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Ao décimo sexto"dia do'mês de março de doISmil e qUinze, as dezesseIShoras
e quarenta ,e'l cin'éó' minutos ocorreu<á>ólima sessão 'Ciofotrio'd!" doIS mil e
quinze da{cCímara Municipal de/CarazinhO, O vereadar' Ní,átcio,Hopppen
procedeS(h ,ieitura de um tre'cho da Bíblia, O Presidente ($6)asO

U
em

apreci6
ç
Éiô' a ata 007/15 da sessão'ordinária do dia 09/03/15'Está em

discussê:Íô~àata, não havendo veleadares que quisessem discutir cólbCou em, . • .....~v
votaçãb, Aprovado por todos,{Convocado 'a suplente do vereador •.Otto
Gé~hardt Neto dedinou ássumindo o 20 suplente:,P,auloGilberto Gonçalves da
costã, .lEITURADO EXPEDIENTE:Oficio D12/15 do ExecutivoM,uricipaL ots

ual

encaminha o projeto de Lei 006/15: OficIo 013/15 do Executlv!, MunlClP\'lL o
qual encaminho' o Projeto de Lei 007/15: ,Oficio 067/15 do Executivo MunicipaL
o qual encaminha o Projeto de Lei 029/15; Oficio 070/15' do Executivo

. .'MunicipaL o qual encaminha o Projeto de Lei 031/15; Ofício 081/15 do
Executivo Municipal. o qual solicita posicionamel)t6 dos 13Vereadores a cerca
da concessão 'de l"U$O temporária de áre9 dá' municípiQ'junto ao porque
Municipal pará r~6locação dos! integrdrítes do acampaniento da Tribo
Indígena Kairú -de Etnia Kaigangue: Oficio 082/15 do Executivo MunicipaL o
qual retira Projeto de\Lei 135/14; Ofício 083/15 do Executivo MunicipaL o qual
responde OAE006/15:'ofício 084/15 do Executivo MunícipaL o qual encaminha
Emenda Carretiva do \Projeto de Lei .o2't/15: Ofício, 085/15 do Executivo
MunicipaL o qual responde OAE010/15; Ofício Ó88/1'Sdo Exeêutivo MunicipaL
o qual comunii:a férias"dd,Prefeito de 13 de març'" d .06de 'abril; Oficio dos
familiares do.l$r. Marco Aurelio Kochenborger ••.rGanifestand6. agradecimento
pela corréSpondência dê~pesar: ofído do' Projeto Oratória nas Escolas

• ~ ','" ..' ~ . ...: .•.. I. '.conv1danpop?ra partlC\par db1ançam,ento do programa. dia ]8de março as
9 horas, ri_á"auditório da ULBRA:-,,.(;on~i~da Juiza ~Iéitoral{d;i t 5' Zona,
Excelenhsslma\.Dra. Rossona Gelo\n parp sessão solene dej-dlplomação dos
eleitos na Renbyaçã6 dÇ1s_.Eleições Majõ1itárias de/Almirante. Tamandaré do
Sul, dia 25 de março as"'09::;horase ;30 minut&~ salão,80 Júri do Fórum.
LEITURADASINDICÀÇÇ>ES:10382'R~di Bromblllâ Indicação' Solicita ao Executivo
para que determine9"<'se~or competente com máxima urgência reparos no
asfalto bem como ifpihturo"de.sinalização_de.trânsito na Av. Floresda Cunha
próximo ao numerà~"'8'52:1'enc0nt'ra~se,com....-'d\!ra-c~ossendo aspecto de
abandono a principal aveniáÓ'-~~nóstG:cid6de. Fotos em anexo, 10384Daniel
Weber Indicação Solicita a desobstrução da tubulação na rua Claudio Santos.
10385 Daniel Weber Indicação SOLICITAo patrolamento ensaibramento e
compactação da Rua Claudio Santos. 10389 Anselmo Britzke Indicação
Solicitamos ao Executivo para que determine ao setor competente que sejam
tomadas providências imediatas no sentido de realizar recolhimento de
entulhos e galhos de árvores em todas as ruas do Bairro Planalto. 10395
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Anselmo Britzke Indicação Solicitamos ao Executivo, que determine ao setor
competente com a máxima urgência possívela reforma das parada de ônibus
na rua Germano Bernardo Genher,no Bairro Planalto, pois em dias de chuva,
não há uma proteção para abrigar os :usu.qrios que fazem uso do coletivo
urbano. 10396 Estevão De Lorénb "lndi.6àçãÕ :solidta-.a execução dos serviços

. ~ '" ", _." _" . '. ~'F' "" .•.••
de melhonas no acessoque'liga-o antigo campofbrrdupilha a Rua Honorato F.
Picini no bairro Oiletqflb397 Estevão De Loreno lndicaç:êiw$olicita para que
determine ao,:setôr~competente que ..com,..o máxima u-rgé~icr'possível tome
medidas n2g-",~tidode agilizara rÇl(ada no'canteiro central'd6:R~~JOãO Neri
Domln~~e.~(r-no ~a~rro_Ouro treto,. ',} 0402,. .Anselmo Bntzke',!flql:cação
EncamInhamos sollcltaçao ao ExecutIvo Munl,Clpal para que determine ao
setor ,co'h:!petente que seja implarÚado quebrã-molas na rua João 'difriii;3:nte
ElsinQ\,riàBairroOuro Preto. 10403"Estevão De Loreno Indicação Solicitá êoro a
máxim'al urgência' possível-que/se tome. medidas •.no~sentido de agiliZar)a~. _', --4"-~

