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Aos vinte e dois dias"do mês de junho de dois mil e quinze/às- dezoito horas e
quarenta e cinco' minúfos ocorreu á vigésima terceira sessão do. ano de dois
mil e quinze da Câmara Municipal de Carezinho. O Vereador Eduardo Haubert
Assisprocedeu,.6 leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente colocou em
apreciação~o ata 022/15 da sessão ordinária. Está em discussão-à ota, não
hovendo.y.ereadores que qUisesse:m discutir colocou em votação. Aprovado
por todôs:LEITURA DO EXPEDIENTE:Ofício 178/15 do Executivo Municipal.'o qual
encaminha Projeto de Lei n° 068/15; Ofício 185/15 do Executivo Municipal, '0
qucii êncaminha Projeto de Lei n° 070/15; Ofício 186/15"dõ Executivo Municipal:
o qual solicito indicação de dotação orçamentário; Ofício 067/15' do
Secretario de Administração do Executivo Municipal, o qual solicito cópia
relatório CPI; Ofício 12/15 do Conselho Municipal de Assistência Social de" ,
Carazinho informando a realização da IXConferência Municipal de Assistência
Social. dia 30 de julho de 2015; Ofício 2015/03 da Diretora" Técnica da
Secretario Municipal de Saúde informando sobre'situação do ESFda Princesa;
LEITURADASINDICAÇÕES: 11581 Da"ríielWeber"lndiCação Solicita para que seja
realizado o corte dds floreiros localizadas na Avenida Flores da Cunha na
altura do Calçadão. 1"1582 Rudi Brombilla Indicação SoIicitando'ao Executivo
que determine ao setor competente urgentemente, a limpeza da sanga que
desce na Rua Candinha' até o Clube Aquá,tlco, pois várias reclamações estão
sendo feitos devido ao mau cheiro, a quanffdade de insetos e o 'risco a saúde
dos moradores das proximidades. 11605 Anselmo BritzkeIndicação Solicitamos
ao Executivo para que determine ao setor competente que sejam tomados
providências imediatas no.sentido de realizar.-recolhimento de entulhos e
galhos de árv.oresem todas as ruas do BairroOuro Preto 11614 Rudi..Brombilla
Indicação ~oIicita ao Executivo....Muniç::ipal para que determiríé ao setor
competente~ os .serviçosde patrolaniento, ensaibramento, limpeza e termino
de colocação dos tubos na Rua Victor Grdeef nõ BairroFey.Onde a mesma se
encontra em péssimo estado .de conservação -fotnando-se intráfegável tanto
para veículos como '-ospedestres;.solicitamos as devfdas providências, já que o
referida rua se encontra praticamente abandonado," coberto de mato,
servindo como depósito, de ..Iixo,esta solicitação fOi' feita pela comunidade.
1\616 Daniel Weber Indicação.'Solicita ..-para ~que\Sêjam instaladas faixas
elevadas para travessia 'de I'pede-sfres.'na.~AvEmidá''Flores da Cunha nas
proximidades do Mercado Boa Vista: 116'17 Daniel Weber Indicação Solicita
desapropriação de terreno localizado na Rua Coroados esquina com a Rua
Salustiano de Pádua. 11620 Paulino De Moura Indicação Solicitar ao Executivo
juntamente com o setor competente a limpeza de galhos e lixos na Rua
Bernardo Paz na praça central Bairro: centro em frente ao colégio Nossa
Senhora Aparecida. 11622 Erlei Vieira Indicação EMENTA:Solicitando ao
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Executivo Municipal, que determine ao setor competente a realização de
reparo na bueiro, localizado na Rua: Arthur Julio Arnold, na 10, esq. Com a Rua
Ibaré, neste local o bueiro está entupido 11623 Erlei Vieira Indicação
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente a
realização de Recolhimentos. de entulhos' verdes na Travessa Almirante
Tamandaré, 517, esquina com Rua,Almirante Tàmohdaré - Bairro Princesa.
