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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA23 DE MARÇO 2015
009/15

APROVADD POR UN;:',N1MIO':'úE
Na reunião de

3 O MAR. 2015

. n.-~. ~Vf'-

AtJ' r-:\~\tt~_:.111110 Presidente

Ao vigésimo terceirb~did-dovmês de março de dds mit~,~Uinze, às dezesseis
horas e quarentã e dnêo minutos ocorreu"á ótima sessõõ'0'8 01)0' de dois mil e

• . _ " ~ . • ,..: _:....... ....;.J., ..•••••. ' "
qUinze da "Comara Municipal de Carazlnho. O Vereadorf'A'laor Tomaz
procedeu 'Ó<:Jeitura de um tre'Cho da Bíblia. O Presidente~'CôI0"C.oU em
apreciaçâõf'a ata 008/15 da sessão"""ordinária do dia 16/03/15,.Está em
discussÓo'ó' ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colbcW em
votaçó6! Aprovado por fodos. Convocado a 'suplente do vereador 'EdUbrdo
Haubert Assis:JosicAntunes e,dÓ vereador Orion ,Albuquerque:: Gilnei Àlbê"rto
Jarré. LEITURA DO EXPEDIENTE: Ofício 068/1!, do Executivo Mu~icipal, o~9Uó1
Pedido de Informação - OP nO038/15; Ofício~073/15do Executivo Municipâl, o
qual Pedido de Informação - OP n° 050/15; Oficio 077/15jdo Executivo
Municipal, o qual Pedido de Informação - OP n° 039/15; Oficio 078/15 do
Executivo Municipal, o qual Pedido de.ilnformação - OP n° 040/15; Ofício
079/15 do Executivo Municipal, o qual Pedido de Informação _IOp nO041/15;- .
Ofício 086/15 do Executivo Municipal, o qupl Pedido de Informação - OP n°
057/15; Oficio 087/15 do ExecutivbMunicipal; o qual Pedido de Informação -
OP n° 052/15; Oticio 089/15 do Executivo Municipal, o' qual Pedido de
Informação - OP n° 058/15; Ofício 090/15 do Executivo Municipal, o qual
Pedido de InformaçãO l OP n° 048/15; Ofício 091/15do Executivo Municipal, o
qual Pedido de InfoirrÍação - OP n° 049/15; Ofício 092/151do Executivo
Municipal, o qual Pedido,de Informação - OP n° 051/15; Ofício 093/15 do
Executivo Municipal, o q'ua"I'.encaminhao Projeto deI Lei 034/15; Ofício 094/15
do Executivo Municipal, ó\.qual encaminha o Prójetó de LeL035/15; Ofício
095/15 do Exeéttivo Municipol,"'o.qual comunicá' retorno de fériâs~do Prefeito;
Ofício 101/1'5:d.o Executivo Munléipp\, o .qúàl encaminha.-o Projeto de Lei
037/15; Cópia' e'dital de Convocàçã9~:Héc para Assembléia GeraliOrdinária
dia 26 de ma~ç:o as 18:30 no sal6ü n9"bre.90,,,HCC;....áfício1dãFundescar
solicitando auxílio no valor.de R$ 6.000,00.para~custeç(rdespesa com evento
esportivo amado~r\ no CiUbE?.•..Comercial; Ofí_d?tda Paróquia São José,
solicitando auxilio financeiro pàrà':me!horias:.no"'Santuário'ae Santa Rita de
Cássio; Ofício da Fucem, solicitando acréscimo de ~20.000,00 nos recursos. .

repassados pelo municípiQ; Cooyite da Orquestra Sinfp'l")icade Carazinho para.. -'-~,- '-. -.,- ...
abertura de temporada e'.grdvqçao,di8:, pVO, qla..•1Wde'abnl, as 20 horas na
Igreja Matriz NossoSenhor B'o-rriJésu.-S:_Ofít,io~dâ.SecretariaMunicipal de Saúde
convidando paro participar de reunião dia 25 de março, as 10 horas no
auditório da Secretaria. LEITURA DAS INDICAÇÕES: 10519 Rudi Brombilla
Indicação Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor
competente os trabalhos de Patrolamento, cascalhamento, compactação e
Limpeza de Bueiros em toda extensão da Rua Gabriel Prompt no Bairro
Medianeira. 10520 Rudi Brombilla Indicação Reitera ao Executivo Municipal
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para que determine ao setor competente para que sejo feito reparos no
asfalto e pintura de sinalização no cruzamento entre as Ruas Ipiranga e Padre
Gusmão, considerando que o cruzamento acima citado encontra-se com
grandes buracos e com a sinalização inexjstente, considerações pelo grande
fluxo de veículos que por esta-via circúla~Fà't'õs"em-anexo. 10523 Daniel Weber
Indicação Solicita par.a que:s,e]clrrlinstõiàdas:-t6ixcÉ -el~vadas para travessia de