roça"da e limpeza na lateral da Rua Vale~ano A. dos Santo~ ao ladoJda

Unidade Básica de Saúde Ouro Preto, 10404'Estevão De Loreno Indica"ção
Solicita a Operação tapa buracos na Rua São Sebastião, 10405 Estevão De
Indicação Solicita operação tapa buracos na Rua Senador Sal'gado Filho no
BairroConceição. - 09:01:49 Loreno 1040b'IEstevãoDe Loreno Indicação Solicita
o recolhimento de galhos e entulhos nó 'rua Guaranis, junto a esquina com a
rua Fernando Ferrari. 10407Paulino'De Mourç Indicação Solicitar ao executivo
juntamente com 0' 'setor competénte colocação de faixa de segurança
elevada em frente:'a Escola Princesa Isabel tendo em l vista que fomos
procurado, visando \ proporcionar maior segurança. as~ pessoas e
principalmente ÇlScrianças e veículos com ,grande fluxo'que por ali transitam.
10408 Estevão De Loreho Indicação Solicita o recolhimento de galhos e
entulhos na rua Tupinombás, junto a esquina éom/a 'rua Minuanos. 10409
Estevão De Loreno IndIcação Solicita a operação, tapa buracos na rua
Minuanos em frente ao n0249',"10418Gian Pedroso Indicação Sol,icitamosque o
Departamento Municipal de'Trãhsito para que tome providenda}-com relação
ao cumprimento do Decreto Exec:uti'lo n~064 de' 26 de julho de)o.13, o qual
entre outrás_proyidencias, em se0'-Ar.figo'2°, fixa o horário "das.'19 hbras às 09
horas, para carga e descarga de mercadorios;destinadas' a estabelécimentos

-". .' '.' ..
comerciais ou particulares., 10419 Gian Pearoso,Indicação Encaminhamos ao
Executivo Municipal solicitàção._para que no site__ôõ....Prefeiturá conste o valor
da URM (Unidade de_.Referência-<-MuniCipal):e'qUe o mesmo seja atualizado
sempre que houver aiteração. 10422 Rudi Brombilla.ln'dicação O Vereador
abaixo assinado solicitá oÇl--ExecuJivopara qUE?det~-rr:Din,eo setor competente
com máxima urgênciã co\ocàçã0)::ie,re,dutores de,tvelocidade ou "Quebra
Molas" na Rua Silva Jardim~ ~ôÍiêitbçãd\dã' com~nidade já que a rua acima
citada após ser asfaltados, não possui lombadas, nem iluminação adequada,
mas quem mais sofre com elas são os moradores, principalmente pelos
motoristas que passam em alta velocidade colocando em risco a vida de
todos, l0424 Anselmo Britzke Indicação Solicitando que seja providenciado
com a maior brevidade possível a recuperação do calçamento na Rua Goiás,
no BairroOriental. Vereador abaixo assinadorequer na forma regimental que(
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após lido e aprovado em plenário, reitera que seja enviado ofício ao Executivo
Municipal. para que determine ao setor responsável para que estude a
possibilidade par que seja 10429 Eduardo Assis Indicação fechada a Av. Flores
da Cunha aos domingos a partir das 08:00 horas até as 13:00 horas entre as~.•.."""-.
ruas Alferes Rodrigo e Ruo_Peçirq Varg"osparh'qlje~-~~japossível o prática de
esportes, as famnias l~vem~~seusJÜh~os:;pãr'a'oridar'dm 'tie bicicleta, patinetes e
afins, ou seja, pa~a qu"e:hejci"um local onde as f~iliasT~'os jovens possam
praticar esportes 'eJevm seus filhos C9ffi a ..segurança néc~(sQna,um local e.,., .• ..... ",,"'./."
um centro ,da cidade mais humanizado. Néste trecho e no r,eferido horário
proposto ..~trôhsito é minusculo e"pelas ruas determinadas, fica f6cil,-pois nôo
passa ôniSus'fleste local e os automóveis podem desviar sem causar 'grande
desloc6mento paro retornar a Av/flores da Cu"nha logo na frente. l0432'.Rudi
Brom8jll~"lndicação Solicita ao~f Executivo para que determine aõ~~tpr
competente os serviços .de limpeza. capina, pintura. e_estvdos .da viabilidade
de"reparos no calçamento em toda a extensão da Rua Emilia T~'Simon. lh435
Gian Pedroso Indicação Solicitando ao ....Executivo Municipal para que
determine ao setor competente melhorias urgentes nas ruas do Bairro Nova
Ouro Preto. Este Pedido vem complementar, o abaixo-assinado ~entregue nas
mãos do Sr. Prefeito na manhã de ontem (15/03/2015). 10437 Alam Galdino
Tomaz Indicação Seja enviado oficio' óo Executivo MuniCipal. para que
determine ao setor competente qu~ sejam r,ealiiàâas obras de ~melhorias, tais
como patrolamento, cascalhamênto e'~ çompactação 'na" Rua Albino
Capitanio no Bairro Ouro Preto 10438 Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja
enviado oficio ao E~ecutivo Municipal. para que determine ao setor
competente melhorias na Rua Osmar Weber no Bairro Ouro Preto 10439 Alaor
Galdino Tomaz Indicaçbo Seja enviado oJiçio ao Executivo Municipal, para
que determine ao setor "competente melhorias"na .Rua" Antônio Severo de
Almeida pois a mesma está''jr)transitável. 10441 Alaor,Galdino Tomaz Indicação
Seja enviado ofiCio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente/para que seja""feito um tapa~bur6cos" na esquina-.da Avenida
Flores da Cunha com a Antônio ...•..'vargas. ~16444 / Anselmo} Britzke"'Indicação