11624 Erlei Vieira Indiêáção SoliCitando ao Executivo Municipal, que determine
ao setor competente a realização de reparo na Boca de Lobo,' localizada na
Rua Luiza F. dá Silva em frente N°s251- Bairr6Sassi, neste local à boca de lobo
desmoronando"o~calçamentto caúsando perigo aos moradores dá rua. 11625
Daniel weber Estevão De Loreno'.Indicação Os Vereadores abaixo. subscritos
requerem, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário'e, éom a
aprovoç.ão dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo-:de
Carazinho ao Executivo Municipal solicitando para que seja realizada~-a
compra de contê'inerespara atender a demanda esolicitações ~demoradores
do município, uma vez que, muitosbairrosnecessitamurgentemente deste tipo
de coleta. 11626 PaulinoDe Moura Indicação Solicita ao Executivo juntamente
com o setor competente que providencie a pintura de todas' as faixas de
segurança da Avenida Floresda Cunha.Já que está muito perigoso devido ao
grande fluxo de carros, colocando em risco a vida de muitas pessoasque ali
trafegam. 11628 Daniel Weber EstevãoDe Loreno 'Indicação Solicita para que
seja realizada a limpeza dos containeres de lixo de nossacidade. 11630 Alaor
Galdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio ao Executivo Municipal,
solicitando para que determine ao setor competente que realize o
patrolamento,ensoibrdm.ento e cascalhamento da Rua Artur Bernardes. 11631
Alaor Galdíno Tomoz Indicação Seja envia'do oficio ao Executivo Municipal.~ .~..
solicitando para que determine ao setor competente que faça a retirada dos
entulhose do lixo depositado ao lado do Cemitério Martinho Lutero na Estrada
para Xadrez. 11632 Alaor'Galdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio ao
ExecutivoMunicipal, solicitando'"para que determine ao setor cõri1petente que
realize tapa buracos na Avenida 'Floresda Cunha. 11636 Fernando Sant'Anna
de Moraes Indicação Solicita ao setorcompetente que realize caséalhamento
na Rua Valdenno Pinto de Oliveirà;"ónde .falta, apenas 200 metros deste
serviço pois as c.ondições da via são bcístante-precáriás neste ponto. 11637
Fernando Sant'An'ha de Indicação Solicita aõsé'tor.:competente que realize
reparos Rua Santa Catarina, pSisas.condições dá 'via são bastante precárias
em toda sua extensão. Moraes 11638 Fernando Sant'Anna de Moraes
Indicação Solicita ao setor 'competente que realize rep.arosRua BuenosAires,
pois as condições da via são bastante precárias"em toda"sua extensão. 11641
Fernando Sant'Anna de Mora'es.,"lnq(éaçãosolídta~aõ setor competente que
realize reparos Rua Luisa Formigue-rj-da Silva,pois as condições da via são
bastante precárias em toda sua extensão. 11642 Orion Albuquerque Indicação
Solicita ao setor competente que realize a manutenção na placa indicativa
do Distrito 2 Iron Louro Baldo Albuquerque , pois a mesma encontra-se em
condições precárias. 11645 FernandoSant'Anna de Moraes Indicação Solicita
ao setor competente que realize reparos Rua Rufino de Souza Leal, pois as
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condições do via são bastante precárias em ioda sua extensão. 11646Alaor
Galdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio ao Executivo Municipal,
solicitando para que determine ao setor competente refaça a pintura na cor
branca no quebra-molas na saída da Escolinha do Colégio Aparecida na
Avenida Pátria. 11647 Fernando Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita ao
setor competente que reófíte reparos no Passeio-Públicoao redor do Praça do
Hospital, pois as condições do mesmo são muito precárias e representam um
perigo para os pedéstres que por ali transitam. 11648 Orian" Albuquerque
Indicação Solicita ao setor competente que realiza e manutenção nas placas
indicativas dos,báirros pois ,em muitas ruas não há identificação.;e algumas
delas ,e~c.qntràm-se apagas. O nos,sopedido justifica~seno sentido de f.Çlcilitar
a localização para a comunidadé e também para visitantes do muniCÍpio.
