que iapós aprovado em plenário seja enviado ofício de congratulações
para o TENENTE CORONEL SÉRGIQYORTELA_DA SILVA Foi publicado no
DOE no dia 03 de dezembro de 2014 a 'promoção de Sérgio'Portela da Silva a
Tenente Coronel. O Tenente Coronel Portela e~tt na B;'igada liá 25 anos tendo
sempre cumprido co'inseu dever dÊQ3rigadia'nÓde forma exemplar,~desde o início de
sua carreira mijita;, "l.:;ltéos comandos a que teve sob sua résponsabilidade; 9570-

t ~ • "
Eduardo Assis- Requer na forma regimental que após apt;ovado em plenário seja
enviado ofício d~ conlhàtulações para o Colégio Notre' Danie'Apar"ecida. Na última
quinta feira, dià 04 dé dezembro, foi realibda a apresehta'ção de natal por parte

. .. " . - ,- ;.. ,;dos alunos e como sempre\os professores e a dlreçao fizeram um excelente trabalho
com os mesmos;l.apreset\ta~~o esta que emqc'ionouqG.emlá se f~z presente para
apreciar tal ato; 9572. Eduárdo Assis- Requer ná forma regiinental que após
aprovado em..!plenário sejà",edviado ofício de ...{ongratulações.'p~a o Professor
ADRIANO/b?~ S~OS Rbs~""".O-...P~~estor;~driano dO,s.~Sap!ü~\R?sa, está
prestando 'seus prestImosos serVlços para o ColeglONotre Dame AparecIda, onde
realiza u~ - e~ele~te trabalho co~ ?,~;::alli?o~~~o~/<Íuais. e~tãó sobr: sua
responsabihdade, nao somente referente a 'Sua,•.dIsclplina, mas trabalha alem de

'< .,~.... " •..? :#"'

tudo o lado humano de cada-:'um,formando pessoas.~deexcelência em sua essência;
9578.Daniel Weber\ ..Estevão'Ue:':Loreno:;SóliCltaiií'para 'qu.-e.sejaenviado oficio de
aplauso à Diário AMe<-ao Sesc pela realização da 2a

•.•.Copa Diário AM/Sesc de
Futsal; 9579- EduardoiAs,~ls.'e .Gjlnei Alberto Ja~ré S'yp~el"~te.Requerem na forma
regimental que após aproV,'ado:eillJ>len-ário-sej~::.enviaHà=bficiode congratulações