'. . '-- . .'~ .
Solicito ao 'Executivo que determine.,ao" setor competente a ,realização de
melhorias no asfalto da rua Almirante Tamondaré no céntro.póis" a mesma
encontra-se cOrll,muitos buracos e estud'ê-b.POssjbilida~e de colocar meio fio
em algumas residêqcias,q'ü~dnçlo chove inunda :9~'.mésmas. 10447 Marcio Luiz
Hoppen Indicação Soliç:itando ~dO:-Executivo Múniópal,' que determine ao setor
competente, a execução ..de colocação de uma lixeirá na Rua 21 de Abril
Bairro são João em frente -ào ..n~601atendendo _assin;~ solicitação feita por
moradores a agente de sbúde do-~bairro. :104.48 Paúlino De Moura Indicação

1..,.., .:._ h • ',,", . - - . ..,; .
Solicitar ao Executivo juntamente. com o 'setpr, competente a limpeza na Praça
Albino Hillebrand no centro da cidade de galhos que já secaram faz muito
tempo que está tomando conta do gramado. Em frente ao Colégio Notre
Dame Aparecida na Rua Bernardo Paz centro. 10450 Marcia Luiz Hoppen
Indicação Para que determine ao setor competente que analise a viabilidade
da colocação de uma lombada (quebra na Rua Senador Salgado Filho Bairro
conceição. em trente ao n"752. 10451 Mareio Luiz Hoppen Indicoçã~
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Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente,Venho por meio deste reintrar o pedido a execução de
colocação de um banco na parada de ônibus na rua Padre Gusmão n0337
BairroHípica. 10453Fernando Sant'Anna,qe Moraes Indicação Solicita ao setor

- ~ ! . . ~ •...

competente que faça o r.eporé qa- i1ur:ninação publiGO na Av. Pátria em frente
ao n° 261. pois a fqlta ~o"mesr:ri6:d~[xâ a vi6.fperi£j'oso">-sendo que semana
passada até um. seqúes'tré:; 'relâmpago ocorreu "1;0 IQéáÍo)10454 Fernando
Sant'Anna de. ty\oraes'lndicação Solicita~o~ setor comp~tento/que faça o
reparo dos (têmporizadores em algQns semóforos da cidade~PQis/bs mesmos
encontram:se)'apagados. E que também seja feita a sincroqizbçclO dos
semáforõs~'nocentro da cidade para que a "onda verde" ajude óJ:t~ãnsitoa
fluir melhor~10455Fernando Sant'Ânna de Moraes Indicação Solicita(60~etor~ . '.. . .- - ~ ••. ""'-.;-<
competente que faça o recolhimento de galhos e entulhos na Rua Cleme.o.te_ -7 ',. - •.. -::......,

Barnasque esquina-com 'a-Ruatucio de Britto,pois os__mesmo_se~encontràril'no
local a mais de quatro meses. 10456Fernon"doSánt'Anna de MorÓesIndicciçãÔ
Solicita ao setor competente que sejam t6màdas' as devidas providencias éhl
relação a um buraco que se formou na Rua Machado de Assis,"poiso mesmo
é enorme e ainda apresenta mau cheiro. 10458 Fernando Sant'Anna de
Moraes Indicaçâo Solicita ao setor cómpetente que sejam~tomadas as
devidas providencias em relação a um buraco que se ,formou na Luiza
Formigueri da Silva, o mesmo encontra-se a.mais,:de um ano' aberto e até um
automóvel já ficou pteso nele. 104'60'OanieLWeberIndicação Solicita para que
seja instalada faixa el~vada na Rua Paissanduem frente à EscolaMarques de
Caravelas. 10461 M~(çio Luiz Hoppen Indicação solici!ando 1ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente, a execução de colocação
de um banco nó Paraéld"pe ônibus na Avenida São Bento.'em frente ao n0987.
10462Daniel Weber Indicação Solicita para que"'seja..jnstalada~faixa elevada
na Rua Bernardo Paz em 'frente ao Colégio Notre,lDâme Aparecida. 10464
Daniel Weber Indicação Salicha para que sejam instaladas faixãs elevadas por

/ ~" .•.. "toda a extensão da Rua Senador Salgado F.i1ho.10466 Marcio'Luiz Hoppen
Indicação ~'Solicitando ao Executiv() MuniéipaL que de,términ~\ ao setor. - ".' . _.' ~,. ~
competente, a ~xecuçao de servlço.de conserto de um e'norme,buraco que
se encontra n~rua, que fica localizada nó-Ru.aOtavio .Rocha Bpirró Borghetti
podendo assimoC(asionar,-~cidentese porem fisco qvida de pedestres. Desde
já se for atendido '.Çl comunidaqe agradece. l:O;l68..•.Fernando Sant'Anna de
Moraes Indicação Solicita ao--setor~compêténte ..que fáça a reforma no
espaço cedido pelo IML~,para as entidades de proteçã-o aos animais. 10469
Alaor Galdino Tomaz l!laiC?_àç_ão.,S~jq,:::.nv~ac?0ofiC!.?l'ClO•Executivo Municipal.
para que determine ao ':se'tdricompetente: -rei!-erqndo que seja realizado
urgência o cascalhamentõ ••e....,..,cÓm'pãttação~melhorias na rua de chão
Carijós. 10473Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio ao Executivo
Municipal para que determine ao setor competente que realize a pintura da
sinalização do trânsito e demarcação dos estacionamentos na Rua Alexandre
Motta ( nas proximidades da Escola Princesa Isabel)pois em vários pontos não
estão visíveis 10474ErleiVieira Indicação Solicitando ao Executivo Municipal,
que determine ao setor competente o ~ 16:52:35 recolhimento de entUlh.:(
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verdes localizado na Rua. Silveira Martins, 755. 10475 Alaor Galdino Tomaz
Indicação Seja enviado ofício ao Executivo Municipol,com o objetivo de
encaminhar junto à Secretaria de Assistência Social o solicitação de que sejam
retomadas as aulas de ginástica para a terceira idade no CELTI(Centro de
lazer da Terceira Idade de Carazinho)rlà476,'traniel :Weber Indicação Solicita
para que seja destin.2dó,.••.CqrD1..~rgêricià; -prôfis'tioraf~na.•..área de Educação
Física para aten•.dirnenj6 J'nõ CElT. 10477 OrionwtAlb,0'q~e(que Indicação
Melhorias na p.raç~{dó-Bairro Alvor2do ..c1!a na rua AtmC(~.2ô/FarinaSilva,
esquina com1!Joyolderino P. de Qliveira. 10"479Paulo Gilberlo"Góri'çalves da
Costa Indicôção Encaminhamos sólicitação ad"Executivo para qlJé''''determine
00 setor,competente com a móxiFnaurg"ênciapossívelmedidas no sentido de
agilizar /meltlorios na Rua 15 de Nq~embro BairroCentro. 10480 Paulo:Giit?~rto
Gonç6lves' da Costa Indicação Er'caminhamos.solicitação ao ExecutiVóp_à~a
que

