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Ata da Reunião Ordinária N? 37/2020 dia 13 de oujubro de 2020

Ao décimo terceiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte, às dezoito horas e trinta minutos 
ocorreu a trigésima sétima sessão do ano de dois mil e vinte da Câmara Municipal de Carazinho. 
O Presidente iniciou a sessão e colocou em apreciação a Ata número trinta e seis de dois mil e 
vinte, referente à sessão ordinária do dia 5 de outubro de dois mil e vinte. O Presidente colocou 
em discussão a referida Ata, não havendo Vereador que quisesse discutir, colocou-a em votação, 
sendo aprovada por todos os presentes. Leitura do Expediente: Ofício N- 151/2020 Gabinete do 
Prefeito de Carazinho Encaminha Projeto de Lei N5 35/2020 para apreciação sob regime de 
urgência; Ofício N9 152/2020 Gabinete do Prefeito de Carazinho Encaminha Projeto de Lei 
Complementar N9 3/2020 para apreciação sob regime de urgência; Ofício N9 83/2020/Cl 
Prefeitura Municipal de Carazinho - Unidade Central de Controle Interno Solicitação de 
Documentos; Ofício N9 132/2020/DMT Departamento Municipal de Trânsito Resposta ao Ofício 
N9 335/2020/OD. Em seguida o Presidente solicitou que o Secretário realizasse a Leitura da 
Ordem do dia, Indicações: Protocolo número 30413, de autoria do Vereador Daniel Weber que 
solicita que seja construída uma rampa de acessibilidade para a Praça Sezefredo Marcondes; 
30416, Daniel Weber que solicita para que seja instalada uma lombada na Rua Júlio de Castilhos; 
30422, Erlei Vieira que solicita ao setor competente a troca do contêiner na Rua Antonio José 
Barlete, em frente ao n° 589 Bairro Santo Antonio; 30423, Daniel Weber que solicita para que 
seja instalada uma lombada na Rua Afonso Branda, nas proximidades do n9 490; 30426, Janete 
Ross de Oliveira que solicita com URGÊNCIA a colocação de um Container na Rua David 

