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Ao vigésimo terceiro dia do més de fevereiro de dois mil e quinze, 6,dezé!;',;':,n"
horas e quarenta e cinco minutos ocorreu á quinta sessãodo ano de dois mil e
quinze da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Erlei Vieira Assis
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente_colocou em
apreciação a ata 004/15 da sessão ordinária do dia <í 3;02/15) Está em
discussão à ata, não havendo vereadores que quisessem di~firêolocouem
votação. Aprovado por todos. LEITURADO EXPEDIENTE:~ Oficio 040/15 do
Executivo Municipal, o qual comunica fériasdo Prefeito de 13de fevereiro a 15
de março; Ofício 041/15 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto
de Lei 021/15: Ofício 042/15 do Executivo Municipal. o qual responde Pedido
de Informação _ OP 018/15: Oficio 035/15 da Prefeitura de Lagoa dos Trés
Cantos para participar do lançamento do 14<'1 Lagoa Fest,dia 20 de fevereiro
as 20 horas; Ofício do IGAM, encaminhando relatório dos serviços prestados
pela instituição ao poder legislativo de Corazinho no ano de 2014:Ofício dos
familiares do $r. Romeu Scaglia Borleze manifestando agradecimento pela
cedência do plenário poro realização dos atos de encomendação,
homenagem e despedida. Convite do Conselho Municipal de Tradições
Gaúchas para a abertura da Semana da paz. LEITURADAS INDICAÇÕES: 10077
19/02/2015 Daniel Weber Indicação Solicita melhorias na Rua Augusto Keller.
10078 Daniel Weber Indicação Solicita a realização de roçada e corte de
grama na escola técnica localizada próximo ao Patronato Santo Antônio.
10085Rudi Brombi1laIndicação Solicita ao Executivo para que determine o
setor competente os trabalhos de pintura da faixa de segurança e
revitalização da sinalização em frente a todas as escolas MunicipaiS e
Estaduaisde nossomunicípio. l0090 EstevãoDe loreno Indicação Solicita para
que seja realizada a roçada e limpeza do passeio da EMEFPROF.FRANCEUNO
DORNElES.10094 Rudi Brombilla Indicação Solicita ao Executivo para que
determine o setor competente à colocação de britas em toda a extensão na
RuaClaudio dos Santos e realize estudos para viabilidade de asfaltamento da
mesma, solicitação da comunidade. 10096Rudi Brombilla Indicação Solicita
ao Executivo para que determine o setor competente os trabalhos de
patrolamento, cascalhamento e compactação entre a Estradade Xadres que
liga até posto de capitação de água da CORSAN.10103Paulino De Moura
Indicação Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente a
limpeza dos lixos espalhados e um grande matagal nas laterais da Rua
Ipiranga esquina com a Rio Branco Bairro:Glória e providenciar a colocação
de uma lixeira neste local. 10106 Paulino De Moura Indicação Solicitar ao
Executivo juntamente com o setor competente o patrolamento,
cascalhamento apresenta muitos buracos na Rua Vitória Bairro: Floresta
impossívelde transitar neste local. 10108Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja-(/
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enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao setor
competente para que faça a pintura das faixas de segurança nas
proximidades das Escolas devido ao retorno das atividades escolares. 10111
Alaar Galdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio 00 Sr. Prefeito Municipal,
para que determine ao setor competente operação tapa-buracos na Ruo
Marechal Deodoro, especialmente no trecho aos fundos da Escola Sorg.