A
'determine ao ..setor...comp'etente com a...máxima""urgência p6ss(vêl

medidos no sentido de agilizar melhorias"n,a Rua Camilo Sherer Bairro(SãÔ'
Sebastião 10481 Paulo Gilberto Gonçalves da 'Costa Indicação EncaminhaMos
solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a
máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar melhorias na Rua
CarijósBairroConceição. 10482 PauloGilberto Gonçalves da Costa Indicação
Encaminhamos solicitação ao Executi\io para que. detetmine ao setor..• " .
competente com a máxima urgência possívelm~didas no sentido de agilizar
melhorias na Rua Gaviões BairroConceiçãó.~(l048'3 Paulo Gilberto Gonçalves
da Costa Indicação'. Encaminhamos solicitação ao Executivo para que
determine 00 setor co~petente com a máxima urgência possívelmedidas no
sentido de agilizàr me,lhorias na Rua Victor Graeff Bairro"Fey.' 10484 Paulo
Gilberto Gonçalves da \ Costa Indicaçãó;-Encaminh.amos sólicitação ao
Executivo para que determine ao setor competente cóm' a máxima urgência
possível medidas ,no sentido ~de agilizar melhorias na Rua Guanabara Bairro
Fey. 10485 Paulo Gilberto Gonçalves da Indicação-ÉncaminhamÇ>ssolicitação

"" ' " F' ....' •

ao Executivo/para que determit:1e ao setor competente com\" a maxlma
urgência possív.elmedidas no 'senfido de agilizar,melhorias n-aRua>~17:26:22

'. .••.• ", • ,,' /' (r \
Costa Tapero Bairro Fey. 10486 PaDl~-...Ç;ilbêrtoGonçalves da Costq, Indicação
Encaminhamos ~~solicitação ao Executiv,8.....pqra.\ que ....determiQe•••óo setor
competente com. a máxima urgência possível.rl}ydidqs' no sentido de agilizar
melhorias na Rua~'Colorado~:l3.airroFey. 10487 Pau.lõ'/Gilberto"Gonçalves da
Costa Indicação EncàrninhamoS:--solicitaçãoao~.Exêcutivopara que determine
ao setor competente cõm ..a máxima urgência possívelmédidas no sentido de
agilizar melhorias na RUQ....,Càr1os.(\fonso Fênix'~.. DileJR.~10490 Eduardo Assis

_.. - -- - '.., --..
Indicação O Vereador aboixq:'ossinado,.requer.na forma..regimental que após
lido e aprovado em plenáriõ,."5Éij6~eríYiqqà.oficio"aó Executivo Municipal. para
que determine ao setor responsável, ratificando o conserto dos mastros e
recolocação das bandeiras dos estados na praça denominada Bombeador,
em frente a estação rodoviária Carazinhense.Já foi solicitado tal serviço, mas
nenhuma ação foi tomada quanto a isso, sabendo que a praça está na
entrada norte de nosso município, e o abandono da mesma está a olhos
vistos, pois pé um monumento municipal e deve ser tratado de outro ieito,{
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mantendo a mesma em prefeitas condições. 10491 Eduardo AssisIndicação
Solicita o fechamento da valeta ao entorno da rótula que foi reformada o
muro de contenção situada em frente a Churrascaria San Diego. 10492
Eduardo AssisIndicação Solicita que se .fo..ça o fechamento da valeta que
ficou ao entorno da rotat~r~o'9u_e,f?i r~'feit6;'o."m~rb(ç:J~.contenção emf rente a
Empresa Hélios no bairro Borghetti. LEITURADOS REQUERIMENTOS: 10373 Estevão
De loreno Requerimênto'd~ "AplausoSeja enviadà~'fído~tje~congratulações
do Poder Legislativo ,Clé.ofCarazinhoa .Direção do COlégio...•..L<{..$ái1e, 10383 Rudi
Brombilla R~giJeriménto de PesaVÓ Vereddor abaixo asslnàéio1"S0licita na
forma regimental. que depois de lido em -plenário e deferido pelà'pRssidência,
seja consignado em Ata e oficiado ,aos fámiliares votos de profundo:pesar em
nome dO,.PODER LEGISLATIVO D~/CARAZINHO: pelo falecimenfo do~s~:9hor
MARCIANO ALEX TAGLlANI, A todos os familiares do inesquecivel Sr. MARCIANO
ALEX,TAGUANI os nossosmais -sentidos pêsames. pelo. infausto. ocorrido. \0394
Anselmo BritzkeRéquerimento de PesarO Vereador abaixo subscrito requet.-<'"nd
forma regimental, que depois de ouvido o PIEmário,seja registrádo em At'd e
oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irrepàrável da Sra.
NEUSAPEROZAocorrida prematuramente nesta sexta-feira, dia 13 de março.
10398Paulino De Moura Requerimento de;-PesarSr: Presidente Srs:Vereadores
O Vereador abaixo subscritos requer, na forma regimental, que depois de lido
em Plenário, seja enviado ofício aos familiares cóm mais sinceros votos de
profundo pesar em 'nome do Pôd~r Legislà-tivo de Carazi'nho.: pela perda
irreparável da senhorà Neuza Peroza aos 45 anos Ex Patroa do CTG Unidos
pela Tradição. Aos fa'miliares nossa sincera manifestação de pêsames. Todos
sabem o quanto é difícil perder alguém que nos é tão Especial, mas não se
deixem abalar, pois certdmente ela estará s-~:rnprepróxir:noaos seusguiando e
ajudando com sua pre"sença espiritual. A todos' os f6miliares e amigos da
inesquecível senhora NEUZAPEROZAnossossinceros .sêntimentos.pelo infausto
ocorrido. DisseJesus: EusOlJ-a..ressurreição e a vida;. quem crê em mim, ainda
que esteja morto, viverá; e".todo aquele que ....vive e crê em "'mim nunca
morrerá." Jô '11;'-,25-26Sr: Presidé(1te.Srs:Vereádores. 10399 Paulino' De Moura
Requerimento ,.de Pesar O Vereddpr-::'obaixo' subscritos Jequer,t' na forma
regimental. que<depois de lido em Plenário,'"~eja enviado ofício.••.éom mais, -,'.
sinceros votos de"profundo pesar em nome'ao Poder Le/gislativode Carazinho,
pela perda irreparÓv~j do P-tàf~~s-?rsenhor Marciar;.o:,AlexTaglión; aos 40 anos
ocorrido no dia 12,de Març"C:::-de~2015,~Aós familiares nossa sincera
manifestação de pêsames.Jodos sabem o quanto é difícil perder alguém que
nos é tão especial, mas'naér'se_ çléixem abalar"pois"çertamente ele estará