11649..; Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio ao Exec'ütivo
Municipál, solicitando .para que determine ao setor competente que realize
melhorias no muro e na cerca da quadra de espôrtes do Bairro Alvorado.l

11650Estevão De Loreno Indicação Solicita o' potro lamento, cascalhamento e
compactação dd Rua Barão de Cotegipe, trecho de "chão" começando da
esquina com a Ruo Marechal Hermes. 11651 22/06/2015 Eslevão De Indicação
Solicita o operação tapa buracos na Rua Carlos Gomes esquina' com a Rua -
\7:20:50 Loreno ilpiranga. 11652 Estevão De Loreno Indicação Solicita a
operação tapa buracos na Rua Castelo Branco.'"..11653"Marcio. Luiz Hoppen
Indicação Solicitando ao Executivo MunicipaC que determine ao setor
competente, a execução serviço de, pátrolamento e ensaibramento e
compactação, na Rud~ororó BairroSanta Terezinhae em toda sua extensão.
11654Marcio LuizHoppen Indicação Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução serviço Ide, patrolamento e
ensaibramento e comp'actação na Rua Francisco Albuquerque Barros, pois
em dia de chuva fica impossível transitar, sem falar qúe á rua encontra-se
cheia de buracos, passar "com veículos é quase que impossível. Se possível
atendido desdé já a comunidade agradece .. 11655 Mareio Luiz Hoppen
Indicação Soiicitando ao Execútivo Municipal, que determine 'ao setor
competente, a ""execução serviço "de, potro lamento e ensaib'ramento e
compactação~ na RuaTravessaVitória"BairroFlorestae em toda s.uaextensão,
Poisem dia de chuva fica intransitável de-modo que o barro toma conta, e. ~.~ ~ ,
em dia muito quente é mUita..poeira, e assimfazendo.com que os moradores
não consigam nem sair de cásá.devido a. o grandé acúmulo de barro se for
atendido desde já 6--""comunidade agradece. 11657/Paulino De Moura
Indicação Solicitar ao .Execu.tivo juntamente com~ó{setor competente a
limpeza de galhos espa'lhqdos e-lixos na Rua.Mqrdio-üias Bairro: Sto Antônio
LEITURADOS REQUERIMENTOS:rfl580 'Rudl'Brombillo Réq-uerimenlo de Pesar O
Vereador abaixo assinado solicita nã f6rmà 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 falecimenlo do senhor JOÃO VALTER SARAIVA aos 69 anos.
A todos os familiares do inesquecível senhor JOÃO VALTERSARAIVAos nossos
mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 11599 Rudi Brombilla
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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 senhor DARCI ANTONIO VEDANA, sendo
extensivo a todos os funcionários e colaboradores das LOJAS ANDRIOLl LTDA
pelo aniversário de 19 anos de atividades comerciais em nossa cidade; com
geração de empregos"" por todas .os dificuldades .vencidas, pelo respeito
incondicional a todos I os ,.integrantes desta empresa e principalmente pela
honestidade e cônsideração sempre presente, receba o reconhecimento do
legislativo Municipal. 11600 Rudj' Brombilla Requerimento de Aplauso O
Vereador,Aoboixõ assinado solicita na forma regimental, que. depois de
submetido'ém plenário para aprovação/seja enviado ofício de cumprimentos
ao presidente da Associação do B'oirroBraganholo o senhor Alexaridré.Vieira
da Góstó,' sendo extensivo a comissão organizadora, colaboradores' e';toda
comúnidade pela realização da V Edição da Festa Junina na PRAÇA
SOLDADOADRIANO. Recebam o reconhecimento-do Legislãtivo MuniCipal.
11601Rudi Brombilla Requerimento de Aplóuso O Vereador ab"aixo assinado
solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para
aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos ao Major Eriberto Carlos
Rodrigues BranCá, empossado como novo comandante do 38° Batalhão de
Policia Militar (BPM)no dia 19 de junho;'Heceba assim, os cumprimentos do
Poder Legislativo Municipal de Carazinho por "estar assumindo este novo
compromisso, e o desejo de que possasdesenvolver um belo trabalho a frente
da 38° Batalhão, sucesso. 11602Rudi Brombil\a Requerim~nto de Aplauso O
vereador abaixo solicita na forma regimental que após aprovado em plenário
seja enviado oficio de aplauso a EscolaSinodal RuiBarbosa em"nome de seu
diretor ADILSONFRANCKe extensivo a todos os funcionários e alunos pela
organização da tradiçad'.,culturaL a Festa-da. Colheita acontece durante o
mês de junho para cel~br,?r a boa colheita e pedir bons; resultados na
plantação e colheita do próximo ano. Festada Colheita para rememorar essa
tradição e também com o objêtivo de confraternização e dive"rsão.Recebam
o reconhecimento do Le-gislàtivo Municipal. 11610 Anselmo Britzke
Requerimento; de Pesar O vereador_ abaixo subscrito reque'r: na forma
regimental, qu~e:depois de ouvido o'Plenário;seja registrado em Ata e oficiado
aos familiares votos de p~?fundo pesar,"'pela~p~rda irreparáv~1 do Sr. João
Lourenço Farias Lernos oco~çio no último doni;!199;' dia 21de junho. 11612
Anselmo BritzkeRequerimento de,P~sarOVereador abaixo subscrito requer. na
forma regimental, que.....depois de ouvidà o Plenário, seja registrado em Ata e
oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável do Sr.