Canabarro. Requerimentos: Protocolo número 30414, de autoria do Vereador IvomarTomate de 
Andrade, tipo Requerimento Pedido de Providência, ementa Ofício ao Executivo Municipal 
solicitando providências quanto ao Cemitério Municipal; 30415, Tenente Costa, Requerimento 
Aplauso, Solicito que seja enviado oficio de aplauso ao39 RPMON, passo fundo pelo aniversário 
de 90 anos, completado dia 07 de outubro 2020; 30424, Daniel Weber, Requerimento Pedido de 
Providência, Solicita providências a Eletrocar, na iluminação pública das vielas da Rua Charrua; 
30425, Janete Ross de Oliveira, Requerimento Pesar, Seja enviado ofício com mais sinceros votos 
de profundo pesar ao familiares de MARIA DORIDES MELLO DA CRUZ; 30427, Janete Ross de 
Oliveira, Requerimento Aplauso, Seja enviado ofício à IGREJA FORÇA DIVINA parabenizando-lhes 
pelo 29 aniversário do ministério; 30428, Estevão De Loreno, Requerimento Aplauso, Oficio de 
parabenização ao senhor Adilso Ferreira: idealizador "Projeto mais que Vencedores"; Não houve 
Intervalo Regimental conforme acordo de bancadas. Grande Expediente: Utilizaram o espaço os 
Vereadores Luís Fernando Costa, Fábio Zanetti, Ivomar de Andrade, Alaor Tomaz e Anselmo 
Britzke. O Vereador Daniel Weber explanou a resposta do poder executivo ao pedido de 
informações OP número cento e trinta e cinco de dois mil e vinte. Os Vereadores Luís Fernando 
Costa, Alaor Tomaz e Janete Ross de Oliveira fizeram contribuições quanto ao pedido de
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informações. O Vereador João Pedro Albuquerque oe Azevedo explanou a resposta do poder 
executivo ao pedido de informações número cento e trinta e sete de dois mil e vinte. Não houve 
Vereadores que quisessem fazer contribuições quanto ao pedido de informações. Deliberações 
da Ordem do Dia. Projetos: O Presidente solicitou que o Secretário realizasse a leitura do número 
do projeto, autor e Ementa do projeto que iria à votação. Secretário: Projeto de Lei número 
trinta e dois de dois mil e vinte de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de 
Crédito Suplementar no Orçamento de 2020, em Regime de Urgência. O Presidente abriu para 
discussões. O Vereador João Pedro Albuquerque de Azevedo e Anselmo Britzke, discutiram a 
matéria. Vereador João Pedro Albuquerque de Azevedo, discussão da matéria: Sobre a questão 
do projeto das ieds, conforme as informações colocadas, que até surpreenderam, havia 
comentado com o "Tomate", nós temos, pelo visto, até ser pago, compensado o valor que foi 
investido nas Ieds, muito mais tempo né, 5 anos que vai ter de garantia e mais 5 anos que vamos 
estar pagando as ieds que estão sendo colocadas. Se a vida útil dessas Ieds é de 
aproximadamente de cinco anos, certamente daqui a cinco anos nós vamos estar comprando 
mais Ieds, vamos ter que repetir esse investimento, ou boa parte dele, para poder dar seguimento 
ao atendimento da iluminação pública da forma como está agora sendo viabilizado. Mas, de uma 
forma ou de outra, preocupa, porque pode ser que acumule débitos, o dessa dívida e o das novas 
aquisições que terão que ser feitas. Mas enfim, em relação ao projeto, eu vou direcionar meu voto 
favorável, mas quero registrar uma ressalva. Eu vou votar favorável porque a gente, acima de 
tudo, quer agilidade na prestação de serviços à comunidade, e a gente sempre aqui apoiou o que 
é bom, a gente está votando a favor, o que é ruim, a gente está votando contra. Nesse caso, eu 
vou votar favorável, mas, bem sinceramente, só porque a gente quer que seja utilizado. Agora, a 
forma como as informações estão chegando para a gente, inicialmente a informação era que em 
cinco anos estaria tudo pago, mas pelo visto a compensação entre a redução e o que vai ser 
utilizado para compensar o que vai ser utilizado, essa diferença de aproximadamente oitenta e 
cem mil vai demorar muito mais tempo. E, ao mesmo tempo, essa questão de já ter que 
acrescentar um valor nos deixa bastante preocupados. Mas, obviamente, também não queremos 
ser culpados por eventual ausência de serviço por não aprovarmos esse projeto. Mas, 
sinceramente, quem vier a votar contra, eu dou total razão também, porque a gente acaba tendo 
muitas informações desencontradas, e que acaba indo para algumas coisas muito dinheiro e nós 
não temos muito controle Renato. Vocês sabem né,já tem aquela questão das obras públicas que 
é um exemplo que sempre cito aqui, obras sem projeto, sem controle, tu não tens como saber se 
foi colocado o que foi dito que foi colocado, o que foi gasto e assim por diante. E aí tem essa 
situação das Ieds, que agora a gente está vendo aí um aporte milionário também, só que já temos 
outro projeto para incrementar o orçamento para isso. Ou seja, quem votar contra, também tem 
sua razão. Eu vou votar a favor, mas desconfiado também, mas só voltado a ver resultado para 
a comunidade. A gente quer que o serviço seja prestado com agilidade, só que realmente, fica 
uma pulga atrás da orelha. Esperamos que o recurso seja bem utilizado. Aparte Ivomar de 