'"' .,_ . ,._ _,11;- ..••

sempre próximo aos seus guiaDoq e .ajud,o,ndo/colT)suo-,presenço espiritual. A
'_.~' .,)1.'.' _ •. ~

todos os familiares e amigos do.iriésquecíy~lsenhor MARCIANO ALEXTAGUANI
nossos sinceros sentimentos pelo infausto ocorrido. Disse Jesus: Eu sou a
ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; e
todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá." Jô 11, 25-26 10401Marcia
LuizHoppen Requerimento de PesarO Vereador abaixo assinado Requer, na
forma Regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja encaminhado ofício {
externando os mais sinceros votos de pesar aos familiares do nosso amigo, NilO"
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Goergen conhecido por todos como TioNilo, pelo seu falecimento ocorrido no
dia 11/03/ 2015 10411 Mareio Luiz Hoppen Requerimenlo de Pesar Seja
encaminhado ofício externando os mais sinceros votos de pesar aos familiares,
da Sra, CLEUCI TERESINHASIMON pelo seu falecimento ocorrido no dia
13/03/2015. 10417Rudi Br~Sill(J~equf~rrentõ,dJ';iP~auso O Vereadar ab~ixo
assinado sohclfa na forma :reglmental,! que depoIs de, submetido em plenano
para aprovação, seJa/envibdo' ofício de cumprim'érÍtos(cib:;tenista ORLANDO
LUZ que é o P'RIMEIROBICAMPEÃO,DA HISTáRIADOfBÁNANA BOWL
CATEGORIA r8 ~ANOS! Orlandinho/vê"nceu I'gar Marcondes Pbr~6~~,6/3e I ano
após quebrãr"\)m tabu de 33 anos"'sem urt'Jcampeão brasileiro nàéútegoria, e

,,-,'- -" ~.. ','
vence pe:la~segunda vez o Cornpeónafo Mundial de Tênis! R-eçeba o
reconh'écimenfo do Legislativo M0nicipal. 10420Gian Pedroso Requerimento
de pé$ciY Seja registrado em Ata ,;~oficiado ao.sfamiliares votos de profunda
pesar,' pela perda irreparável da Sra. ,NEUSA.MARGUITJEROZA ocorrida
pré:na)uramente nesta sexta-feira, dia 13,?e\março, Aos familiares ~ssâ
sincera manifestáção de pêsames. Todos sàbem o quanto éldifícil perder
alguém que nos é tão especial, mas não se deixem abalar, pois certamente
ela estará sempre próxima aos seus,guiando e ajudando com .sua presença
espiritual. 10423 Daniel Weber Requerimento -de Aplauso Soli2:ita que seja
enviado oficio de aplauso a Gilberto e" baiane )'agnussat Mello a todos os
membros da IBNLugar de Vida pela unção"de"12 ocorrida'no "último dia 15.
10425 Rudi Brombilla Requerimentó de Pesar 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 LEGISLATIVODE CARAZINHO, pelo, . . . I _

falecimento da senhora FRIDAREUSCH(DONA FRIDA).A todos os tamiliares da
inesquecível FRIDAREUSC~qDONAFRIDAos'nossosmais se'ntidos-pêsamespelo
infausto ocorrido. 10426Aldor Galdina Tomaz RequerimEmto de Aplauso Seja
enviado ofício se _congratúlqçõ,esdo Poder Legislativo de Caraiinho ao tenista
carazinhense/.orlandinho Luzque,sagrou-se bicampeão mundial ãa categoria
18 anos de tên~s no Ba~ana\.~~wl......! 04?8, Eduardo Assis.~eq~~rjh:}ento d,e
Aplauso O Vereador abaiXO asslnado.,xequer na forma r~glmental que apos
aprovado em plenário, seja enviado" ofício ào -Sindicato dos Comerciários de
Carazinho, cito a,rua Alexandre da Motta~-540,',b"àirroéentro, pa-rabenizando-
0$ pela passagem"dos 34 à'6os-de fundação, ocorrida.....no dio ..12de março do