~."'.'- -- -, .-' ',-~~" F"'r't
pedestres na Aveniâo' Flores da Cunha nas proxim-idGlGes do Mercado Boa
Vista. 10524 Da?1ie1'.Wêber Indicaç[Jo o-oS<2,licita para 'quet.~éTam realizadas
melhorias nó 'calçamento da Ruá Antonio Vargas. 10525iDdniel Weber
Indicação'SoÍiclta para que sejâ refeito o \'asfalto e calçam'ento-'::da Rua
Almirantê~tahlandaré, bem como, 6../asfaltamento da parte oinaa não
asfaltad~)'10530 Estevão De Lo;~no [ndicaÇ'~o Solicita a operaç'~9:DÇlpa
buracos' na Rua Andrades Neves, começando da esquina da AvenidaT$ão
Bento' em toda a sua.extensão. J 0531 Estevão oe-,LorenoJndicação Sdicltã' a

• .> ," ." - •••• ...-+
operação tapa buracos na Rua Rio Branco, começando da esquina COlJya
rua lpiranga, em toda a sua extensão.:10532'.Estevão De Loreno Indicação
Solicita a operação tapa buracos na Rua Benjamin Constant, começando da
esquina com a rua Dinarte da Costa, em' toda a sua extensão.:10533 Estevão
De Loreno Indicação Solicita a operaçao tapa ..buracos na Rua Fioravante
Baneze. 10534Estevão De Loreno Indicáção Sol~c_itaOP.eraç?o~tapa buracos
na Rua Paissandú,começando da esquina coma :rua Fioravánte Banezeaté a
esquina com a ;rua'\Dinarte da Co'sta 10535 Estevão De 'Lore-no Indicação
Solicita para que selam instaladas lombácias, "quebra molas" em toda a
extensão da Rua Coroados. 10536Estevão De Loreno Indicação SOUCITA a

, ''o • _

roçada e limpeza ao derredor das paradas de ônibus da Rua Coroados. 10540
Paulino De Mour-a Indicàção Solicitar ao :'Executivo juntamente com o setor
competente a limpeza\~e galhos na Ruá '21 de A.b'ril,Bairro: (Centro 10544
Paulino De Moura Indicação Solicitar ao Executivo.'juntamente com o setor
competente o patrolamento,'"'cascalhamento aprei;enta grandes buracos e a
limpeza dos büêiros na Rucl\Pàdre landel de. Moura. Bairro:'Sãb."Sebastião.
10546Paulinó De Moura IndicÓção'.Solicitar:6o Executivo juntamente com o
setor comp,etéri,te o patrolamEmt9_:)'cãscalh'amento apresenta) grandes
buracos e a rétiráda de entulhos na.Rua Antônio Jorge ótto Filho-Bairro: São'. .•.. \ ',' ~ -
Sebastião. 10559'P,aulinoDe.Moura Indicação Solicita 0,0 Executivo juntamente
com o setor competente à:patrolamento e cascoloomento e •compactação
da Rua Camilo Sherer. Bairrõ:"';:-São.:Seb.asTjQo~"""Apreserltámuitos buracos
grandes impossívelde transitar. 10560Otto Gerhardt Indicáção Encaminhamos
solicitação ao Executivo'pàra,que determine ao "sé.tor~competente com a
máxima urgência possivel..~e.91d9~s.O,£> .s~nti9Õ;d~ ':J,91I,.i?,àr""oreparo no enorme
buraco na Rua Leonel Roch'a'em..f~en~eti 9ficina do Têgo. 10562Mareio Luiz
Hoppen Indicação Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução de colocação de uma lixeira na Rua Berlimpróximo
ao n0606,BairroSassiatendendo assima solicitação feita por moradores bairro.
10563Marcio LuizHoppen Indicação Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, Venho através deste reiterar o pedido de
execução de colocação de bancos no posto de saúde do bairro sassi,eum
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foldo para que as pessoas não fiquem de pé e nem a o relento do solou da
chuva. É triste ver que as pessoas idosas alem de estarem enfermas tenham
que passar pela humilhação de ficarem sentadas em calçadas, e mães com
seusfilhos de colo tenham que perma~e.cer em pé. Reforço ser um pedido da
comunidade se for possível.dar,wma liióiorafençãe-à comunidade agradece
10565Fernando sa.9t:Arfn.à,~'.'~~:Mord'es,1!ndiCa-çô8J61i;}t~...~POexecutivo qU~
estude a possibilida~e' !:ia/contratação de uma empres'ã'jterceirizada para a
manutenção das:e.str6dasdo interior,.pois~coma proxirrli'ddd~da colheita da
safra as estrq:das éstão em péssimo"éstado"é..esta seria a sÔluçõó/"'mais rápida
para o próbJe'ma. 10566Fernand6 SanfAnna "de Moraes IndicaçQ{Sõlicita ao