10112Alaor Goldino Tomaz Indicação Seja enviado oficio ao Sr. Prefeito
Municipal, para que determine ao setor competente para que realize
operação tapa-buracos na Rua Goiás no Bairro Oriental. 10114Paulino De
Moura Indicação REITERA:Solicitar ao Executivo juntamente com o setor
competente o patrolamenfo, cascalhamento e a limpeza pois apresenta
diversosburacos na Rua Maurilio dos Santos.Bairro:Floresta. 10115Fernando
Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita ao setor competente que realize
reparos na RuaCarlosAfonso Fenix,onde existemváriosburacos e nosdias de
chuva torna-se intrafegável. 10118 Estevão De loreno Indicação Solicita
operação tapa buracos na Rua Rui Barbosa. 10120Fernando Sant'Anna de
Moraes Indicação Solicita ao setor competente que realize reparos na Rua
lrineu dos SantosMateus, onde existemvários buracos tornando-se um perigo
para que por ali transita. 10121EstevãoDe Loreno Indicação Solicita operação
tapa buracos na Rua 10 de Novembro. 10122Estevão De Loreno Indicação
Solicita Operação tapa buracos na RuaMarechal Deodoro. 10123Fernando
Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita ao setor competente que realize
reparos na Rua Independência esquina com a Rua Padre Gusmão, onde
existemvários buracos e nos dias de chuva torna-se intransitável. 10124Orion
Albuquerque Indicação para que seja colocado tubOSem frente à residência
de número 121localizada na rua Santa Catariana de laborie esquina com a
Rua Valderino P.D. Oliveira, Bairro Alvorada. 10125Daniel Weber Indicação
Solicita para que seja realizada a roçada nosarredores da escada localizada
atrás do Posto Cavo\. 10126 Daniel Weber Estevão De loreno Indicação
Solicita que seja realizado o corte de grama da Praça do Hospital. 15:\7:03
Fernando Sant'Anna de Moraes 10127 Daniel Weber Estevão De loreno
Fernando Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita para que seja realizada a
pintura de faixas de segurança, limite de velocidade e sinalização de
cruzamento, bem como, a sinalização por placas de "PARE" em todos os
cruzamentos da Rua Coroados. 10130 Eduardo AssisIndicação Reitera a
solicitação para que se faça a sincronização das sinaleirasda Avenida flores
da Cunha em toda sua extensão. 10133Daniel Weber Estevão De loreno
Indicação Solicita o funcionamento do semáforo localizada no cruzamento
em frente ao mercado Economia no Bairro Borguetti.10140otto Gerhardt
Marcio LuizHoppen Indicação Encaminhamos solicitação ao Executivo para
que determine ao setor competente com a máxima urgência a atualização
das pinturasdas faixas de segurança em todos os pontos escolaresda Cidade.
Pedido da Comunidade. 10141ErleiVieira Indicação Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente a realização de operação
tapa buracos na RuaAlferesRodrigo,da Farmácia SãoJoão até a rótula onde
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AGNESI RUZZARINFENNER"DONA INÊS" A todos os tamiliares do inesquecível
Senhora. AGNESI RUZZARIN FENNER "DONA INÊS os nossos mais sentidos
pêsames pelo infausto ocorrido. 10102Gian PedrosoRequerimento de Aplauso
Seja enviado ofício do Poder legislativo de Carazinho ao Presidente do Banrisul
e ao Gerente da Agencia em Carezinho, cumprimentando-lhes pela
excelente iniciativa de abrir as agencias de iodo estado do RioGrande do Sul
uma hora mais cedo a partir desta segunda-feira (23) para atendimento é
exclusivo aos aposentados. 10104 Alam Galdino Tomaz Requerimento de
Aplauso Seja enviado ofício de aplausos do Poder Legislativo de Carazinho, a
direção e atletas da Equipe da Novo Ouro Preto pela Conquista do
Campeonato Municipal deFutebol de Masters. 10105Alaor Galdino Tomaz
Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício de aplausos do Poder Legislativo
de Carazinho, o direção e atletas da Equipe da EC Brasil pelo Vice-
campeonato alcançado no Campeonato Municipal de Futebol de Masters.
10107 Orion Albuquerque Requerimento de Pesar Seja enviado oficio de
profundo pesar aos familiares do Sr. JOÃO LUIZCARDOZO (DJ DON-BILL). que
veio a falecer no dia 20 do corrente mês. 10113Anselmo BritzkeRequerimento
de Aplauso O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que
depois de ouvido o plenário, seja encaminhado oficio a Sra lolanda Tatsch
Banunasque recebeu Comenda a Pazde Ponche Verde 10116Rudi Brombilla
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja
enviado ofício de cumprimentos ao CTG RINCÃO SERRANO,em nome do
Patrão Claudio Hoffmann, Coordenador TuríbioGolhaz dos Santos,PosteiroLuiz
Roberto Bandeira e extensivo o toda invernada de Danças Adulta e seus
colaboradores pela brilhante conquista do 10 Lugar no FNCG - Festival
Nacional da Cuitura Gaucha 2014/20015 na Cidade de Vacaria - RSno dia 22
de fevereiro de 2015. Recebam o reconhecimento do Legislativo Municipal.