".,' .•... -. .._~ •....
corrente. O Sindicato~desde sera .•criação 'vem" lutando não somente pela
classe comerciária mas-sim por toda a comunidade Carazinhense e as outras
cidades a que é respnnsqvel,....se engajando em -.êqmpanhas em prol da
comunidade a que pertence'~:Recêbq qeste-VereadokÓs mais sinceros votos

__, ." ~ ' - ••••• ...." .• " , •••. c-
de parabenização e continuem sempre-'~ Qprimorando o excelente trabalho
ao qual desempenham. Requerimento de Os Vereadores abaixo assinados,
requerem na forma regimental que após aprovado em plenário, seja enviado
ofício ao CMT - Conselho Municipal de Trânsito e ao DMT - Departamento
Municipal de Trânsito, para que se proceda o fechamento do cruzamento da
rua Antônio Vargas com a Av. Flores da Cunha. 10431 Eduardo AssisRudi
Brombilla Solicitação de Serviço No referido local é de grande tráfego e/
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sabendo-se que logo adiante, em ambos os sentidos existe um semáforo e
para se fazer a convergência o correto seria seguir pelas ruas laterais a
Avenida, tanto pela segurança dos motoristas e pedestres quanto pela
segurança do próprio trânsito e sendo de~tÇlmaneira, o trânsito fluirá melhor
em tal local, evitando o qL!ef.anteriorrn~~te,'JáfOi,.comenfado 10436 Daniel
Weber Requerimento deÁpldJsó"Solidtã\.que:~sej5 tnViado~oficio de aplauso à
3° Igreja do Evangefhd ~Qubdrangular pela realizaç6o,6bjevento Carazinho
Fest Gospel, n? '(~.TG.~ÁlfredoD'Am...9re.no•.dia 05 deste r1í2s/10440 Orion
Albuquerque/Requerimento de Pesar O Verebdor abaixo assinado;trequer na
formo regiri"Íe'l!talque apos lido eta provado êm plenário, seja erlví9do, ofício
de pesar àôs fàmiliores de FERNANDOSltiPRANDI, falecida dia 14 do,cà"enfe.
Recebetdest'e Vereador osmaissinc:erosvotos de pesar pela irreparávEip€rda

