
(X) Projeto de Lei <J)'3/J..?

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo na:2603
Em: 01/03/2013 -10:08:24

EMENTA: Da denominação a estrada municipal CRZ-478

PROJETO DE LEI N°rQ3 /2013

AUTOR: Vereador Eduardo Haubert Assis

Art. 1° fica denominada de Estrada NILO AFONSO BRANDA, a estrada hoje denominada CRZ-478
- estrada de Mata Cobra.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Babinete do Vereador, 04 de março de 2012.

Justificativa: Justifica-se o presente Projeto de Lei, lendo em vista de que a rua acima mencionada
não possui nome e de nosso conhecimento que a familia e o cidadão acima citado é merecedor
desta homenagem.

Histórico do cidadão em anexo.

Sala Antônio Libório Bervian, em 01/03/2013.

Eduardo Assis - PSD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
N°: Hora: _
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NILOAFONSOBRANDA

Dados pessoais:

Nasceu em 24 de novembro de 1921; em Quaraí/RS, e vindo a falecer em 22 de junho de
1999;

Veio morar em Carazinho em 1934; com 13 anos; tendo residido nesta cidade por mais de
64 anos;

Fez o curso ginasial no Colégio Marista em Santa Maria/RS;

Concluiu o curso Técnico de Contabilidade no Colégio La Salle de Caràzinho, à noite, no
ano de 1.951.

Casou em Carazinho, em 15 de junho de 1944, com Jecy Rolim de Moura; tendo os
seguintes filhos:

lbaté de Moura Branda. engenheiro civil;

Tales de Moura Branda, médico veterinário;

Advogado Nilson de Moura Branda, advogado;

Thiago de Moura Branda, produtor rural;

Eliseu de Moura Branda, produtor rural;

Margot Branda Pauletti, produtora Rural;

André de Moura Branda, bacharel em ciências econômicas e jurídicas e sociais;

Mesmo tendo um grande número de filhos oportunizou a todos indistintamente o acesso a
educação e a formação profissional.

Atividades profissionais exercidas:

Desde quando veio morar em Caràzinho, desenvolveu atividades voltadas ao meio rural;

Foi um dos pioneiros da lavoura mecanizada em Carazinho, no plantio de trigo em 1.951;

Constituiu uma sociedade agrícola com o Sr. Mário Kurtz, de 1953 à 1959; sob nome de
Granja NILMAR;

Participou efetivamente nas atividades da IV Festa Nacional do Trigo, realizada em
Carazinho, no ano de 1.954, como expositor tendo sido campeão no concurso de espigas da
variedade de trigo Trintani;

.Foi sócio fundador da Cooperativa Tritícola Mista de Carazinho sob número 15, em
fevereiro de 1957.



Pelas dificuldades por que passou a lavoura de trigo naquela época foi plantar na sua área
milho.

Também foi pioneiro com outros vizinhos na eletrificação rural ..
Cedeu sem ônus parte de sua área rural para que a ELETROCARfizesse o acesso e a
passagem da rede de alta tensão da UGHMata Cobra.

Manteve sempre em suas atividades de produtor rural pecuária com criação de gado de
corte; com lavouras trigo, aveia, azevém, milho e soja; e a partir de 1968, iniciou na criação
de ovinos de carne da raça New Hamphise Down, tendo participado com seus animais po'r .."•..
diversas ocasiões com destaque e prêmios nas Exposição de Animais De Esteio /RS; e da
Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Mariar /RS, e em outras feiras regionais.

Foi produtor de sementes e comerciante de sementes Fiscalizadas de azevém, aveia, soja e
milheto.

Investiu em unidades de produção e comercialização de sementes com construções em
unidades e benfeitorias necessárias com os filhos.

Atividades sociais e comunitárias:

Foi presidente da Associação de Pais e Mestres do Colégio LaSaBe,por diversos anos.

Foi sócio jubilado do Clube Comercial de Carazinho.

Foi distinguido com o Título de Amigo e Colaborador por inestimáveis serviços prestados
a Corporação da Brigada Militar em 18 de novembro de 1981.

Foi suplente de Vereador pela extinta ARENA,tendo participado por diversas sessões da
7ª Legislatura do período 1.973 à 1.979 , em nossa cidade de Carazinho/RS.

Por ter vindo morar desde jovem, ter adotado Carazinho como sua terra Natal, viveu
morou, e participou dos eventos de sua comunidade.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CONSULTORIA JURiDICA

PARECER JURíDICO

PARECER ACERCA DO PROJETO DE LEI N° 009/13, que da
denominação a estrada municipal CRZ-478

Da iniciativa

Com relação á iniciativa do presente projeto de lei, nada a observar,
uma vez que a Câmara de vereadores tem competência concorrente com o executivo, para
alterar denominação vias e logradouros públicos, conforme preceitua o inciso XVIII do art.
18 da lei orgânica do município

Do projeto:

Quanto ao mérito, o referido projeto, atende a todos os requísitos e
não fere a autonomia de poderes, Já que não gera despesas e não infnnge nas atribuições
privativas do executivo, pois a iniciativa para a propositura de projeto para essa matéria é
concorrente

O referido projeto também atende ao principio da finalidade, que se
dá através do interesse publico na denominàção da rua tendo em vista que a mesma até
então não possui nome.