10117 Anselmo Britzke Orion Albuquerque Requerimento de Aplauso O
Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que depois de ouvido
o plenária, seja encaminhado ofício ao Coordenador do CMTG, o
tradicionalista Pedro América Messerschmidt cumprimentando pela
organização das festividades da Semana da Paz. 10119 Anselmo Britzke
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhado ofício de cumprimentos ao Diretor do
Departamento Municipal de Esportes,Sr. Márcio Hermes
(POPE),cumprimentando-lhe pela organização do Campeonato de Futebol
Masters.10128Eduardo AssisOrion Requerimento de Pedido de OsVereadores
abaixo assinado requerem que após aprovado em plenário, seja enviado
ofício ao Executivo Municipal para que informe a esta Casa os seguintes
questionamentos referentes a ELETROCAR- Centrais Elétricas de Carazinho,
conforme o que segue: - 15:39:58 Albuquerque Informação Pedido de
Informação: t- QUAL O TOTALDA DíVIDA DA EMPRESANA DATA DE HOJE? 2-
ANEXAR CÓPIA DO ÚLTIMO BALANCETE (ATUAliZADO) t 0129 23/02/2015 -
15:40:15 Orion Albuquerque Requerimento de Aplauso Seja encaminhado
oficio de apiauso a Coordenadora do SAE(Serviço de Atenção Especia?
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Sra. Luana Saraiva e sua equipe Cristiane E\izefeSbarde\lofo (Enfermeira SAE):
Maricéri Xavier (Técnica em enfermagem); Márcia Mallrnamm Costa
(Recepcionista); Anselmo Goularf (ServiçosGerais), extensivo a fodo equipe
da Secretaria Municipal de Saúde que participaram, Setor de Transporte,
Coordenação da Atenção Básica, Secretária do Conselho Municipal da
Saúde, Epidemiologia e sala 15, que apoiaram a equipe do SAEajudando na
entrega dos materiais informativos e insumos de prevenção 10132 Daniel
Weber Estevão De Loreno Requerimento de Pedido de Informação Pedido de
informação referente aos trabalhos de roçada no município. 10134 Daniel
Weber Estevão De loreno Requerimento de Mesa Diretora Seja enviado ofício
o Mesa Diretora desta Caso solicitando que se tome providências em relação
à transmissãoao vivo dos SessõesPlenáriasOrdinárias, Extraordináriase Solenes
via rádio e internet. Os Vereadores abaixo assinado requerem que após
aprovado em plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal para que
informe o que segue: Pedido de Informação Seara: 1- Quanto foi gosto para
realizar a 190Seara da Canção? 2- Quanto o executivo gastou para realizar tal
evento? 3- Qual a rubrica saiu os gastos/pagamentos do evento? 4- Quanto
foi gasto para contratar a cobertura (lonão)?Qual a modalidade foi usada
(tomada de preços ou licitação)? Enviarcopia do contrato e também recibo
do pagamento. Casos têm enviar orçamento das empresas que participaram
do certame. 10135 Eduardo AssisErlei Vieira Orion Albuquerque Paulino De
Moura Rudi Brombilla Requerimento de Pedido de Informação 5- Quanto foi
gasto para locar as cadeiras usadas pelo publico? )?Qual a modalidade foi
usada (tomada de preços ou licitação)? Enviarcopia do contrato e também
recibo do pagamento. Caso tem enviar orçamento das empresas que
participaram do certame. 6- Quanto foi gasto para contratar a
sonorização/iluminação do evento? )?Qual a modalidade foi usada (tomada
de preços ou licitação)? Enviar copia do contrato e também recibo do
pagamento. Caso tem enviar orçamento das empresas que participaram do
certame. 7- Quanto foi gasto para contratar os jurados do evento? Enviar
copia dos recibos de pagamento. 8- Quanto foi gasto em ajuda de custo dos
músicos que concorreram na Seara?Enviarcopia dos recibos de pagamento.
9- Qual valor gasto com as premiações (músicas e músicos) que venceram o
festival em suas categorias?Enviar copia dos recibos de pagamento 10-Qual
valor gasto com os shows que fizeram parte da programação da 19

0

Seara?Enviar recibo dos pagamentos e copia dos contratos. 11- Se houve
empresa que prestou serviço de gravação (filmagem) do evento, informar
nome, valor gosto com a empresa'?Qual o modalidade foi usada (tomada de
preços ou licitação)'? Enviar copia do contrato e também recibo do
pagamento. Caso tenha, enviar orçamento das empresas que participaram
do certame. 12-Foicontratada alguma empresa de segurança? Qual, quanto
foi gosto e qual processo de contratação? 13- Quanto foi gosto em
publicidade com o evento? 14- conforme consta no portal do transparência
no site do Prefeitura de Carazinho, por que o servidor Municipal Vitor Xavier,
Coordenador do Festival recebeu R$64, 600,00do caixa da Prefeitura? Onde
fu, ~>'o ,," '00'. Co,o '" d> ">, wm.,. "00""0"?