'., ~ c' ' . ..A,
ocorrido:e que Deus nos conforté som sua falta deste ente querido. "Andar
com 'fé "é saber que cada dia •.é um recomeço.,~É-.-saber••,que temos~"as6s
invisíveise fazer pedido para as estrelas,voltando os olhos para ~océu. Ahdât
com fé é manter a mão estendida para dar e"receber. Andar co-m fé é usara
força e a coragem que habitam dentro de nós, quando tudo parece
acabado. Tudo finda, menos o amor, pois este sempre viverá:; 10442 Orion
Albuquerque Requerimento de Aplauso~à Vereador abaixo assinado, requer
na forma regimental que apos lido e o'"'provado.,em plenário, 'seja enviado
oficio de apoio cios organizadores.pa MOBILIZAÇÃO BASTA/A CORRUPÇÃO,
referente ao protestb contra o módelo 0rd estabelecido" em nosso país,
ocorrido no dia 1.5de",março. O referido protesto, foi muito bem organizado
com milhares de pessoas que realmente se preocupam com a situação
caótica em que se encontra nossoBrasil.lutando para issocom um basta aos
desmandos e corrupção "existentes.Parab€mhoos organizádores: Alécio Sella
Alexandre Gausmann 'Cristiano Dall'Oglio Jeferson/Albuquerque Vinícius
Giradello Raul Ezequieldo-"Si'lvaRecebam deste Vereádor o agrãdecimento e
as congratulaçõ,es pelo excelente evento em queJa população somente se- . " . "-preocupou com a Ordem e'.o Progresso de nosso País, sendo de extrema
importância ,para todos. 10443'Alao-r.GaldinoTomaz Requerimento,de Pedido
de Providência' ~eja enviado ofic:io..••ào "Sr. Deolindo capitân~ó,lD!ietor da
Empresa Glória para que estude a possi'qilidade,de aum'entar as linhas que
passam no Hospitql Comunit9rio de Carazinfl'o.e<doBqirto Princ€!sâ.Ainda que
sejam afixados nas"paradas'em ,local visívelos horqf.i<JSdos ônibus. 10449 Rudi
Brombil1aRequerimentq de Aplãuso "0 'Vereadáfâbaixo assinado solicita na
forma regimental. que dêpois de submetido em plenário para aprovação, seja
enviado ofício de cump!irT)~nt.os~m a EmpresaCari~iQho Veículos Ltda, em
nome de seus Sócios Propriefórios CELSO'VAllATII., e (ARTHURSCHEIBEsendo
intensivo a todos os funcionarias -:eiColaboiddores' pela conquista no 3°ano
seguido, o status de concessionária Chevrolet, padrão A. Essaé uma distinção
conferida pela General Motors do Brasil.para aquelas concessionárias que
cumprem com todos os padrões de desempenho solicitados pela
montadora. Parabéns à toda famnia Carazinho Veículos!! Recebam o
reconhecimento do Legislativo Municipal. 10452 Estevão De Loren~ ./
Requerimento de Pesor Seja enviado ofício com os mais sinceros votos d7
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profundo pesar aos familiares do Sr.Marciano Alex Tagliani, pelo falecimento
ocorrido no dia 12 de Março de 2015. 10459 Fernando Sant'Anna de Moraes
Requerimento de Pedido de Informação O Vereador signatário solicita que
após lido em plenário, seja enviado ofícjo a Secretária Municipal de Saúde
para que preste os seguintes.•..iriform'"6çõesl'abaixO: 1) Se os boatos que. . ," .... ''''''-" ~ ~"', '. ,.0 'r 1,- -.,..
Carazlnho esta na enfr,entando~uma"epidemia de' D.engue? 2) Se tal epidemia
existe, quais atitudes :;stão -se'ndo fomadas para c6nte-19'3(Que seja enviada
a tabela de visitas:reoliwdas este anorpelos fiscaisde confr6le~a doença. O
Vereador sigríatário"solicita que apóS lido em, plenário, seja~~nViód0 ofício a
Secretária ~.M'unicipal de Saúde ipara, que preste as informaç8é's.~abaixo
solicitad.as'~NÔ começo do ano passado foi adquirido um a~:"alelho de
bjoquj~.ic~ para o Laboratório de .AnalisesClíni~as do Município. GOst€~9"pas
seguintes informações: 10463Fernando Sant'Anna de Moraes Requerimef)jo_de
PedidO-de Informação ,1)Seo.me'smo está sendo_utilizado?..,..Caso_contrárid':pbr- - . - . ..... . ~ / . .......,
que' nao? 2} Qual a prevlsao do mesmo entrar~em funCionamento? 3) S~'o
referido aparelho ainda se encontra no prazo de Garantia de Fábricâ. e
quando ela se encerra? 4} Qual o custo da aquisição deste apãrelho? 10465
Daniel Weber Requerimento de PesarSoliéita que seja enviado ofício com os
mais sinceros votos de profundo pesarlo,aos familiares de NEUZAMARGUT
PEROZApelo falecimento, ocorrido no dia' 12 de Março de 2015' 10467 Daniel
Weber Requerimento. de Pesar Soli~ita que ~eja:.enviado ofício;com os mais
sinceros votos de profundo pesar aos familiares de MARCIANO ALEXTAGLlANl
pelo falecimento, ocorrido no dia 12 de Março de 2015. 10470 Alaor Galdino
Tomaz Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício de cumprimentos ao Sr.
C1audir Caetano' pelo ániversário de um ano de fundação dõ E.C. Bar do
Preto extensivo. aos .~é~s colaborador~s~" 10471 ~la?r GQldino Tomaz
Requerimento de Pesar Seja enviado ofício de pesar aos familiares de, '. . ,
FERNANDOSILlPRANDIacorrido no dia 14 do correríte. 10472 Rudi Brombilla
Requerimento de Pedido de informação O Vereador Abaixo subscrito requer
na forma regir;n~ntaLque de'poi'sO:elido em plenário e deferido, seja enviado
oficio ao Exeéutivo Municipal com o seguinte 'pedido de Informaçãoreferente
à indicação ...sobre aquisição de"eqúipdmento de pinturá viárj(~ protocolo
n09805de 28de jóneiro de 2015,OP 007/l 5;gostar-ia que rlbS fossejriformado o
que seque: 1. Há'illteresse et0 Executivo em--na'aquisiçpó do Equipamento de
Pintura Viária. 2. Se"a Resposta dÇlpergunta anteriqr.J& positivo, informar se já
houve algum procedim.ento parà:àquisição da.mésma e quais são osmesmos.
Os Vereadores abaixo subscritos requerem,.na forrT1Oregimental, que depois
de ouvido o Plenário, seja.registraqo em Ata e oficiadó.qQ~ familiares votos de
profundo pesar, pela perda' irf~pqrávél,dq.Senhor fÉ'~~N'ANDOSILlPRANDI, no
último dia 15 de Março~ 4 i0478!:paGlp','Gilberto" Gonçalves da Costa
Requerimento de PesarAos familiares nossasincera manifestação de pêsames,
Todossabem o quanto é difícil perder alguém que nos é tão especial, mas não
se deixem abalar- pois certamente ele estará sempre próximo aos seus
guiando e ajudando com sua presença espiritual. A todos os familiares e
amigos do inesquecível Fernando SiliprandL nossossinceros sentimentos pelo
infausto ocorrido. "Disse Jesus:Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em /
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mim, ainda que esteja morto, viverá; e fodo aquele que vive e crê em mim
nunca morrerá." Jô 11,25-2610488 Estevão De Loreno Requerimento de Pesar
Seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos
familiares da Sra. NEUZAMARGUT PEROZA,pelo falecimento ocorrido no dia 13
de Março de 2015. 10489 ;Eduard6 f Ãs;lsr Requerimento de Pedido de
Inforr:naçãoO vere9.d?(~q'?~i~?~ÓSsi~âdb;r~~.úeftt"ldf<2~n;-e regi~~ntal que
copos aprovado em ,13!e:nanoseja enviado OfiCIOao Exeq.Jtl.vo~MunlclpaL para...., ....._ '''':,0.,.- •••.
que informe o que:segue: Com relação a.Lei municipal 7.794 .de '29 de abril de
2014 a qual )"58. 'réfere à - "DispÕe sobre a Politica d~línéentivo ao
DesenvolvJr1).e~toEconômico e 10cial, do M'~nicipio de cara~6tW,Cria o
Progromo-dEtDesenvolvimento EcoQômit6 e Social e revoga as Leis'Municipais
nos 558""/0,1e 6.897/09." conforme,0 que foi descrito: De autoria do E~cUtivo
Muniéipál,'o qual inclui meta nos c'eisn' 7. 681-P~A/2014/2014 e 7.700-LDÔ~26]4
e autoriza abertura de crédito especial no orça'mentQ de_2014xlo valor "'dé/R$
200mi1.A proposição permitirá a criação de-dotàção específica na Secretaria'
de Desenvolvimento e Mobilidade Urbano~ referente à implantação "tdo
Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico e Socibl - PRODES,
instituído pela LeiMunicipal n° 7.794/14, pÇJrafins de instalação, realocação ou
ampliação de indústrias, considerando a" função social "e expressão~ . , ~
econômica do empreendimento. Conforme o Secretário de Desenvolvimento
Daniel Monassa, a empresa TKGuindastes que pr:EMendéinvestir cerca de R$
10milhões em sua instalação no rh~~nicípio:e':iniciârobras em 2015 já tem um
projeto a ser enquadrpdo e apresentado ao município n.a lei: de incentivo.
Segundo Monassa, os' R$ 200 mil aprovados nesta semana são referentes ao
aporte inicial do projêto, já para o próximo ano a estimativa' é de que os
recursos para tais incéntivos cheguem a'~R'$1 milhão/.,.(matéria do Jornal
Diário da Manhã do dia "05/l 1/2014 - em anexo) Séndo assim, pede que
informe: 1 - com o crédito. aprovado esse valor/foi' empregado em tal
estruturo? 2 - a Empresa TKGuindastes já está operando" em noss'ü.Município? 3
_ Se positiva, ,.quanto aindch..fàlta para investir na infra estruf'ura para a
instalação oú continuidade d~ ....t.d,.empresa; ....4 7 Se negativã o,pdr; que do
solicitação de âbyrtura de crédito:--aprovaçc:o do projeto ~"ónde'-é~s~valor foi
aplicado Após (foi procedida a leitura" das '"emendasl0372 Qaniel Weber
Emenda a Projetbde Lei Dónova redaçã'õ-ao~P.Qr'ágrafóÚnico do Art, 143da
Lei Complementar\C1° 178/201-;3...;:Plano Diretor.--no:'PLC 002/í 5. 10392 Rudi
Brombilla Emenda a Projeto de'''tel Dá. nova re"dóção ao pcirágrafo único do
Art. 143da lei Complem'entÇlr n° 178/2013- PLC002 no Plano Diretor. O veredar
Rudinei Brombilla solicitou -que •.-fosse suprimido-""o....intervalo. Em votação.