Portanto, o referido projeto é viável.

Ec o parecer

Carazinho. 19 de março de 2013.

Gislaine Chagas Hünlng
Procurador Geral do Legislativo

Igor Guerra Longo
Assessor Juridico da Mesa

I
Av, Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS
e-mail: camaracrz@camaracrz,rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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CÂMARAMU I

ITAL DA HOSPITALIDADE

Porto Alegre, 20 de março de 2013.

INF_ORMAÇAo N.O 571

Interessado:

Consulente:

Destinatário:

Assunto:

Ementa:

Municlpio de Carazinho/RS, Poder Legislativo.

Rosmar Castilhos de Oliveira, Assessora de Comissões.

Presidente da Cãmara Municipal.

Protocolo 2603/2013: "Dá denominação a estrada municipal CRZ-478".

A nominação de vias públicas é competência legislativa local e a iniciativa
para fazê-lo é concorrente. Viabilidade do Projeto de Lei.

Solicita a consulente, através de mensagem eletrônica, registrada

nesta DPM sob nO 18.291/2013, parecer sobre cinco projetos de lei que diz estarem numera-

dos como 6,7,8,9 e 12, embora nos documentos anexados apenas sejam identificados por

um número de protocolo que adotaremos para sobre cada um opinar.

Nesta informação examinaremos o Protocolo acima destacado, refe-

rido como projeto de lei e de iniciativa do Vereador Eduardo Assis.

o projeto de lei está composto pelos seguintes dois artigos:

Art. 1° fica denominada de Estrada NILO AFONSTO BRANDA, a estrada
hoje denominada,

CRZ-478 - estrada de Mata Cobra.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Av. Flores da Cunha, 799 - Cai'l/li PwtaW17J d Fpnenti'ABXj: (!ll4) 3013Q)2~ -.clip e9500-000 - CARAZINHO - RS
-

v. Pernambm:o. lúú I. Bairro f~•.••.•.egillttes Fone: (5113C:!~'.J!"oe - F<:A (:"1} ::W2.J.3~Jl ':027.3402
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1. A matéria de que trata a proposição - nominação de vias públicas -,

ajusta-se à competência legislativa municipal, pois evidente o seu interesse local.

2. Por outro ângulo, a iniciativa para a matéria é concorrente o que legi-

tima a sua proposição por vereador.

3. Não vemos, assim, qualquer óbice legal ou constitucional à tramita-

ção do projeto e sua apreciação pelo Plenário pelos aspectos de sua conveniência.

É a informação.

BARTOLOMÊ BORBA
OAB/RS N° 2.392

ARMANDO JOÃO PERIN
OAB/RS N° 5.859

-----------------------2----------------
Av.Flores da Cunha, 799 - CaiW Pw;tatv17.1d Fpnm'AB)f: (&4.)~3~2~2; ~PI99500-000 - CARAZINHO - RS

-
v. Pernambuco, 1üül. õalrru í1â....ay,ulte:s Fone: {51l 3021".340&. ;:0:.:<í~l::Cn.;J4{fl' 3(127.3402



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

PARECER

Projeto de Lei nO009/13

Autor: Eduardo Assis

DPM.

Ementa: Dá denominação a estrada Municipal CRZ-478.

VOTO

o presente Projeto de Lei é viável, conforme parecer da Assessoria Juridica da Casa e

Sala de Reuniões Artêmia Vasconce lichting, 21 de março de 2013.

Av.Flores da Cunha. 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX:(54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO- RS
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

PARECER

Projeto de Lei n° 009/13

Autor: Eduardo Assis

Ementa: Dá denominação a estrada Municipal CRZ-478.

VOTO
O presente Projeto de Lei está apto a ser incluído na Ordem do dia.

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS
e-mail: 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
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Alaor Galdino Tomaz X
Anselmo Britzke X
Daniel Weber X
Eduardo Assis X

Gilnei Jarré X

Estevão De Loreno X

Fernando Sant'Anna de Moraes X

Gian Pedroso X
Mareio Luiz Hoppen X
Orion Albuquerque X

Olto A. Gerhardt Neto Presidente Presidente

Paulino de Moura X
Rudinei Bombilla X
TOTAL 12



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE
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OP 050/2013 Carazinho, 26 de março de 2013.

Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal,

Para os devidos fins, transcrevemos 'abaixo o Projeto de Lei 009/13, de autoria do
Vereador Eduardo Assis, P ~ 027/027/13, aprovado por unanimidade, pelo plenário deste Legislativo,
em 25/03/13, o qual tem o seguinte teor:

EMENTA: Dá denominação a estrada Municipal CRZ-
478.

AUTOR Eduardo Assis

Art. 1° Fica denominada de Estrada NILO AFONSO BRANDA, a estrada hoje
denominada CRZ-478 - estrada de mata cobra.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Atenciosamente,

A Sua Excelência o Senhor
Renato Suss
Prefeitura Municipal de Carazinho
Carazinho, RS

(P;r~;:::;;~.~
ISecretaria de
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Presidente
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