'",',..,.-'~ . ,,/' "';'setor cqmpetente que realize reparos na Rua Zélia Quadros lírio, pois-olmesmo
não póssúi"Calçamento e se enco'ntra em péssimo estado, principol~n1é, em

.,. , I" \-,' \ .••.•.••

dias /de',chuvo. 10567 Fernando Sanf'Anna de: Moraes Indicação Solicita.,.ao
seto(competente que. realize,.r~paros na Rua,Almirante .Jamqndaré, "peM o
asfalto da mesma praticamente não existe mais e se enco~tra chetb-:-tde
burac.os,danificando veículos que por ali transitàm. 10568Fernando Sant',.6.;hna
de Moraes Indicação Solicita ao setor' competente que realize reparos na
TravessaIpiranga que depois de feito um cóscalhamento faltou compactação.\ . .;

das pedras, pois as mesmas estão soltas e de tamanho exagerado,
danificando assimos veículos que por álT"transitar::n.10570Fernando Sant'Anna
de Moraes Indicação Solicita ao setor comp,etéJté que realize reparos na Rua
Antônio Andreis, poii,a mesma se',etÍcontrá cheia de buracos e~praticamente
intransitável, danificando assim os veículos que por ali circulam. 10571afta
Gerhardt Indicação "Encaminhamos solicitação d'o Exe'cutivo para que
determine ao setor competente com a máxima urgência possív"elmedidas no
sentido de agilizar melhà~iasna Rua Anita'Matiofti Audi.ri~oBairro< Floresta 10572
Alaor Galdino Tomaz ln"dicação Seja enviado ofício oó Sr. PrefÊdtoMunicipal,