Andrade. João Pedro: Obrigado Tomate. Então, seria isso, só reforçando o encaminhamento para 
votação, que vou votar favorável, mas, sinceramente, a gente fica um pouco receoso com essas
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situações. Presidente: Não havendo mais^Véreadores qde quisessem discutir, o Presidente 
colocou em votação o Projeto de Lei trinta e dois de dois mil e vinte, sendo este aprovado por 
todos. O Vereador João Pedro Albuquerque de Azevedo solicitou que fossem registradas em Ata 
as ressalvas feitas na tribuna durante a discussão. Secretário: Projeto de Lei número quarenta de 
dois mil e vinte de autoria da Mesa Diretora que abre crédito extraordinário ao orçamento do 
exercício de dois mil e vinte. Presidente colocou em discussão o projeto, não havendo vereador 
que quisesse discutir, colocou-o em votação, sendo aprovado por todos. Secretário: Projeto de 
Lei número trinta e oito de dois mil e vinte de autoria da Mesa Diretora que dispõe sobre a 
fixação do subsídio mensal dos Vereadores da Câmara Municipal de Carazinho para o período 
dois mil e vinte e um a dois mil e vinte e quatro. O Presidente colocou em discussão a emenda 
ao projeto de Lei. O Vereador Luís Fernando Costa solicitou que a emenda fosse lida na íntegra, 
sendo o pedido deferido pelo Presidente, o qual solicitou que o Secretário a fizesse. Os 
Vereadores Daniel Weber e Luís Fernando Costa discutiram a emenda. Não havendo mais 
vereadores que quisessem discutir, ò Presidente colocou-a em votação, sendo aprovada por 
todos. O Presidente passou à discussão do Projeto de Lei com a emenda já aprovada. Não houve 
Vereadores que quisessem discutir. O Presidente colocou em votação o Projeto de Lei trinta e 
oito de dois mil e vinte com a emenda aprovada, sendo aprovado por onze votos a um, voto 
contrário do Vereador João Pedro, tendo este justificado o voto. Secretário: Projeto de Lei 
número trinta e sete de dois mil e vinte de autoria da Mesa Diretora que dispõe sobre a fixação 
do subsídio de Prefeito e de Secretários Municipais para a legislatura de dois mil e vinte e um 
e dois mil e vinte e quatro. 0 Presidente colocou em discussão a primeira emenda, a qual possui 
parecer viável. Não houve Vereadores que quisessem discutir, o Presidente colocou em votação, 
sendo aprovada por todos a primeira emenda. O Presidente colocou em discussão o parecer de 
inviabilidade à segunda emenda ao projeto de lei. O Vereador João Pedro discutiu a matéria. Não 
havendo mais Vereadores que quisessem discutir, o Presidente colocou em votação o parecer de 
inviabilidade à segunda emenda, sendo o parecer de inviabilidade derrubado por onze votos a 
um, voto contrário do Vereador Anselmo Britzke. O Presidente colocou em discussão a 
subemenda à segunda emenda. Os Vereadores João Pedro Albuquerque de Azevedo e Anselmo 
Britzke discutiram a matéria. O Presidente colocou em votação a subemenda à segunda emenda, 
sendo aprovada por todos, substituindo a segunda emenda e prejudicando a primeira emenda. 
Vereador João Pedro justificou o voto. O Presidente colocou em discussão o projeto de lei com o 
texto da subemenda à segunda emenda. Não havendo Vereador que quisesse discutir, o 
Presidente colocou-o em votação, sendo aprovado por todos. 0 Presidente iniciou a discussão e 
votação dos requerimentos, tendo o Vereador Erlei Vieira solicitados que fossem votados em 
bloco, pedido aprovado pelo plenário. Presidente colocou em discussão os requerimentos. Não 
houve Vereador que quisesse discutir, colocou em votação os requerimentos, lembrando que 
estavam inclusos os requerimentos da última sessão ordinária, os quais não haviam sido 
deliberados devido a pauta sobrestada, sendo os requerimentos aprovados por unanimidade. 
Houve a substituição do Secretário pela segunda Secretária, Vereadora Janete Ross de Oliveira. 
O Presidente solicitou que a Secretária realizasse a leitura do ofício número cento e cinquenta e
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um de dois mil e vinte que encaminha o projeto de lei número trinta e cinco de dois mil e vinte. 
O Presidente colocou em discussão a solicitação para tramitação em regime de urgência do 
projeto de lei. Os Vereadores João Pedro Albuquerque de Azevedo e Mareio Hoppen discutiram 
a matéria. Em seguida, o Presidente colocou em votação a solicitação do Poder Executivo, o qual 
fora aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou que a Secretária realizasse a leitura do 
ofício número cento e cinquenta e dois de dois mil e vinte que encaminha o projeto de lei 
complementar número três de dois mil e vinte. O Presidente colocou em discussão a solicitação 
para tramitação em regime de urgência do projeto de lei complementar. Em seguida, o 
Presidente colocou em votação a solicitação do Poder Executivo, o qual fora aprovado por 
unanimidade. O Presidente convidou a todos para a próxima sessão extraordinária, que ocorrerá 
em quinze de outubro às onze horas e quarenta e cinco minutos que terá na pauta o Projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamentárias de dois mil e vinte e um, número trinta e três de dois mil e vinte, 
e também para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá em dezenove de outubro de dois mil e 
vinte às dezoito horas e quinze minutos. Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, 
declarou encerrada a presente reunião.

/ GIAN PEDROSO
■^sidente da Câmara jyíunicipal de Carazinho

ERLEI vieira

Secretário da Câmara Municipal de Carazinho
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