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Ao trigésimo dig d"?:rQ..esJdé março de dois mil e QUir;1{l:!óS' dezesseis horas e
quarenta e ....~inc.qlnihutos ocorreu.,.á~-dé~cima sessão"dotgrjÔ"de dois mil e
quinze da (c::;ômdra Municipal de~arazinho. O Vereador Or.ibr',(Ãlbuquerque
procede9:,(J) leitura de um tr~cho "-da Bíblia. O Presidente ,tolocou em
apreciaç?6 a ata 009/15 da'.s.essôo..! ordinária do dia 23/03/~:'? "Está em
discu~ÇJ6 à ata, não havendo v,éreadores que quisessem discutir cóÍQéou em
votãçao. Aprovado por todos! O vereodorj Gian Pedroso solicitou"i1êer,1Ço

< •• ..- r' ,,,-
convocado o suplente_da_vereador .Vitor Xavier. •.LEITURA. DO EXPEDIENTE:
OfíciÇ) 097/15 d6 Executivo Municipal, o 'qual responde Pedido de Inform~çãb -
OP 'no 056/15; Ofício 098/15 do Executiv6 Municipal, o qual resp6nde Pedido de

"Informação - OP n° 059/15: Ofício 099/15 do Executivo MU,nicipai, o qual
responde Pedido de Informação - OP nO' 055/15; Ofício 100/ i!5 do Executivo
Municipal, o qual responde Pedido-:ª~Informação - OP, n~ 060/15; Ofício
104/15 do Executivo Municipal, o qual responde Pedido de Informação - OP n°-- '-o -
065/15; Ofício 106/15 do Executivo, Municipal, o' qúal encaminha Projeto de Lei
n0 038/15; Ofício 107/15 -do Exeê:ufivo Mú.nicipaL o qual rêsponde Pedido de
Informação - OP 'h~062/1S;Ofício do departamento/de meio ambiente. - ~ .,-

comunicando sobre coleta de resíduos eletrônicos de 31 de março na Praça. . '" . " .Albino Hillebrandl: Oficio 002/20t 5 do Conselho Municipal de Desportos - CMD,
convidando pára pa"rtido inaugural do Campeonato ,Municipal de Bocha em

~ " " -~. .'-"'-',' ~ <

conchas de areia, dib '25 de março; Ofício do Jockey Club Carozinhense
convidando para leilãô\,"Haras Ponta Porã" dia 28~de março" as 12 horas no
Jockey: Oficio,no Ot 40/2015~O Tribunal Pleno .de. Justiça do Estado do RS
comunican"d6 ação diretade Inçonstitucionqlidade e dandp pra~ode 30 dias
para prest.ó~'?~ informações '.qu{'!1.:JJQar.~:=cêss.árias; L~TUR~~DASf'NP1CAÇÕES:
10633 Estevoo Qe Loreno IndlcaçoQ...Sbllclta a operaçao .tapa bu!ocos na Rua
Felipe ~amarã..?,começando na esquin2'cow-CJ. RU~.71~xandr~da Mo.tta o_fé
a esquina com. a Rua B,ernardo Paz. 10634~Ç.steyçfo De Loreno Indlcaçao
Solicita a roçada e lim'pe~a..•.no ac'05tamet:Jtc:(:~dâ RuolFelipe Camarão,..,. - - ' ", ......•• '
começando da RUd,Alexandrê>da-".Mottú ôté-a esquina,Com a Rua Bernardo
Paz. 10637 Estevão Oé'-L.oreno Indicação Solicita. que"- se tome medidas no
sentido de agilizar a (roçada djÇlS laterais da_,Rua 'Çezmdinha no bairro Loeff.
1 06~4 Rudi ,B~ombilla Indi~:a•.Ç;~~Sõ~é,~t(J q~ap.óJ,qprôtado em plenário seja
enviado OfiCIO ao Executlvo'l'para~q~~_:C!éfer.mlne ao setor competente que
estudos da possibilidade de recapeamento do asfalto e a reconstrução do
passeio público em toda a extensão da Rua Rio Negro no bairro Floresta. 10646
Rudi Brombilla Indicação Solicita que após aprovado em plenário seja enviado
ofício ao Executivo para que determine ao setor competente recolhimento de
entulhos e melhorias no canteiro central e em toda a extensão da Rua Goiás
no bairro Oriental, fotos em anexo. 10647 Rudi Brombilla Indicação Solicita que
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após aprovado em plenário seja enviado ofício ao Executivo para que
determine ao setor competente melhorias na parada de ônibus na Rua
Diamantino Conte TombinL proximidades da UPF. 10648 Rudi Brombilla
Indicação Solicita que após aprovado em plenário seja enviado ofício ao

. .. f'. -,." ~~.
Executivo para quej;~efli1in.~9S\ s~t?~lSS~8etente os trabalhos de
pafrolamento, casc~alhament.o'compactaçad e!lmpe~ade bueiros, em foda
a extensão da 'puq~EdémarRuwell no bairro Ou0~pre)õ{+061? Rudi Brombilla
Indicação so~lic'itq.lque após aprovado'o.em plenário sejó~~hviadoofício ao
Executivo p"Ôro.ql.ie determine ao~tor competente o recolhinienfo de galhos
secos (e6tu'lhos) na RuaVicenteiEsterys.ePia0i,em frente aos n0rfléros 31 e 50.
10650:D9',niéÍWeber Indicação Solicita'"paraq.ueseja realizada Iimp,ezâ~daRua
João,CI~mente Elsing. 10653 /Óaniel Weber Indicação Solicita<quê, seja" ". ' .. ' ••. \.- y....'-
realizaao o serviço de ensaibra.mento da Rua Antonio Andreis, bem como a
revitalização do~.sjstema,•..de ,.es.coamento.Solicitar..ao ,.Executivo junt'a.mente
cõm,.o setor competente a colocação '"'d.efaixa de segurança elevaBtí-rna
Avenida Pátriaf Bairro: centro, tendo em vistà, que fomos 10654 Paulino De
Moura Indicaçqo procurado por moradores. Os veículos que por ali transitam
em alta velocidade colocando em risco a vida das pessoas. Moradores
pedem provid~ncias com urgência. ',10655"Daniel Weber Indicação Solicita
para que sej~ realizada a operaç~ào taP9';..buracos ria 1Rua Almirante
Tamandaré esquina com a RUÇ!.Pedro. Vargas. 10656 Estevão De loreno