-, " ".que determine ao setor competente para que sejam colocados tubos na Rua
Xavantes, especialmente "próximo ao n° 436,Bairrá Conceição. 10573 Alaar
Galdino Tomai Indicação "Seja.•..enviado ofíciã ao Sr. Prefeitb."Municipal,
determinand~,ao setor compete~te.p.ara guE!"sejafeita a retirado,dàs entulhos
na Rua Miguel' Bueno de Oliveira>"lq$l-4'Alaor Galdino Tornaz Indicação Seja
enviado oficio oó Senhor Prefeito MunicipalTeit.erqndo qu~ detérr:nine ao setor
competente pa'Faque realize a limpeza do.CemiteriqMunicipal,tanto na parte
interna quanto externa. là5Z~'~Jaor Galdino, To~áz""lndic'ação Seja enviado
ofício ao Sr.Prefeito Municipal, .•..que:determine-:ãó setor competente para que
seja feita a limpeza do ",,terreno de propriedade 9a'" Prefeitura Municipal,
localizado na Rua Sena90r ~algaq?, f~~~o,aoJ.~dodo:n) .90p. Alaor Galdino Seja
enviado ofício ao Sr.Prefeito:"Muoicipal"que.determir)e '00 setor competente
Tomaz Indicação para qtJ~"':"'Te6Iiie.\õj patrolamento,ensaibramento e
compactação na Rua Caetes no Bairro Conceição. 10582 Erlei Vieira
Indicação Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente o envio de notificação ao proprietário do terreno baldio situado
na Rua Silveira Martins, em frente ao número 520, para que no prazo previsto
por lei efetue a limpeza do mesmo, caso esse não realize que o município
efetue a limpeza e envie a cobrança do serviço no próximo IPTU.10584
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Fernando Sant'Anna de Moraes Marcio LuizHoppen Indicação Solicita ao setor
competente que atue com maior rigidez na fiscalização sanitária nos
estabelecimentos que vendem produtos alimentícios. Devido ao ocorrido esse
final de semana onde foram encontradas larvas dentro de alimentos
adquiridos em um desses.,~.st~~eleé~rf~rlt'?tJlq5~5 Erlei Vieira Indicação
Solicitando ao Execu.tivó~Municipal, (que. determine 1ao""setor competente o
recolhimento de enfulhôs:-verdes na rua José BonifiSêio/9ifBairro: Gloria 10587
Ofto Gerhardt tncjif'de;ôo EncaminhQmos~~olicitação ôó'/E&Eütivo para que
determine ao setor competente com a máxima urgência possí1elfnedidas no
sentido dé,(àgilizar melhorias na {Rua Romeu\da Silva Gomes Bqí~ó"Floresta.
10592 Ar:ls~lmoBritzkeIndicação Solicito..'aoExecutivo, que determ(~e ão setor
compéte'nte com a máxima urg'encia possível a limpeza nas pãrçtdCis de
ônibús Iç,calizadas na rua Salgado Filho no Bairro Conceição. 10593 AtÍSélmo
BritzkeIndicação Encaminhamos.solicitação ao Executivo par.a que det~â1~ine
ao'setor competente com a máxima urgêhcia possível a pinturd de uma(fdixa
de segurança na rua Henrique Teodoro SChultz,no Bairro Vila Rica. 1'0594
Anselmo Britzke Indicação Encaminhamos solicitação ao Execu!tivo Municipal
para que determine ao setor competente com a máxima urgência possívela
pintura de uma faixa de segurança na 'rua Guilherme Beccon~no Bairro Vila
Rica. 10595 Anselmo BritzkeIndicação Encaminhamos solicitação ao Executivo.. -
para que determine ao setor competente com- a~rnáxima urgência possívela" '_. - '-o . .
pintura de uma faixq de segurança na rua,:Giusepe Garib~ldiJ no Bairro Vila
Rica. 10596 Anselmo BritzkeIndicação Encaminhamos solicitação ao Executivo
Municipal para que de.termine ao setor competente com 'a mó"xima urgência
possível a pintura dá, fÇlixa de seguranç~",,-ea pintura I dós m~io fio na rua
Anchieta ao lado do" Economia da Borguetti. 10598 Marcio Luiz Hoppen
Indicação Solicitando \90 Executivo Mun'i'cipal: quê ,-determine ao setor
competente, a execução d~conserio da Parada dê ônibus nó Rua Fortaleza
com a Rua Belo.Horizonte\'erYhfrenteao n° 1433Bairro Vila Novà, em toda sua
extensão. 10599' Daniel Weberln.dicação Solicita desapropridçãO:--.."deterreno
localizado néi.R~a Coroados esquina com ..0 'Rua Salustiano.de Páaua. 10600
Marcio Luiz Hoppen Indicação ' Sqllcitandor ao Executivo Muhicipal, que
determine ào' sétor competente, a""'"exel:uçã.o.~~erviç~e, pQ.t~õlam.ento.e
ensaibramento e compactação na Rua Padre,~qrtolomeu Gusmao Bairro Vila
Nova e em toda sua ~xten.são. 10601 Mórêiô::'Cuiz"Hoppen Indicação.•. ", -. .." . ~'~ . -
Solicitando ao Executivo Municipal,'7-que determine ao setor competente, a
execução serviço de, p""atrplamentoe ensaibramento ecó'mpactação na Rua
Francisco Albuquerque :BGl.rTàs~'-B.QirroVila Nova e em toçia sua extensão. 10602
Marcio Luiz Hoppen Indic::.a,~9o.~~S~1i~I!..an?~ao .....Ê~~Çl;tivOMunicipal, que
determine ao setor compete'nte"a_ •.e~écuç.ão' serviço de, patrolamento e
ensaibramento e compactação na Rua Fortaleza,Bairro Vila Nova e em toda
sua extensão. LEITURA DOS REQUERIMENTOS:10510 Estevão De Loreno
Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício de congratulações do Poder
Legislativo de Carazinho à Emei Santa Isabel, em nome da Sra. PriscilaHelena
Zart da Silva, diretora, parabenizando pelo aniversário de 36 Anos de trabalho
junto a comunidade. 10511 Estevão De Loreno Daniel Weber Requerimento de
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Aplauso Seja enviado ofício de Congratulações ao Bulicho Campeiro, em
nome do Sr. Enio Steffens. 10512 Estevão De Loreno Daniel Weber
Requerimento de Pesar Seja enviado ofício com os mais sinceros votos de
profundo pesar aos familiares da Sra. J.c;mdiraVieira, pelo falecimento ocorrido
no dia 18 de Março de •.201"S:105l3~DánienW~ber Estevão De loreno