f - ~-")o, --_.••

Aprovado por todos. GRAND~,~EXP,EDIENTE:yere9dores~:Q0e usaram a Tribuna:
'- ,. o', "..",. •••..•• ~ '.SDD Paulino de Moura; PMDBMárcio_,Hç;PR:en;.OrionAlbuquerque; PSDBErlei

Vieira; PTPaulo Gilberto Gonçalves da Costa; PDTGian Pedroso; POTAnselmo
Britzke;POTAlaar Tomaz; PSDEduardo Haubert Assis;PROSRudinei Brombilla;
PPFernando Santana de Moraes; Daniel Weber; Estevão de Loreno. Ordem do
Dia _ Passamos a Ordem do dia para apreciação e votação dos
requerimentos: O Vereador Rudinei Brombilla solicitou que os requerimentosV
projetos viáveis fossem votados em bloco. O Presidente coloca em votação o

,

Av. Floresda Cunha,799 - Caixa Postal:440 - Fone/PABX:54 3330.2322- CEP 99500-000- CARAZINHO/RS
E-ma,l:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs,gov.br CNPJ:89.965.222/0001-52

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


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CABAIUlBO.RS

pedido verbal do vereador Rudinei Broimbilla. Não havendo vereadores que
quisessem discutir, o Presidente colocou em discussão os Requerimentos, o
vereador Rudinei Brombil!a se pronunciou, não havendo vereadores que
quisessem discutir. o Presidente colocou em discussão os Requerimentos,

. «, - ..;", ...
aprovado por fodos. O vereador Eduardo IHauber:f Assissolicitou vistas do
Projeto de Lei 025(20 1.5o~uéJôi'.apro'vãdo por~:tSd()s70presidente Paulino de
Moura solicitou que"";:o'l,s'êcfetario procedesse a lêitlJ'"ra/d~Çrlúmeros, autor e
ementa dos projetos: pC 027/15 - Autor.:.-Exe.cutivo Municip'dl.!À0t'~xiza abertura

/o' ",'_ ./. ", ,-,", ~

de Crédito Especial no Orçamento-de 2015. PLL006/1 5 - Autor:.Mesa .Diretora-
Cria e extirfgúe' cargo do quadro da Câmara Municipal e altera os;ãrts,,4° 5° e
90 da LeiMuríicipal7.761 de 04 de fevereiro de",2014.o secretárioproc!edeu à
leitura dO.parecer da Comissão de" Justiça e Finanças dos respectivo's~'R'rojetos,
não 'hà.vendo vereadores que /quisessem discutir, colocou em vbfâçpo.- / .,~' '.,'
Aprovados por unanimidade .. O presidente Paulino.•.de."Moura colococl' ...em
votação o Parecer da comissão de Ordem ,Econômica e Social,rnão hav:ndô
vereadores que quisessem discutir, c:olotou', em votação 1 os projétos,
aprovados por unanimidade. O vereador Daniel Weber, Márcio Hoppen,
Estevão De Loreno, Fernando Sant'anna de Moraes e Paulo Gilberto
Gonçalves da Costa solicitaram que fosse registrado seus votos. contrários ao
Projeto de Lei 006(2015_ Aprovado o projeto 027(2015 por unanimidade e o
Projeto de Lei 006/20 15 aprovado por 7X5. Naélà "mais havendo a tratar. sob
proteção de Deus":"0 presidenté .._Beclarb~'"encerrada a~;presente sessão,
convocando os senhores vereadores para a próximo" sessão ordinária a se
realizar no dia vinte e \três de março de dois mil e quinze às dezoito horas e
quarenta e cinco minuto,.s.Tenham todos u1]1-9excelente noite. I
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