" '. . o ,_ . •

Indicação Ementa:"Solicita o recolhimento_,degalhos e entulhos na rua Minas
Gerais, junto a 'esquina com a rua Piauí. 10659Paulino De Moura Indicação

, . ,
Solicitar ao Executivo'juntamente com o setor competente a pintura das faixas
de segurança na Ave'hida Floresda Cunha N° l010 Bairro: centro em frente a
Sicredi. Tendo em visfa"que fomos proc0~âS:lopor moradores. Os veículos que
por ali transitam em alta\¥elocidade colocando' elT!-riscoa vida das pessoas.
Moradores pedem providências com urgência ,10661 Estevão De loreno
Indicação SsJidta que" disponibilize a, colocáção de úr:na placa de
adverfência..;:"Proibidocolo'ca('lixo neste local" 'na'Rua Minas Gerais, esquina
com a RUdPiauí. 10669Femà'nd6'Sant'Anr:1áde Moraes Indicaçõ'Ó'Solicita ao

. ,. " "_' J .~

setor comp.etente que realize repor9.s'~náRuaAdalberto Brocker,pois a mesma
não possuicalçamento e se encontra em'Pé?siq1Oestado, princiPãlmente em
dias de chuva\.10670 Ferrando Sant'Ann-a",de)v'loraésIndicação Solicita ao
setor competente que redfii:~r~paros na Rua léü:-;Néuls,pois-á via encontra-se.•.••. ~.-.~. ' _. "
bastante esburacada e. o asfalto:: esta~.se'"deteriorando. 10671 Fernando
Sant'Anna de MoraeS'lndicação Solicita ao setor competente que realize

". ,/

reparos na Rua General, CassaLMartins Brum"ond~ os moradores reclamam• /. ._ . _ _ lIi - -+
das condições de por"ali trdfegaL.principalmer.lfe: nb',trecho sem calçamento.

.-! ••...';,.~.,.~ '
10673Fernando Sant'Anna de Morae? InçJitaçôo Solicita ao setor competente
que realize reparos na Rua Carlos Barbosa esquina com a Rua João Pessoa,
onde existeum buraco aberto a mesesse tornando um perigo para quem por
ali transita. 10674 Fernando Sant'Anna de Indicação Solicita ao setor
competente que realize reparos na Rua Minas Gerais esquina com a Rua
Amazonas, onde existe uma boca de lobo aberta, causando mau cheiro
eMoraes com perigo de desmoronamento. 10677 Orion Albuquerque
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Indicação rua Silva jardim fundos, 137A com rua Goiás. 10682Alaor Galdino
Tomaz Indicação Seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal solicitando para
que determine ao setor competente realize melhorias na Rua Tupiniquins no
Bairro Conceição. 10683Alam Galdino, Tpmaz Indicação Seja enviado oficio
ao Sr. Prefeito Municipal solicitando pàr~ qüe',deter.mine ao setor competente

.••.••.~, '.••. _ "'o '. '."". ' ". ''',h lo ""'
para que faça a s.;?m,PQ::t9ção e"ensaibranien!2/da /Ru~,Gaspar Rodriguês.
10684 Alam Galdinó "'Tomaz Indicação Seja errviadó~O.fício ao Executivo
REITERANDOpata q'G~determine aO.setor.competente que:reâlize trabalho de
patrolamer:ito',en's~ibramento e l,êÓmpadàção na Rua f'õpet-llo686 Alaor
Galdino.flo~az Indicação seja en~ado "?fício ao Execufiv~~p.?ra que
deter~in~:ao setor competente" 9ue realize a.recolocação do caçQ2,e~to na
Rua D'oril,Pedro II no Bairro Santo Antônio, no trecho em que foi aberto, uma
esc6v(jção. 10687 Anselmo f Britzke Indicação Solicitando qu~~sejO
prClvidênciado • Gom__.o.•..•maior breviqade ~possíveL__a__recuperação'Y do
c'ôlç.amento na Rua Tupiniquins, no Bairro Conceição. 106880tto Gérhãidt
Indic'ação Encaminhamos solicitação ao Executivo para quê determihe ao
setor competente com a máxima urgência possível medidas! no sentido de
agilizar -o reparo no enorme buraco na Av. Floresda cunha em frente a Casa
do Bebê no Edifício Dona Neda n° 982,Centrb'] 0692otto Gerhardt Mareio Luiz
Hoppen Indicação Encaminhamos "s~blicitação ao Executivo para que
determine ao setor competente c.om a máxirria\.Jrgência possívelmedidas no
sentido de agiliiar 0, reparo no enorme buraco na Av. Flores'da"cunha esquina
com a Rua A'ntônlo Vargas. 10693 Erlei Vieira Indic~ção {Solicitando ao
Executivo Municipal. \que determine ao setor competente a realização um
estudo, e proposto do\departamento de trânsito do muniCípio a instalação de. ,~ ' '"' .
um redutor de yelocidÇl-qena RuaMato Gro"sso,~m frent~ ao n~286 10694otto
Gerhardt Marcio Luiz In9içação Encaminhamos solicitação ao Executivo para
que determine' ao setor\competente com a ináxima urgência possível
medidas no sentido de agilizar o reparo no - 16:3(06'Hoppen'enorme buraco.•. '" " ':, ' ...
na vaga pará deficientes na AV; Floresda cunha' em frente a LÇljaCasa do
Gaúcho nó outro lado da Via~""-l0696Marcio'Luiz Hoppen Indicaçã6"\Solicitando