".. : >., .-.', .. _/_'" -.\
Requerimento de Pesar.'Solicitaque'seja enviado ,ofíçio/com os mais sinceros
votos, de profu~d.6."fpesar ~'aos familiares de ALZIRÁ~"(M;ARIA DIEHl pelo
falecimento, ocorndo'Co dia 18 de. Março de 2015. 105~ll'Rudi Brombilla
Re~uerime~tb~~e .Pe.sar~ verródor ,a.bài~o ass!nado solititcp;pa. for~a
regimentaL-que depoIs de lido em plenono e"defendo pela Presl<Jencla,seja
consignadb-~êm Ata e oficiado ''o.osfàmiliares votos de profundo\pésar em. ,_ ., r .....'.
nome do PODER LEGISLATIVODE'CARAZINHO. pelo falecimento da;senhara
ESILDAESTREITJOST,aos 82 anos de vida A lodos os familiares da inesqué'éivel
ESJLDAESTREITJOST.os nossos m~aissentidos pêsames ,peJo, it=\faustooccfrrido.. .. -, ~
(Rua Marechal Deodoro, 564) 10522 Daniel Weber Requerimento de P.êsar
SoliCitaque seja enviado ofício com os maissine:erosvotos de profundo p~sar
aos familiares de ERCIPEDROHERMESpelo falecimento, ocorridõ no dia 19 de
Março de 2015. 10526Daniel Weber Requerimento de Aplauso Solicita que seja
enviado oficio de APLAUSO à SODERTECNO, que Completei 48 anos de
fundação. 10527 Rudi Brombilla Requerimento de Pedido de Providência O
Vereador abaixo assinado solicita na forma r,egimentaL que depois de lido em
plenário e aprovado seja enviado ofido'} ao CONSELHO MUNICIPAL DE
TRANSITOpara tome, providencias quanto à colocaçã? de iredutores de
velocidade ou "Quebra Molas" na Rua Humberto de Campos e placas de
inalização e Pintura da ',faixa de segurança. no cruzamento da Rua Humberto, .
de Campos com Rua Aparecido. EM ViSTA A GRANDE VELOCIDADE DE
CARROS E MOTOS O QUE,COLOCA EM RISCO A INTEGRIDADESFíSICASDOS
CIDADÃOS QUE MORAM ECIRCULAM NESSARUA.solicilar um alendimento ao
Sistemade Transitono município, já que a populaçáo é que tem servalorizada
com esse pedído da comunidade. 10528 Gian Pédroso Requ"erimento de
Aplauso Sejo' enviado ofício aS'prôdutoras rurais de Carazinh"o e,.ÇlO'-Sindicato