., ",~y- 10\ "", I'~". 'r",'~' '., <=' '
para a LELUT - Legião Evangélica/~~u!epl.n,~-~d(LCarazinhopela posse de sua nova
diretoria e novos Legionários; 9580. Gilnei Alberto Jarré - Suplente. Requer na
forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja autorizada viagem a
Porto Alegre - RS entre os dias 09 a 10 de dezembro para cumprir agenda conforme
o que segue: Participação de audiências nos gabinetes da Deputada Zila ~
Breitembaeh e Deputado Lucas Redecker e DAERPara tanto solicita a liberação de
1 diárias e meia Horário de saida: 09/12/2014 10:00 horas Retorno: 10/1212014 -
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15:00 horas; 9581- Gilnei Alberto Jarré - Suplente- Requer na forma regimental
que após lido e aprovado em plenário seja encaminhado oficio ao diretor da
CORSAN unidade Carazinho,solicitando- •. que sejam tomadas providencias
URGENTES, para viabilizartó"'re'paro"'b"ásRua-s/Sa:lüanha Marinho, em frente ao
número 661 e na Afontó;Péni,teni"fre~te"'ab' ~ÓrrÍer(r98:---em ambos locais foram
realizadas ligaçõ,es\\le":.áiU""'ã a mais de trinta dias e-~té''à~áii."tli'çl.ehoje não foram
realizados os~rep~ards"""nece8sários no~seu 'calçamento. Ress~1t'aiÍdo""'quesegundo a
Lei Complém:elltar 153, aprovada ..•.•.no ano d~'~2011 o prazo da'iÍo"l/a{Corsan para
efetuar is'~e;~rviço é de 8 dias, o'"que ve~'iYsendo descumprido constknie"'"l!iente,um
exemplo::aão esses dois endereço~)Citados que t'estão a trinta dias tfiõntOa e não
receb_~r~fu o conserto devido; 9584- Paulino: De Moura- Requer,~nUJorma
regi~tal, que depois de lido e~ Plenário, seja enviado oficio com mais. sinceros'~" ~ \' ...•..
votos de profundo 'pesar, pela-perda irreparável do 'senhor'AIRT0N WEBER!,aos.,63
anO'aocorrido no dia 02 de dezembro 2014; "'9587-,Anselmo Britzké e Gian p€êír~so-
soli'-citam na forma regimental, que após lid~' e apreciado em Plenári6' seja
AUTORIZADA viagem à Porto AlegreIRS..entre os dias 16 a 19'de Dezembro do
corrente, para p~rticipar de um Curso no.Jnlegis; 9589- Gian Pedroso- Requer que
seja enviado ofítio de congratulações dd~Pôder'liégislativo de Carãzinho ao Colégio
Sinodal Rui Ba~bosa, cumprimentando-íh~s pela_r~?Üúlção daj1a NOITE DE LUZ;
9590- Daniel Wéber,e Estevão De.Loreno- Solicitam' para que seja "enviado oficio de
aplauso ao SestlSe:ri'at e a Rádio Líder FM\r4resentado nesta pelo Sr. Alexandre.'. L" . _ .' .; .Costa, parabemzando pela realizaçao do rally de Regulandades que aconteceu no
ultimo sábado c¥a 06;\9598- Alaor Caldino Tomaz- Re'que~/;'qúeseja enviado oficio
do Poder Legislativo "de Carazinho, a Associação Carazinhense de Futebol - ACF
pela Conquista ido Vide"'c\ampeonatoRegio)i~l de FútebQl càtegoqa Sub 13; 9600-
Alaar Galdino Tomaz-\Requer que seja enviado" ofici6 d'o Poder Legislativo de
Carazinho, a André Màr~"ioWentz Brum,/Bruno jXavier, Ism~r Varela, Vitor
Locatelli e Arce.bi Junior 'B~}bosa, pela Conquista"do Vice Campeonato da Copa
Lupicínio Rod~igues de Futsai:'representándo ....( eqúipe do Atnéiica de Tapera;
9604- Oriorl Albuquerque- Req'uer "queseja en~minhado oficio:"ã.todos•....os líderes de
bancadas ~,~, S~;mado Federal, .....Dep~utaa~s~éderais e D~putá.d?s j Estaduais,
solicitando apoio para mobilizarem-se pela: permanênci: do Posto de Policia
Rodoviária Fed'eral em Carazinho na BR 285:"onde~~au~nto de sé'u efetivo, dando
condições de trabalho e ~~tr1.!tura adequada a~~~P6li6iais; 9607 - Daniel Weber-
Solicita para que s~a.enviadoÓfiêio_com~os:fii'ã~s~ceros votós de profundo pesar
aos familiares de ORISA.ANHAYA MICHELINI pelo falecimento, ocorrido no dia
06 de Dezembro de 2014;,9608: Alaor Galdino Tornai;' Anselmo Britzke, Eduardo
Assis, Gian Pedroso, bri~h Aibu:que-rgue,-PáliÚno D1lM&ura e Rudi Brombilla-
Requerem que seja env{aaõ!"fõfi~'iqt:~~~~iM~tério "--P~>blicoa fim de que sejam
apuradas as denuncias invocadas pelos Servidor Reinaldo Cavalheiro, bem como a
documentação por este trazida; 9609- Estevão De wreno e Daniel Weber- Os
Vereadores solicitam que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado oficio ao
Sindicato Rural e dos Trabalhadores Rurais, em parceria com a Cotrijal, o nosso ~
total apoio a Manifestação "Tratoraço" que será realizada no próximo dia 11 de
Dezembro de 2014, em frente a Cotrijal na Rua Eurico Araújo.Em seguida os . J •
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manifestantes seguirão sentido Avenida Flores da Cunha -direcionada para a BR
285, sentido Carazinho - Passo Fundo até o trevo da Bandeira, juntamente com o
pronunciamento dos produtores. Salientamos ,que o emplacamento de tratores e
máquinas agrícolas será.-mãi.s:"i:iniôn5s"aó pequéii.o--:-p"rodutor rural que tanto tem
sofrido no nosso país~~~.céit~ia'õpesõ Cio:iü:~h~iam'~nt~recairáprincipalmente
sobre os equipameii~~;~is' novos, já se costuma ser taiétaado.,as despesas com
licenciamento, tiinplil~~mento,seguro~obrigatório e a compr~i:)d~íÔutros itens de
segurança ~ID.O'~ cinto de segurahça e extiritores, corresponde~'~'3%-dovalor de
cada má.q~irià.Com isso, será mais uma:~dificui'dadeque o produtoh.~, terá que
enfrentà?";(t"que graças ao trabalho dest~s homéns e mulheres, que n"tis)bt"'asileiros
temoP:ojálimento de qualidade .ta mesa. Nos1manifestamos em total6P~io aos
agr'féU:ltores,que são o esteio da/economia nacional, e nos colocamos a disposição~..... , 'I.- , ..••..
d3~.'~produtoresre,"'-lideranças-.-na luta c?~tra\ o emplacamen~ de trat2-s, e
eqwpamentos agrIcolas. Grande Expe~Ien.t:e: \.0 Vereador OrlOn Albuq~~rque
requereu verbalmente o uso da tribuna a Sra.' Secretária de Educação Eloisa
Dreyer e a 8ra: Marenilse Schimitz ,Presidente da escola de pais do Brasil. O
Presidente coloca em votação o requerimento verbal do ~Vereador Orion. ._~ '-' '- .Albuquerque, vereadores que concordàm (permaneçam como estão, contrános seI 'L '- - •• ~ '