'. ~" " ..., ...-' ".,' ~
ao Executiyo Municipal, que determine ao setor competente, Estudos da
viabilidade "dq..-"aquisiçãode uma Órea~.násproximidad€3sdo Santuário Santa
Rita de Cássia\f2~ra qu~~eja ela?~ra.dô.'o-.ésJa~1o.~c;m~~to..._para atender a
demanda dos vlslJantes qu~,_partlclpam do ~.ev?nto religiOSO. LEITURA DOS
REQUERIMENTOS: 10628 Rudi Brombilla Requerirriénlo.de.Aplauso O Vereador
abaixo assinado solicÚd~na forma regimental, que depois de submetido em
pler:ário para a~rov:açÓ9-,'sejÇJ,..,enviado .ofício:9;~.~cumprimentos em a
INDUSTRIA E COMERCI0DS :"',RT)iFfI;IOSpE, CIMENJ,O,'fREMOLD LTOA em nome
de seussócios proprietários Bráulio"Wqn''de[leiWecker e Evandro Wecker sendo
extensivo a todos os funcionários e colaboradores pela comemoração dos 28
de fundação, celebrado dia 25 de março de 2015. Transformar idéias em
projetos e estes em ações é para pessoasempreendedoras que com trabalho
e dedicação tornam se absoluto ao lado do sucesso, recebam o
reconhecimento do Legislativo Municipal. 10630 Paulino De Moura
Requerimento de Pesar Sr: Presidente Srs:Vereadores O Vereador abaixo
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subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido em Plenário, seja
enviado ofício aos familiares em nome do Poder Legislativo de Carazinho, com
mais sinceros votos de profundo pesar, pela perda irreparável do senhor
ANGELlNO ROSSETOocorrido no dia26 de Março 2015. 10631 Daniel Weber
Requerimento de PesarSolicita 'que~'sêjqen~iad9:9.fício com os mais sinceros

," ..•.••'_ '-'- _.... ~_ ... , "I .' ','
votos de profundo pesar,aos'fomiliares de.MARJHI,> ROSA DEL FABROSCHUTZ
pelo falecimen~o,9C.9tHdb ~nodia 24 de Março de 2dl';5~10635 Daniel Weber
Estevão De Loreno..-Requerimento de~Aplauso Os vereaék)~S~0aixo subscritos

....." ",'"' r'" "~'/'requerem,,,r:)()'.forma regimental,/que depois de lido e deferido;êm plenário,
seja enviâdd:oficio de aplauso /à Jarbas Tadeu Rezende Borg~s:::é:xpressondo
nosso).r~?onhecimento p~la SU9 lutà~para.j prov~r sua inoc~nCia~~m um
processo,que Omesmo fOIcondenado por formaçao de quadnlha~f.oram 12

r. '",,' ;. _ ",;.'\•..N

anos de agonia para Jarbas e s~usfamiliares,pois todos são conhecedores de
seu~'cárátere a admiração~que este homem.,cQnquistou,-dq,populaç'o6- de"~ '.' '" ,:..-.--:0
Cafazinho frente ao esporte. Jarbas luto~ com muita paciência e afinco,

--,- '- ~ -"...passando-se 12 anos e provando sua. inocência, estendemos o
reconhecimento aos advogados de defeso Luciano Feldmann;e Ramón Zolet
pelo belíssimotrabalho frente ao processo que julgava de forma vazia este
homem que jamais teve conduta.:::'desonrosa ou ilegal. Estendemos as

•...,I - •

congratulações a todos os familiares que acreditaram em sua inocência e
deram suporte neste momento tão difícil em suo,.\;ida.também'o JarbasTadeu
Rezende Borges ''-'por esta grande vitdria. Através j desta receba as
congratulações do I.Poder Legislativo Municipal. 10636, Estevão De Loreno
Daniel Weber" Requerimento de Aplauso Seja .enviado ofício de
congratulaçõe~' do '.Poder Legislativo de.••...Carozinho à ;Jarré Engenharia e
Construções. 10642 Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso O Vereador
abaixo assinado solicitq\r:)o forma regimental. que depois de" submetido em
plenário para aprovação:'seja enviado ofício de c0mprimentos a direção do
Jockey Clube~de carazin~&.~m nome de seupresidente Miltr9s Pasqualotto
"Foguinho" sendo extensivo toda direção, .organizadores;pelo~sucesso da
realização/do V GP HARAS PONTA PORÃ,;; I GP JORGE KETTENHUBERE RUI" '., ..•.••• _ ,,' "", ir ••
ANTONIODOSSANTOS!!Cada vez mcuselevando o nome de CaraZlnho para
todo a Brà'sil(ê consolidando-se ~omo'~6"'maior "Cancha i..Retà" do turfe
nacional. receb,a o reconhecimento do-'-legLslatiy.o/Municipdl. 10645 Rudi
Brombilla Requehr:)1ento"(je~P~sar O Vereador:.-ób"óixoassinado solicito na
forma regimental. que depoisde lido,-emplenario e deferido pela Presidência,
seja consignado em Àla._~oficiado aos familiaresvotos oe profundo pesar em
nome do PODER LEGISLÀTIVO_DE' CARAZINHO:::p~lo talecimento do Sr.
~ILBERTORICODO..NAScL~\N;p,-~ó;J6- á.~os~d~,i~6de.Neste momento ;Je
tnstezapara os familiares e os-'amlgqs~nl.utados.pedimos a Deusque nosde a
força de que necessitamos para superar a dor da ausência e solidificar nossa
esperança de um dia reencontrarmos aqueles a quem tanto amamos e que
agora ocupam um lugar muito especial em nossas lembranças. A todos os
familiares do inesquecível GILBERTORICO DO NASCIMENTOos nossosmais
sentidospêsames pelo infausto ocorrido 10651 RudiBrombillaRequerimento de
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Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois
de submetido em plenário para aprovação, seja enviado ofício de
cumprimentos ao Senhor Flavio Maioki pela sua nomeação como novo
Secretario Municipal e Obras e Serv.içosUrbanos do nosso Município de