... •..... -~ ' . --'
Rural cumprimentando-lhes pela "realização do 4° En~ontro ~egional de
Produtoras RuraL( ocorrido no último dia.-19,-no,Palácio do Comercio (CDL).
10529Daniel Weber Estevão De Loreno Rêcruerimentode Aplauso Solicita que
seja enviado ofício de aplÓ'uso-o Emei Santa Isqbel,:::/epresentado nesta pela
diretora da entidade'Cl Sra. Priséilci-HelenaZarhja Silva, parabenizando pelo
aniversário de 36 Anos da-entidade. 10537Paulino De fv.\ouraRequerimento de
Pesar Sr: Presidente Srs:jVer~adore_s.0 Verea9or. abªi~9~subscritos requer, na
forma regimental, que depois:de lido em Plenário, 'seial'enviado ofício com
mais sinceros votos de profú~rido'l~sár:\p'ela.p'erda' irreparável da senhora
Donário de Luz Ferreira de Abreu ocorrido no dia 21 de Março de 2015. Aos
familiares nossa sincera manifestação de pêsames. Todos sabem o quanto é
difícil perder alguém que nos é tão especial, mas não se deixem abalar, pois
certamente ela estará sempre próximo aos seusguiando e ajudando com sua
presença espiritual. A todos os familiares e amigos da inesquecível senhora
Donária de Luz Ferreira de Abreu nossos sinceros sentimentos pelo infausto
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ocorrido. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda
que esteja morto, viverá; e fodo aquele que vive e crê em mim nunca
morrerá." Jô 11, 25-26 10541Gian Pedroso Requerimento de Aplauso Seja
enviado ofício ao Presidente do CDL, Sr. Leandro Rheinheimer, extensivo aos
demais membros da diretoria) "cum.pri"merítemdp •.os pela posse da nova
Diretoria da Câmara ..do.s ,':Oir.içj'ente-S Lojistâs::de!""! Carezinho, em cerimônia
realizada na noite dê.20de março, na sede sociai~b CLDf~eja encaminhado
ofício ao jovem~tenistã carazinhense.OrJando Luz - "O"".i0542' Gian Pedroso
Requerimentô/; ~Ú3.'T Aplauso opandinhc/,cumprimentandilhé..., por ter
conquistadb"o bi no Campeonáto Internacional Juvenil de Têriis:ftle Porto
Alegre, n"ó~cátegoria 18 anos, seu sétih{o títulb na competição. -{0545",Alaor
Galdin~ romaz Requerimento de Aplauso: Seja encaminhado <bfí6o a

.. , I' ',,' \ ,~_

Secretaria Municipal de Educaç'ão, na pessoa da Secretária Eloisa Dreyer
parptjenizando .a mesma, pelb sua e:leiçã~.•.como__coord.enador~-rd.2.s
seérétáriosmunicipais de Educação periecentes o Associação dos Munióípiós
do Alto Jocuí/AMAJA - UNDIME 10548 Ru'di Brombillo Requerimehto de Pedido
de Providência O Vereador abaixo assinado solicita na forma re"gimentaLque
depois de lido em plenário e aprovado seja enviado oficio d ELTROCAR-
CENTRAISELETRICASDE CARAZINHO solicitando para realize 'com máxima
urgência a reposição das lâmpadas da Academia da 3° Idade Localizada
junto a Praça Alfredo DAmore [PRAÇA DO HOSPITALI.na' justificativa que
usuáriosreclamam pela falta de iI0.minação.:.principalmente nos finaisde tarde
e anoitecer, inviabilizÍJndo o uso dos equipamento pela escuridão no local. '
ocasionando falta de segurança e o aspecto de abandono. Fotosem anexo.
10549Gian Pedroso Requerimento de Aplauso seja encaminhado ofício ao