manifestem, aprovado por todos. Após o uso da tri!:Junà'pela Sra.~Eloisa Dreyer e
Sra. Marenilse Schimitz, os vereadores Paulino:.d~ Mou~a, Oriort Albuquerque e

L c'. <.." '.' r'"Eduardo Assis manifestaram-se. Ordem do,~Dia: O Vereador Paulino de Moura.. ..• ,. . •.
solicitou que os requerimentos e projetos viáveis sejam votados em bloco, com
exceção do reqÚerimehto 9608. O Presidente coloca ,em v'~tação~l'o requerimento~ ,"'. ; ~, ,verbal do Vereador ~àulino de Moura, ve.r~adores,que .concordam permaneçam
como estão, contrário~'"~ manifestem, apt-ov~dopof todbs.' O pr~sidente solicitou
que o secretário fizes'lse\a leitura do número ~eautor" dos rêquerimentos. O

. '. ~. '" - .. /.' :.preSIdente colocou em discussao os requenmentos. O Vereador Pauhno de Moura
discutiu os requ~rimentos\Não havendo mais vereaáore~sque quisessem discutir, o
presidente c6Íocou os r~'q~~__er4nentos" em/(otação, ver~Jidoies. favoráveis
permaneçani ,como estão contrárioS'-sEtmanifestem .....Aprovado-,portqdos. Conforme
solicitado ip~!ojVereado~ Paulin6-~~'::Mó'u~<ro reque,ri.~eiIto 196.9_~Tfo~votado
separadamente. O preSIdente SOliCItouc,..que-o"secretano: fizesse a leitura do
requerimento. G~presiden~E?colocou em disc-us;ão-"or.eqtiérimerito~Os Vereadores
Paulino de Mourà-"eDamel:'Weber discutiram o reqlieilmento"Não havendo mais
vereadores que qui~es~emdisc~i2d.:.preslden~6Iõcou o requ'érimento em votação,
vereadores favoráveis permaneçam comoestão contrários.s'""emanifestem. Aprovado
por todos. Nada mais h:l;'lv~n::do-a.tratar,sob pro~ção-d~"\oDel,lso presidente declarou
encerrada a presente ses.sã?,f.ç.onv~n-c!(:c?s~nC-0!..y~,t,y~adorespara a próxima
se~~ária a ser realiz~d'a/no/di~ }'5; ~(i.tlez'embrode dois mil e qu rze às
1S
T
~5atos, enham todos uma excelente noite. '
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