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correspondência as mulheres indicadas. a data da realização da Sessãoe
solicitando o envio do currículo o para serem selecionados. 10139ErleiVieira
Requerimento de Pedido de Informação Vereador abaixo assinado solicita na
forma regimentaL que após lido em plenário seja encaminhado o seguinte
pedido de informação ao ExcelentíssimoPrefeito Municipal Renato Süss.Com
relação ao quadro de pessoal do município enviar a seguinte documentação:
1.Relação de fodos funcionários concursados, cargos em comissão, contratos
emergenciais. funções gratificadas, funções de confiança e relação de
funcionários que prestam serviço a prefeitura através de empresas
ferceirizadas. 2. Se tratando dos contratos emergenciais, foi realizado algum
processo seletivo simplificado para contratação dos mesmos? Foi dado
publicidade acerca da abertura da vaga e do seu preenchimento? Enviar
documentação que comprove esses fatos caso positivo.JUSTIFICATIVAAs
informações são necessárias para embasamento de trabalho que estou
realizando acerca do departamento do pessoal. 10143 Gian Pedroso
Requerimento de Solicitação de Serviço Seja encaminhado ofício a América
latina logística _ AlL REITERANDOpedido para que providencie com a maior
urgência possível a realização de serviços de limpeza e capina ao longo de
toda a extensão dos trilhos da viação férrea. 10145 Eduardo Assis
Requerimento de Mesa Diretora O Vereador abaixo assinado, requer que após
aprovado em plenário, seja mandado confeccionar cartazes informativos
para serem enviados às Agências bancárias do MunicípiOcom o conteúdo do
lei complementar 186de 5 de outubro de 2014,que diz respeito as normas de
atendimento ao público em geral. Cada agência, deverá afixar tais cartazes
informativos em local de fácil visualização por parte dos usuários. 10146 Rudi
Brombilla Requerimento de Pedido de Informação O Vereador abaixo
subscrito requer, na forma regimental. que depois de lido em plenário, o
senhor presidente encaminhe oficio 00 Executivo Municipal, solicitando que
sejam prestadas as seguintes informações sobre a contratação emergencial
do profissional da área de Medicina Veterinária conforme projeto de Lei
106/14 aprovado em 15 de setembro de 2014, com Pedido de Informação
protocolado em 27/10/214 sobre o numero 8973, quais a providências
tomadas. 1. Informar se houve a contratação do profissional, relatando o
nome, dato da contratação e qual foi o critério usado na seleção do mesmo;
2. Caso ainda não tenha sido efetivada a contratação, informar quais são os
motivos. 10\51 Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja enviado
ofício de aplausos do Poder legislativo de Carazinho para direção do Jockey
Clube de Carazinho pela realização do evento denominado Sprint Sales nos
dias 20,21,22 e 23 do corrente. O Presidente suspendeu a sessão por 05
minutos. GRANDE EXPEDIENTE: Vereadores que usaram a Tribuna:POTGian
Pedroso; POTAnselmo Britzke; POTAlaor Tomaz; PROSRudinei Brombilla; PP
Estevão De Loreno; PP Daniel Weber; SODPaulino de Moura; PMOBMárcio
Guarapa. Ordem do Dia - Passamosa Ordem do dia para apreciação e
votação dos requerimentos: O Vereador Rudinei Brombilla solicitou que os
requerimentos e projetos viáveis fossem votados em bloco. O Presidente
coloca em votação o pedido verbal do vereador RudineiBroimbillo.Nãr
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Vereador Paulinode Moura

Presidente

havendo vereadores que quisessem discutir, o Presidente colocou em
discussão os Requerimentos aprovado por todos. O presidente Paulino de
Moura solicitou que o secretario procedesse a leitura dos números, autor e
ementa dos projetos 014/t 5 e 04/t 5. Projeto de Lei 014/t 5: o secrelário
procedeu à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças do
respectivo projeto, não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou
em votação. Aprovados por unanimidade. O presidente Pau\ino de Moura
colocou em votação o Parecer da comissão de Ordem Econômica e Social,
não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em votação,
aprovados por unanimidade. O presidente Paulino de Moura coloca em
discussão o Parecer da Ordem Econômica e Social do projeto 004/15 do
vereador Márcio Hoppen, esta apto a ser incluído na ordem do dia. O
presidente colocou em discussão, não havendo vereadores que quisesses
discutir, colocou em votação. Aprovados por unanimidade, colocado em
votação o projeto foi rejeitado por 10X2.Nada mais havendo a tratar, sob
proteção de Deus o presidente declarou encerrada apresentesessão,
convocando os senhoresvereadores para a próxima sessão ordináriaa se
realizarno dia dois de março de dois mil e quinze às dezoito horase quarenta
e cinco minutos.Tenham todos uma excelente noite.
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