, .- /',. -1-'"
Carazinho. "E um desafio. rl)"Uito grande esta(fà-.Jrente de uma equipe tão
qualificadae exp~riefÍt~"\co"rTi6.e:fs"ô'\ rpbntler%~iô, sobr~as características
básicas necess.ári5s .....a:'dl~U.émno seu posto. tarefa é"".(.ib\entido de agregar
conhecime.0"to~~ólYsuporte e direcio"nar toda ésta~é.2~rgiapara a
concretizaç_ão;-dos projetos do~unicípio, receba o reconhêcimento do
LegislatiVô.Municipal. 10652 Dar'ÍielWeber Réquerimento de P~s'6r.<SOIicitaque
seja )7n'YlaêJoofício com os h)ais sinceros.~votos de profund~_..,p\~:saraos
fam!1i9fe's de VILMARDARIZpelq/falecimento,' ocorrido no dia 29 det:"M:$çode
2015:';10658 Rudi Brombillo Requerimento de Aplauso O Vereodár ~dbaixo
assiffaao solicitQ-na-fmma-regimental, que depois. de,-submeiido em ~lenário
paJa aprovaçao, seja enviado ofício ~de cumprimentos do Senho~(6i(m
Pedroso pela sua nomeação como ......•nc)'vo Secretario] Municipal de
Desenvolvimento e Mobilidade Urbana do nosso Município de Carazinho. A
Secretaria de Desenvolvimento na atual administração tem tido a frente

. ,'T • •

excelentes representantes, jovens promissores"empreendedores, e o agora
nomeado Gian Pedroso, até então nosso col~ga nesta Casa, não foge a
regra. Temos a' cer.teza de que ~nqosó pelo s'eu.'empreendedorismo, mas por
outras inúmera's q0alidades que.-possuL'ddrá continuidade ao belo trabalho
que vem sendo tão"'"bem desenvolvido dentro desta secretaria desde o inicio
da atual administràção, só acrescendo a qualidade.j da mesma com sua
experiência, com seu\,dinamismo e excelente qualificação. Receba assim,os
cumprimentos ,do Pdder Legislativo fvÚ}nicipal de' Carazinho por estar
assumindo este novo cdmpromisso, e o desejo de qLJepossasfdesenvolver um
belo trabalho a.frente da S~cretaria de Desenvolviri;ento do município, mesmo
que para isso)énhamos que .....c.ontar com 6 sua dusê'ncia ne~ta..Casa. Sucesso
Gian Pedrosc5!10660 Otto Gerhardt Requerimer'ltode PesarO Vereador abaixo
subscritos,requerem, na form'àJe'gir:nentaL~ue 'depois de'"ouvido.o Plenário,
seja registrqdo':em Ata e oficiadà,aos'f6miliares votos de....profundopesar, pela
perda irreparável do Senhor VILMARDARIZ~no último'-dia .29~de-Março. Aos
familiares nossbsincera m,anifestação dê"pêsomes ..Jodos sobem o quanto é
difícil perder olgÕÉ(~que'-noL$_J.ãoespecial.'.m..•c;is:rfãose deixem abalar, pois
certamente ele estará sempre"prÓXimodos-seú.sguiando é ajudando com sua
presença espiritual. A todos os fomiliares e amigos do_in'ésquecível Vilmar Doriz,
nossos sinceros sentimentós"'-peJe;:>infoust£- Qcorridq,~Disse Jesus: Eu sou a
ressurreição e a vida!'~qÔern1:crê.em--'-mim,.Çlillda qGe~esteja morto, viverá; e