" ."-Padre Jorge Francisco'HeissHahn, cumprirDêntando-lhe e' dando-lhe as boas
vindas por estar assumindo como novo pároco da cofrúnidade do Paróquia
NossoSenhor Bom Jesus.""làS.61JosirAntunes Requerimento de Solicitação de
Serviço O Vereador abaixo assinado requer na f&má regiméntal que após
aprovado em/j:)lenário, sejà..•.e-nviado ofício aó' Comando do <38 BPM em
Carazinho, ..s"Ólicitandoque 5'8j9" .•..es.tudado'"a / colocação dei' um posto
avançado da brigada militar em~frente b Estação Rodov.iáriade Carazinho,
pois no local aWm de ser longe da'~sede'do çomando/é alvo..,de' inúmeros
furtos e roubos\em resid~ncias, empresas-.•e.....,t"ranseúntes,póis há muita
facilidade para isso com.•.à....proximidade da .•BR::'--386,a qual tem vários
entroncamentos tornando a "c"aptura dos"Iadroes e meliantes de muita
dificuldade. 10564Ferndndo Sant'Anna de Moraes Requérimento de PesarO
Vereador abaixo assinado-solicitana forma regimentcil, que depois de lido em
plenário e deferido pela,Prési.â.ência-:.sejaconsignado:~~mAta e oficiado aos
familiares votos de profundó'fpesat-.em~no~nie1 do PODERLEGISLATIVODE
CARAZINHO. pelo falecimento do Sr. ERCI PEDRO HERMES. 10569 Fernando
Sant'Anna de Requerimento de O Vereador abaixo subscrito requer, na forma
regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de
aplauso ao Atleta CarazinhenseORLANDINHOLUZque no ultimo dia 22 sagrou-
se Bi-Campeão do Campeonato - 16:08:01Moraes Aplauso Internacional
Juvenil de Tênisde Porto Alegre, elevando mais uma vez o nome do nosso
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município ao alto do pódio. Através desta receba as congratulações do Poder
Legislativo Municipal. 10575 Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Pesar Seja
enviado ofício com os mais sincerosvotos de profundo pesar aos familiares de
ERCI PEDRO HERMES pelo falecimentq, ocorrido no dia t 9 de Março de 20t 5.
1~5?6Alaor Galdino Tor!Kl~.~n~elm~"'~r.!tike~q:9.n!.el~eberEduardo AssisErlei
Vieira Estevão De Loreno Fer.nando-SiJnt'-Annade ,Mdraes--GianPedroso Mareio
Luiz Hoppen otto GEirhàrdt" Paulino De Moura R"tdi s75rt;billa Gilnei Alberto
Jarré _ Suplente"\Josir-"Ántunes Requerimento de Apoio'O(verreadores abaixo
assinados, soli'dta'm que após lidô e deferido em plen6rbti.séja enviado~" ~" , " .'
Requerimento:, ao Deputado Federal .Giovani Cherini, Líder '8á,,-Bancada
Gaúcha .:"rÍç..•.Câmara dos DeputÇldos;"'para \ que conforme tràt'qtjJ"as, seja
coletáda '.a assinatura de todos demais colegas da bancada gaúchb~p~araa
destinação de emendas parlan{entares ao Município de Carazinho.•...p'6ra a
consti'"Üçãodo Ginásio Poliesportivo, inclusive tal. solici.tação _já_seencoritfa;'no

, _, . -,. -' - f'- -,
Minist.ériodos Esportescom proposta de nO....000404j2015 no valdr global Gl~R$