Paulo Roberto da Silveira.,Quadros .ocorrido 'n.G.ultima~,terça-feira, dia 16 de

,. ~_. ." " .. --
junho. 11613 Daniel Weber <-Requerimento.d~ Aplauso O Vereador abaixo
subscrito requer, na forma regim8"ntãl, que~depois de lido e deferido em
plenário, seja enviado oficio de aplauso a Escola Sinodal Rui Barbosa
representado nesta pelo seu diretor ADILSONFRANCKestendendo a todos os
professores,funcionários, alunos e pais pela realização da Festa da Colheita
que realiza-se durante o mês de junho. Parabenizamos todo grupo escolar
envolvido na organização desta tradicional festa, dando ênfase para o
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envolvimento familiar que a escola proporciona. Através desta receba as
congratulações do Poder Legislativo Municipal. 11618 Alaor Galdino Tomaz
Requerimento de PesarSeja enviado requerimento de pesar aos familiares de
POTYGUARAGONÇALVES PRADO" pela sua irreparável perda acorrida na dia
18 do corrente. 11619 Alaar Galdino 'Tomoz Vitor Antonio Xavier de Morais
Requerimento de Pesar Seja enviado requerimento de pesar aos familiares de
JOÃO VALTERSARAIVA pela sua irreparável perda acorrida no dia 16 do
corrente. 11621Alaor Gà\dino Tomaz Requerimento de Aplduso Seja enviado
requerimento:de aplausos para a Secretária de Educação EloísaDreyer
extensivC?(9~'~quipe or~~nizadorá .do l° ~ 'Líder - ,Encontro d_osGrêmios
Estudantisda Rede Municipal de Enslnao'realizadono dia 18do corrente. 11627
Alaor Galdino Tomaz Requerimento' de Aplauso Seja enviado Requerimé'ntode
Aplaúsos"""paraa Comissão Organizadora e colaboradores da V Edição da
Festa;;J0nina na ..Praça Soldado Adriano. 11633 Alaor Galdino Tombz
Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício de AplãUS6spara o fiscál dê
trânsito Camada Russo Serafin como"' forma de reconhecimento e
agradecimento dos pais dos alunos da EscolaN. S.Aparecida pelo trabalho e
presença constante na entrada e saída dos estudantes' do referido
Educandário e que referida prática seja estendida as demais escolas do nosso
Município, especialmente aquelas com grande fluxo de veículos. 11634
EstevãoDe Loreno Daniel Weber Requerimento de-Aplauso Seja enviado ofício
de congratulações 'do Poder Legislativo' :~umpHmentando o i Sr. Rodolpho
Kreutzer,Ourivesaria Kreutzer,pelos 88 Anos do estabelecimento comercial no
município de Carazinho, parabenizamos o Sr. Rodolpho pelos serviços
prestados durante estes anos. 11639 Fernando Sant'Anna de Moraes
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo subscrito requer, na forma
regimentaL que depois "de, lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de
aplauso a ACADEMIASULJ"ui JITSUque esteve repre~entando nossacidade no
Evento INTERNACIONALJUI)iTSU OPEN nos dias 13 e 14 de junho em Curiliba.