-.' ~' .. /. " ~ . ~,. . -
todo aquele que vive e crê 'em.'.rniniÍ!Junca.morrerá." Jô 11, 25-26 10662 Otto
Gerhordt Requerimento de PesarO Vereador abaixo subscritos requerem, na
formo regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e
oficiado oos fomiliares votos de profundo pesar, pela perda irreparável do
SenhorALTAClRJORGEMEIER, no último dia 23 de Março. Aos familiares nossa
sincera manifestação de pêsames. Todos sabem o quanto é difícil perder
alguém, mas não se deixem abolar, pois certamente ele estará sempre
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próximo aos seus guiando e ajudando com sua presença espiritual. A fodos os
familiares do Sr. Altacir Jorge Meier , nossos sinceros sentimentos pelo infausto
ocorrido. "Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em
que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus, e os que ouvirem viverão". Jô
5:25 10663P~ulinoD~....Mogt~rRe~~~ri,~~.hf:pJ~e.,.,pedidode In~orma!ãoO
vereador abaixo sl,Jbscnto~re:quer~na forma reglr:D~r,1tal;q\.,Je depOIS de lido em
plenário, seja encqr;f"i~hádà um ofício ao ExecufiVO MtJJnfdpal, solicitando que
seja informado .••.OJ8s-tâ casa o que segue" com relação "'de/Laboratório de Solos
que se ené'o.nt(o"na Secretária cjei)bras. :-'Qnde se encont;a:$s'~équipamentos
do la~qr0:t6rio de Solos? • Qual c:')motivp que alguns eqüi~aT1)~ntos do
laboratório de Solos estarem ~espalhados no estacionamento da "-I?refeitura
comd:.)..estufa, cilindros de arlólise de solb. • Quem faz os' efusáios de
lab'o"f?itório na fiscalização d'; obras da Cbnpasul (Construção dê \S:erviços
Udày'. A Prefeitura"possui.,uni Laboratorista"rTécnico,Concursado? ~oHal a
f0~s:ão que e~!á o laboratorista concursÇldo. da Prefeitura? ~ Qual o t-rnôfivo
que o Sr. Jorge Santos deste Abril de 20l4."está afastado de sua fuhção?
JUSTIFICATIVA::Poder acompanhar de ~forma mais concretci a situação do
laboratório dé Solos que nos chegou uma denuncia nesse sentido. Rudi
Brombilla Paulino De Moura O Veread'6r abbixo subscritos requerem, na forma
regimental, que depois de ouvido o P(ênário, sejà registradb em Ata e oficiado
aos familiares 1vot~s de profu~d.c: pesa~"pela.fperda' irr~parável do Senhor
VILMAR DARIZ', 10664 AlaorGáldino Tomáz Anselmo'BritzkeErlei Vieira Orion
Albuquerque Requérimento dei"Pesar no último dia 29deMarço. Aos familiares
nossa sincera 1mar\ifestação de pêsames. Todos J sob_em o (quanto é difícil
perder alguém que \nos é tão especial, mas não s'e. deixem abalar, pois
certamente el~ estarã"'sempre próximo a-'o.sseusguiaridó e ajüdando com sua
presença espiritual. A't,d"dosos familiares e amigos dÓ inesqueCível Vilmar Dariz,
nossos sincero~ sentimémtos pelo infausto,"ocorrid6 10667 Estevão De Loreno
Requeriment01 Cie Pesar""Seja enviado ofício cóm: ós mais siQceros votos de
profundo peSar aos familiàres"'d,o Sr.Vilmar Darlz, pelo falecimehto ocorrido no... ",,,,/ ",
dia 29 deiM9rço de 2015. 1066? Paulino De Moura Daniel weber;Requerimento
de Aplaús(J)'Sr, Presidente: Srs..•.•Vereaâores:'Os Veread.pres ábai'50 assinado,
solicita na forma regimental,que"depojs'de"lidO e aprovado émplenário, seja
encaminhado\ofício 'do.~?oder Legislativo~,de •.CaSGz(nho ao/Pastor Sr. Carlos
Albert~ Pereira"9a SilVd~-9_Di~eçãc:,~M~mbro~.( da Igreja. Braza
cumpnmentando pela Inauguraçoo 'da~~Nova Sede, manIfestando ainda o
reconhecimento destes •.vereadores pelo belíssimo~tràbalho e atuação que
vem realizando a cornwrildade~_de Carazinh"Q, peLÇis.(~Sanos de dedicação a
Obra de Deus. Receba1JéSta~orr::n.ó:o;rec.0f1hy<~itDento do Poder Legislativo
Municipal pelo empenho~ê~dedié:aç.90 ~dc>":t:tfabalhorealizado pela fé que o
qual conduz nossos cumprimentos e nossa elevada estima e distinta
consideração que Deus lhe abençoe e ilumine seus caminhos. 10672 Estevão
De Loreno Daniel Weber Mareio Luiz Hoppen Ofto Gerhardt Fernando
Sant'Anna de Moraes Requerimento de Pesar Seja enviado ofício com os mais
sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. Claudério Lermen, pelo
falecimento ocorrido no dia 26 de Março de 2015. Estevão De Loreno 10675
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Daniel Weber Fernando Sant'Anno de Moraes Marcio Luiz Hoppen Ofto
Gerhardt Requerimento de Pesar Seja enviado ofício com os mais sinceros
votos de profundo pesar aos familiares do Sr.Angelina Rossetto, o "GRINGO",
pelo falecimento ocorrido no dia 26,de Março de 2015. 10676Alaar Galdino. "-
Tomaz Requerimento de Aplcluso Seja énvibd6'pfício de cumprimentos ao Sr.
Henrique JatobÓ:,...o_Fisiô'terap:e0fa ~éhe'fe'do':/Cbm"1tê ;,Olír:nPico Brasileiro que
proferiu a pal~str(::t~:O"Papel da fisioterapia dà- comJ.t~/Olí,mpico do Brasil",
realizada no último'-sábado na Câmara ..de Vereadores: fJ 0678,Alaar Galdino
Tomaz ReqU~r-ime-~tode Aplau~óSeja enviado ofício de c"trr$rimentas aos Sr.
Arceni (t~'u6à"Barbosa, Bruno Xávier, :IsmarVareia e Márcio Dbk~in~,t,écnicoe
atletas "Ç:;arazinhensesque deféndem'Ó equipe do América de tqp~ra e que
sagr~U~s'ecampeã da Taça Altó Jacu! de Futsal ao derrotar a eqú(pÉ('do Asif
de'lbÚ'ubá por 4x3. 10679Eduardo AssisRequérimento de Aplauso Seja~viado
ofídó ..•..de parabenização ao. Sénhor Flávio MaiokL"referente. a sua nom';~áção
corno Secretário Municipal de Obras e ServiçosUrbanos. "Com-petência~áâd se
exige, se conquista, o verdadeiro líder é'"aq'l:Jeleque toma~ a frente e não
coloca seus comandados como espelho para após se apresentar para
receber os louros da vitória." Receba deste Vereador e dos demais Vereadores
da Câmara Municipal de Vereadores 'de carazinho os mais sinceros votos de
sucesso e competência nessa nova"'-empreitada ao qual fôste empossado,
tendo a certeza de que o simples._éo sucessod€ftoda"e qualq'uer caminhada.
10680Eduardo' AssisRequerime~t6 de ApldUSOSeja enviado ofício de aplauso
à CEED - Conselho lEstadualeJe Educaçào do Estado da Rió Grande da Sul.
parabenizondó reférente a aprovação por un'anirriidade o parecer nO
282/2015 na sessão\plenária do dia 25 de março de 2015 sobre as medidas

" '" '-.: .. " , -regulamentadas nos",regimes escolares~dé:ls~.escolas:do sistema estadual de
ensino. tal par~cer trb.z\os direitos dos estudantes/;0, acess~ e permanência
nas instituições de ensin.o\r:nasos deveres e as rE?grasa serer:nseguidas. Com
tal aprovoção)a sociedbdetem a resposta pQsitiva'de que,~asEscolasvoltem

.~ '," ' . ~ "a ser respeitadas pelos educandos e aCima-de tudo volte' a ser um local de
estudos ~é\~omprometim~nto~onde ..••:sf! forma adultos de-) caráter e
responsabilidade social. 10681'Eduôrôo Assis Requerl;J1Emto..>'de Pedido de
Informação Sêja enviado ofício' ao Exe.cu'tiv.0-Municipál, solicitan-do que serja
informado a ~sta casa 9 ,que segue: 01~""kpar.t'irdo/dia 01 de' janeiro de 2015

, ,. -..", . 'r' --' ~ .ate a data de hOJe,qUdntas~pessoas foram.,contratadas-'pela Prefeitura de
Carazinho em todas, suas Secrelãrias,~Depãrtâfnentos e. autarquias na forma
de concurso, CC's eõ'-fG's. 02- Informar os nomes,cbrgos, local de lotação,
data de nomeação/F-sdório.~10685 Eduardo Assis._Réquerimentode Aplauso
Seja enviado ofício de ..áPlà,jso, 'pCifã ,o JCf ~~Garaiihhc/pelo Projeto ORATÓRIA
NAS ESCOLAScam o femei'c'ESCóLA'E'FAMiLiA' ÚMA PARCERIAQUEDÁ CERTO"
Através de projetos deste quilate é que são criados líderes e pessoas de
caráter, e ainda sendo tal desenvolvido nas escolas vem a enaltecer o papel
das mesmas sendo um local específico para aprendizagem e formação do
caráter do estudante, levando adiante agronde construção do futuro de toda
uma nação. O Vereador abaixo subscrito requer na forma regimentaL que
depois de lido em Plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o
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seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES,com relação a ELETROCAR:t) Houve
algum apontamento pelo Tribunal de Contas envolvendo o nome do ex
advogado da empresa, LUCIANO HILLEBRANDFELDMANN?Qual o resultado
do julgamento do Processo de Contas.~ 00t37402.00/09-9 em relação a tal
apontamento? Houve .qlgúr')1a sárjção roplicada à pessoa do referido
advogado? No referfd,q1jLflgcirne'nto", b tTCE/~'(proce."sso de Contas n°
00137402.00/09-9),f'à'únbnimidade, determinou fósse a~úbrdada a abertura def'. ',',.4- _,o ,.,.. ,..

certame pÚ,blico,pàró o preenchimento.da vaga de advogado concursado?
2) Quando/fOi .realizado o concursó e qual'o data do preen-chkrtéhto da vaga

r ' /' .'/o.'do advogado concursado pela ELETROCAR?,3)Afé a assunção(c:lo" advogado
concursàd6 em casos de impedimentos, colidências de horários:e, tiagens a
tra~9!h.c:~''pela ELETROCARp~IÔ, advog.~d? Luciano, havia a'I~~outro
advogado contratado para realizar audlenclas e defesas? 4) Houv!3:._a1gum
q:~embOlso d~ empresa ,paro'" pagarl]~~nto do-,.-trabalho-•..1.0687Daniel)W3??er
Est.evãoDe Loreno Fernando Sant'Anna de Moraes Requerimento de P.edido
de -Informação realizado pelos advogados.~ Márcia Mazzutti e Tiag6" Piva
Hartmann nas ;defesas feitas em nome da ELETROCAR?5) ,Em relação ao
questionamento feito pelo Vereador .Suplente, Gilnei Jarré,~sobre quantas
ações judiciais foram patrocinadas pelos advogados Vitor Alc"eu dos Santos e
Márcia Mazzutti no período em que o advogado Luciano Feldmann foi
procurador de ELETROCAR,nec.essário .s@ja'esclareCido se: os advogados
Luciano e MárCio 'átuaram em "algum processo patrocinado pelo advogado
Vitor? Se todos os pagamentos efetuados nos processos' patrocinados pelo
advogado Vitor se','~eram somente após a emissão de de-cisões judiciais?
Quando o advogadO. Vitor propôs a prim,-eirareclamatória trabalhista contra
ELETROCAR?Quant'C?~,reclamatórias "trdbalhistas )C?ram propostas pelo
advogado Vitor antes, do advogado Luciano Feldmann assumir a assessoria
jurídica da ELETROCAR'?,.'Após a saída do advog6do Luciano Feldmann da
ELETROCAR, quantas reclamatórias trabalhistas foram [propostas pelo
adVOgado/vitor Alceu dos.Sbqtos? A advogada" Márcia Mdi:zutti ingressou
com alguma:reclamatória tràbalhistp no período em que q advqáàdo Luciano
Hillebrand,.Jeldmann figurava como-:-;'ás'sessorjurídico da' ELETR'PCAR?6) No~ . ~, / - -' .,.
período em que a ELETROCARera confrolada.pelo PSDBe o-assessorjundlco
era o Dr. Maik~\MullerCezar, havia outrõ'(bs}ladvogado(s) qué o auxilia(vam)
nos casos de irnpedimehtbs, •.çolidências de "h9rÓrfos e viógens profissionais
para a ELETROCÀR?Qual ü-":'nbme?..:7) ::(Y"-advogado/ Luciano Hillebrand
Feldmann atuou comb.a~sistente de acusação, emnóme da ELETROCAR,no
processo crime por corr~~<;:.ão,ÇJtiva_8 p.9ssi~.a,-orí~~~umdos réus era o ex-
prefeito Alexandre A'ndrs;:J~98In/er~,QO'I p~rlÇ1do"':,em'que trabalhou como
assessorjurídico da ELETROCAR?8)....O ádv.ógado Luciano Hillebrand Feldmann
obteve liminar junto à ANEELparo impedir o transferência do PCH Cabrito
após a negociação hoje tratada no ação civil público? 9) Os advogados
Luciano e Márcia deixaram de comparecer à alguma audiência ou
compromisso profissional pela ELETROCAR?Perderam algum prazo processual?
Vereador abaixo assinado solicito no forma regimental, que após lido em
plenário seja encaminhado o seguinte pedido de informação ao
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Excelentíssimo Prefeito Municipal Renato Süss,Acerca das dos empréstimos
contraídos pelo município informar o que segue: 1. Qual o valor total de
empréstimos contraídos pelo Município. 10690 Erlei Vieira Requerimento de
Pedido de Informação 2. Informar a instituição financeira que é a favorecida,
a quantidade de pare.elas,totàl, e d.ua~tãsparcel.as faltam para quitação. 3.