Evento essequê contou com à" presença de mais de 3.000atletas nacionais e
do exterior. /Através desta receb"o as congratulações do Pode('-Legislativo
Municipal. 11640Fernando Sant'Ann'à--deMoraes Requerimento dê Aplauso O
Vereador abóixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido e
deferido em plerário, seja enviado oficio,de"oplauso ao Comando do 38°
BATALHÃO DE OPERAÇÕES~ESPEClAISDA BRIGADA~MILlTAR em especial ao" .•.. '. ..,-- ., .'
MAJOR ERIBERTO CARLOS RODRIGUES-que -ássumiu /0 comando do
grupamento. onde -foi.....anunciado intensificação nó Policiamento de
Carazinho. Através desta....rec~ba as congratulações" do Poder Legislativo
Municipal. 11643Alaor-G.aldino"Tomaz Requeri.ment"ó,.~ePesar Seja enviado
requerimento de pesar aos-fãmili9r~s-de"j6ÃO LOURENçOFARIASLEMOSpela
sua irreparável perda ocorrida no- dia 22~do 'corrente. 11644 Alaar Galdino
Tomaz Requerimento de Pesar seja enviado requerimento de pesar aos
familiares de DIRCEMARLENESCHMATZpela sua irreparável perda ocorrida no
dia 21 do corrente. 11656 Estevão De Loreno Requerimento de Pedido de
Providência Solicita que estude a possibilidade de tornar mão dupla a Rua
Bernardo Paz entre as quadras da Rua Marechal Deodoro e a Marechal
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Floriano.Foi suprimido o intervalo regimental. GRANDEEXPEDIENTE:PROS- Rudi
Brombilla; PP - Estevão De Loreno; SDD- Paulino de Moura; PSOB- Orion
Albuquerque; PSOB- Erlei Vieira; POl -Alam tomaz; POT- Vitor Xavier; POl -
Anselmo Britzke.Ordem do Dia - Passamosa Ordem do dia para apreciação e
votação dos requerimentos:.O Vereador -Rudi-Brombilla solicitou que os
requerimentos e projetos' viáveis fossem votados e-m bloco. O Presidente
coloca em votação o"pedido verbal do vereador Rudi Bronibillo. O vereador
Eduardo Haubert Assissolicitou vistas do projeto de Lei 037/2015. Em votação o
pedido do vereador Eduardo. Aprç>vadopor t.odos.O Presidente colocou em
discussão 0'$ .Reqüerimentos o não havendo vereadores que quisess~m.discutir~.~ - .
o presid~entecolocou em votação.~.Aprovado por todos os requerime~tos. O
presidehte,Paulino de Moura solicitou que o secretario procedesse a leiturados
números,"autor e ementa dos projetos: Pl 066/2015 - Autoriza aberturcr. de
Crédita .Suplementar. no Orçamento de 2015. PL 056/2015 - Cria vaga de
Cargo no Quadro de Pessoal Efetivo do. MuniCípio, ""C'õriStanteda léi 'n:'
7.088/09. PLL009/2015 - Dá denominação a Rua "B"da setar 005 Quadra 093
no Bairro São Pedro. Relatório 006 - relatório de execução orçamentária
relativo ao mês de maio de 2015.O secretário procedeu à leitura do parecer
da Comissão de Justiça e Finanças dos-/espeetivos projetos, não havendo
vereadores que quisessemdiscutir o presidente Paulino de Moura colocou em
votação. Aprovado por todos. O secretário proce'deu à leitura do parecer da
comissão de Ordem Econômica': e Social. '..nãó: havendo vereadores que
quisessemdiscutir, colocou em votação o pàrecer, não havendo vereadores
que quisessem discufir, colocou em votação. Aprovado por todos. O
presidente colocou e'rn,.discussão os Projetos de lei com os lpareceres já
aprovados. O vereador Rudi Brombi\la~quis discutir não havendo mais
vereadores que quisesse(TI discutir colócou em votação l os projetos.
Aprovados por todos. Nadd .mais havendo a tratar, sob proteção de Deus o
presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando os senhores
vereadores pará a sessão extrdo~dinária hoje às vinte horas e' trinta minutos.
Tenham todos uma excelente noite.- ' ...."~ -'1

•.. ; \ '" /~ , /
,"" /'---"\ ••.•. .

vereadar~:C;~~; _Ver

Presidente .~ __ ....-_/

'iN \Z 1-, \ lO ~\l.~
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