A .~ ....• '•....•..• ~ -, • ~ ,~. f-,' '.~
Qual o percentuql~de' jurqs<:pogo por -operaç'ãp fir:lonceira'? Custo mensal. 4.
Foiventilado pelo~,séohbfprefeito Municipal contr~ir rr\êilurn empréstimo para
compra de equipahientos para UPA,"qual é a atual faz€/'d~ nêgociação desta
demanda!:JUSTIFICATIVA verific& situaçâo financeira n~qGeiSe refere aos
empréstim2s' contraídos pela rTlunicipalidacte. 10691Erlei Vieir'd'/F;equerimento
de Pedido de Informação Vereadôr abdixo assinado solicita, 'na forma
regirQ8Rtal, que após lido em plenário seja -encaminhado o seguiht~:pedido
dé.Jnformação ao ExcelentíssimoPrefeito Municipal Renato Süss.Consi'derando

.•• _ ~ '\o - "

a~grande importância"e a. necessidade imediata. da abertura da Unidqde de
Pronto Atendimento do município inforri"larloque segue: 11.Existe b\gUma
previsão paro abertura da UPA ~ Càrazinho; 2. Foi tomada dlguma
providencia pela municipalidade no que se refere a abertura de concurso
público para suprir a necessidade de pessoal para o funcionamento desse. ' -
serviço de saúde. 3. Referente a captÇlção de recursosexiste alguma emenda
parlamentar, recurso estadual ou féderal para compra Idõs equipamentos
desse serviço.' 4.. Referente ao 'atendimentcL do Ambulatório Municipal são
constantes as quei'xasde falta de....médicos/principalmente'no final de semana,
informar desde o h;lício do ano em quais fins de'sen:ana ~teve a falta do
médico. JUSTIFICATIVASou cobrado diariamente pelos' munícipes referente
abertura da UPA,CO~ objetivo de trazer\uma infórmaçâo exata e fiscalizar o
andamento dessa de~manda apresento.Asse trabalho. Outr6 ponto que me
preocupa é o ~atendim~r:ltono Ambulatório recebi /divérsasqueixas de usuários
que nos finaisj de seMana a falta médico nesse serviço. Ora, o município
penaliza o HCC contrdtualmente com multÇl...•de R$1.200,OOpela falta de
médico no'plantão, e no seu'serviço de urgênCia de sua res'ponsabilidade não" "".,' "-faz o dever,'de casa, em completar a.,..gradedo seu serviço de'~urgência, é
revoltanfe _para mim como veréadGr ver isso.Veja que/o HCC é/parceiro do
município e{(;juda resolver diversos prõblemas, inclÚ"siveesse' da falta de
médicos no \ambulatórip da municipól,"..!qubndQ falta o' profissional do
município quem;atendê":é::,o.J~Cc. Fica a. pergufí'ta o mdnicípio também é
penalizado se falt2J"médico nÕ'seu.serviço?':Oü-sãodois pésos e duas medidas.
10695Estevão De Loreno.Daniel Weber Requerime~.tode Aplauso Seja enviado
ofício de congratulaçô~s--do ro_der Legislotivo cumprimentando a Sra. Ivania
Maria Nied pelos 20Anás dê' Servlqosprestad.os.nã~-28eiDelegacia Regional de
Polícia de Carazinho. 1oéii'E(te/ão.Ds. Lôreno Daniel Weber Requerimento de
Pedido de Informação Os VEREADORESabaixo subscritos requerem, na forma
regimental, que depois de lido em Plenário e deferido, seja enviado ofício ao
Executivo Municipal com o seguinte PEDIDODE INFORMAÇÃO, referente ao
aumento de energia elétrica na Cidade de Carazinho: 1-Quais os motivos que
levaram a ELETROCAR,que era uma das tarifas mais baixas a se tornar a
terceira tarifa mais cara do Brasil?2- Quem define os aumentos e a cada
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quanto tempo elas são reajustadas'? 3- Qual o índice de reajuste nos últimos 10
anos, em fodas as classes de consumidores. informar o índice ano a ano'? 4-
Qual a perspectiva de redução desta tarifa e o que a direção pretende fazer
para amenizar essa situação'? 5- Há mais algum aumento previsto para este
ano .8P?ra os próximos .!~~~"",~f!~s,~6-l~:a.~!S~o:?,:'atC<;ção de empresas par? o
munlclplo, o que a !=-Ietroq::~~(teni' a:loferecér de :tantagerl} para quem qUiser
• "'--. \ ~"I' -... ~ Ij'~'"Instalar-se em Çar<;Jzlnhb?-Justificativa: Todas as empre~as' quando vem a
algum município>elá'.têstudam as ofertas,•..e o fato de n6jé'; r"õs~sera terceira
mais cara ,(£0'pdít nos preocupa~uito, àlém da populaçãbtem, geral nos
cobrar ~ri)_à~e;plicação pois ~á casos dê contas de residê~éias terem
aumentàdp/mais de R$ 100,00 reais ne'stemês',ficando muito com'plicbdo das

" ). -.", - . ~. . /. ..."",
famillas;~cumpnrem com todas estas de.spesas. 10698 Danlet~~ber
Reqúerimento de Pedido de PrqVidência O V~reador abaixo subscritol_equer,
na)orm~aregimental. que depois de ouvido o Plenário.e.com_a.aprovaçqodos
sehhores Edis, s'eja enviado ofício do' 'Poder Legislativo de ICarazintio~o
Depbrtamento Municipal de Trânsitopara qUe seja implantado (aixas elevadas
nas RuasCoroados, Rua Itararé, Rua Paissqnduem frente à escõla Marques de
Caravelas, Rua Bernardo Pazem frente 6 escola Notre Dome Aparecida e em
frente ao Mercado Boa Vista. A preséhte solicitaçâo se faz necessária em
circunstâncias dos acidentes que acontecem com' certo frequência nestes
locais. Muitos municípios já fazem uso deste 't.ip':6de 'faixd, uma vez que a
implantaçâo destás faixas ira\p-bliciar :..~rT,i'otoristase pedestres. também
prevenindo acident~s e trazendo segurança para os uSl:iários:10699 Mareio
LuizHoppen RequeriMento de Aplauso O Vereador abaixó assinado solicita na
forma regimental, que depois de lido_ e aprovadô i em Iplenário seja

, '. .••••• __ J

encaminhado ofício deste Poder LegislatiYQ/Municipal/Jo Sr.MILTONSCHMITZ,
Um grande ernpresárib \de nossa cidade I "Em retonheciménto à salutar
iniciativa em de,fesa dôs id!2!aisdemocráticos que/todos almejamos para a
nossa classe política. Pois agregara no ,crescir:r(ento do nosso Partido do/ " . ,", ...
PMDB,e com ...issovamos gar.lhàl'Jdo novos ares. Juntamente'com este nosso
novo integrbnte e nossos militarltes Pmdbis'tas<como um' avanço para o
fortalecimento 'ao democracia"~cà?itribuir,. m'as com senso érítico positivo,
Parabéns peladrí"iciativa. Receba neste dia~deste~veread6ro re'co'nhecimento,
o incentivo, e b admiraçqo. O veredor'-'Rudinei~'Brorrí6i11asolicitou que fosse
suprimido o inte'rvalo e 6-:::q-rqndeExpedient.eJÇo-locadotém votação foi

-'. . ._~'-.-, - .-...- .aprovado por unanimIdade. Ordem~do :Dla"....Passamosa,Ordem do dia para
apreciação e votaç6b .••..çios requerimentos:. O Vereador Rudinei Brombilla
solicitou que os requerimentos,e_projetos viáveis.sem:~,Q1endasfossemvotados
em bloco. O presidente,-<.dolóca~em'~~votação':opedida verbal do vereador
Rudinei Brombilla. O Presi'der'lt~-l.,6ôI,QçQ~-,"'::etn)di-sc\)ssão os Requerimentos
Quiseram discutir: Vereador Rudinei Brombilla; Estevão De Loreeno; Daniel
Weber; Alaor Tomaz;Vitor Xavier; Eduardo Haubert Assis,Márcio Hoppen e Erlei
Vieira. Aprovado por todos os requerimentos. O vereador Orion Albuquerque
solicitou vistas do Projeto de Lei 025/2015 o que foi aprovado por todos. O
presidente Paulino de Moura solicitou que o secretario procedesse a leitura dos
números, autor e ementa dos projetos sem emendas: PL 029/15 - Autor:
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Executivo Municipal - Inclui metas nas Leis n. 7.681 - PPA/2014/2017 e 7.875-
LD0/2015 e autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento 2015. PL
033/15 - Autor: Executivo Municipal - Autoriza abertura de Crédito Suplementar
no Orçamento de 2015. (R$388.722.75).PL030/15 - Autor: Executivo Municipai -
Autoriza abertura de ç::[é~d!!-ô~~up!b_rn~nt?r}~õ,.,srçamentode 2015. (R$
1.09,3.242,66).O se.£,"et8ri,q., •.~roc~delJ ó leitura,_d~pa~;..c/e!da Comissão de
Justiça e Flnanças.~d5's""-respectlvoprojeto, nao ha~~ndb! vereadores que
quisessem discutir'j"'cOIocou em votoGãq. Aprovado ..•.d"'oT" Jnonimidade. O
presidente Paulif;1óde Moura coloéÔu em votação o Parec~r.6á/eomissão de
Ordem EéÔn6mica e Social, nõd havendo vêreadores que quis'é«em,discutir,
Colocol:J~'8(ri"votação o projeto~Qpro'v-bdo por unanimidade. d'tprésidente
Paulinõ>d~ Moura solicitou que o:,~ecretario procedesse a leitura dos~úrneros,
aut~e'''''ementa dos projetos com as referidas emendas: PL 021'"~;Ai~\or:
Ex~cutivo Municipal --AutorizQ abertura de Crédito ,Especial no Orçamentõ de
2d.i:??L 028/15 T Autor: Executivo Muniéipol~ A'utoriza a concessão de d"lJxíÍiôs
finariéeiros, transferências e subvenções sociaIS no exercício de 2015, para
entidades privadas sem fins lucrativos e. realização de eventos oficiais do
Município. O seCretário procedeu à leitura do parecer d.a Comissão de Justiça
e Finanças dos .respectivo projeto, nãà";havendo vereadores -que quisessem
discutir, colocou em votação. Aprovo"do p~r.\.~manimidade.1O presidente
Paulino de Moura colocou em yotação o Pàre.éer do comissão de Ordem
Econômica e Social'\não havendb ....~ereado;és que quisessem discutir, colocou
em votação o proje'to, aprovado por unanimidade. Tendo sido retirado de
pauta o projeto PLCà02/2015 e PL007/2015. Nada mais havendo a tratar. sob
proteção de Deus .0\ presidente declarqu encerradá. a presente sessão,
convocando os senhbres vereadores pdró~''-apróxima sessãoIordinária a se
realizar no dia 06 de a"qrlL,dedois mil e quinze às d~ioito horas e quarenta e
cinco minutos. Té,nhamtbdb~ uma excele~tZ/' .I~ ~/.' />

t?~Ov'A~ . fZJ
Vereadàr~Faulino de Moura .~ver . c} ; AI oN maz
Presidente ~:~s", tário /

~.
'- .:;:;...-- .
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