-' ....••. ~',
5. 000.000,00 para a construção total e de n° 000422 no valor global de R$
2.500.000, 00 para construção da primeira etapa. Nosso lobjetivo é o
construção de um ginásio poliesportivo em nossa cidade, razõo pelo qual as
emendas parlamentares que ora buscO"mos,--serão de vital importância para
fazermos os investimentos na construçã"ô desse ginásio, ofen3cendo assim um
espaço amplo para a prática dos,tl}ois dive~,sas~rnàdalidades.esportivas e que
possamos assim recuperar esse.....es'pírito v.encedor no esp'orte, o que com
certeza irá influ~nci~~ na melhoria da qualidade de'vid.a do] população, °
exemplo das áreas'. de infraestrutura, saúde, educação e esportes, entre
outras. Desta formo, assinado pelos Vereadores desse Poder Legislativo é que
aprovamos e encaminhÇlmOs esse docu-rrl-ento que ,demonstra a uniõo de
nossa comunidade em'prql desse objetivo que, sendo'"'viabilizado, irá fomentar
e valorizar os praticantes '-das mais diversas modálidades es.portivas. 10577
Alaor Galdino Tomaz Requenmento de Pedido de Providência Seja enviado
ofício ao C6mando da ~Brigada Militar de" Carazinho, ,para que faça
patrulhame'rlto \ ostensivo no "Bairro,Santa ~r'erezinha, pois 'muito'5\cidadãos
vieram até essaCasa Legislativa,.h1ostr.ando-se'inseguroscorm as.r.naisdiversas
atividades delituosas ocorridas naquele~'bairro. Vereaélor abaixo assinado'. ~ "..' "'solicita na forma regimental, que após lidc)'em plenário seja encaminhado o
seguinte pedido dE? inforrflàçãp ao Excelentíssim~6~.pfefeitoMunicipal Renato
Süss.Considerando que os munidpios.da regíão,....demais estados do nosso país
vem 10578 Erlei vieirà"Requerimento de Pedido de Jnfórmação oferecendo
uma política agressiva. póra 'captação de.-novas '~ernpresas venho através
deste trabalho solicitãr. informaçoes ~.sQbre.-0'1 q!J;~a~i municipalidade vem
proporcionando a nossa Càrd~iirihQfJ.'O':município possuialguma política para
captação novas empresas a nível nacional e mundial'? 2. Caso positivo como
é dimensionado esse incentivo. existe algum padrão para essa concessão ou
esseé elaborado conforme cada empresa'? 3. Com relação ao terreno doado
a empresa Ludovico Toso, enviar avaliação do referido terreno, segundo
informações o referido terreno possui valor venal de algo em torno de
R$8.000.000,00. 4. Enviar processo administrativo que objetivou a reversão da
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área doada a empresa SíMilE TRANSFORMADORES,se sabe que a liminar
judicial que efetivou essa devolução faz parte do processo N
009./ 1.13.0001697-5 5. Enviar a listagem das empresa que receberam incentivo
e o valor investido pelo município. 6. Conforme foi fortemente defendido na
campanha eleitoral pelo ..Sr. P.refeito 6~,'incenHvo~a-:Microe Pequena empresa
foi implantado? 7. Caso..•....po.sitiyb 'qudis~mptetclsrec!eberam os incentivos e o
valor dispendido. 85,'At0"àlmênte quais as áreas disP'õn(:êi~para doação para
empresas no niuniCípio? 9. Existe olgum projeto cadcfstYi::ldo"no SISCONV
solicitandq .réêursos paro estrutura<io distrifb"lron Albuquer~e'?{JúSTIFICATIVA
Sabemos-ql:J~':vivemos um momênto de,.crise"e são nessas ocasi6:et'que quem
se de,~taç:a1tem a grande possit.Jilidàde de 1crescer de uma forgti1'solida.
Atual.m~n'te a maior parte dos impostos fica na Esfera Federal, e o retor.nó:para
os munkípios é mínimo. Precisamos captar muito para ficar com o po~u<:.9~que
nos pertence. Outro ponto que 'quero trazer ã_discussão.~é o_.que est6""sê'ndo
feitÓ~.,pelo peq~eno, gente de carazi0iio •.•..qu.e quer emp~ee~der e sb/~:fâa
situação de empregado para empregador. ..•.•Precisamos incentivas as boas
ideias da nossa gente, e isso foi compromisso do prefeito como ~empresário ele
precisa ter essa sensibilidade é a pequena empresa que gerq grande parte
dos postos de trabalho. É preciso investir muito. nessa classe. Para Carazinho
crescer não existe outra forma a não ser-'pela captação empresas que gerem
impostos para o nosso município. "Com obj~!!vo ,.~,eelucidar. o q.ue o município
vem fazendo para conseguir conqúistar nbvos empresas elaborei esse pedido
de informação'- 10580 Erlei Vieira Requerimento de Pedido de Informação
Vereador abaixo aSSinado solicita na forma regimental, ,que" após lido em
plenário seja encaminhado o seguinte pedido ;Ide informação ao
Excelentíssimo Prefeifo \ Municipal Renato; Süss. Aceréa dõ material de
construção, madeiras e demais materiais disponibiliz6dós pelo'Departamento, "de Habitação a populaçã.o carente enviar as .seguintes documentações,
referente ao períodO de 201'3 a 20\ 5: 1. Solicitação de materiajs por parte do
munícipe para receber d"Jrànsferêncio. 2. /Éstudo social; el'oborado que

, ','- ~ .. ~
embasou á doação. 3. Documént.o quy"'comprove a efetiva,8rtrega ao
favorecido.çia doação. 4. Quol ..•.b,:-!.alor.gasto.pelo munis:ípio p~ra..."atender a
esses pedidos:",5. Certame licita tório qU€"'em12asou/ds referidas compras.
JUSTIFICATIVAVerificar possíveis irregularidàde~ e;concessão de''favorecimento
no ãmbito muniêipal. 10583.'Alaor Galdino Tomaf:Requerimento de Aplauso
Seja enviado req0eri.mento'''""-âe'':-oPlausos,::-o-:--st'Julio ~ritunes e comissão
organizadora do 110 TORNEIO ABERTO DE VOLEI DE AREIA realizado nos dias 21
e 22 do corrente e {nO mesm_o teor a Direção"'- d,O' Clube Comercial de

, /.. -, __ .' ~r-!'-'"

Carazinho e ao Sr. Gilbert9 .;KàtTlPhor5t."pr~sident~dSl'vFundescar. 10586 Alaor
Galdino Tomaz Requerimento -l'dé:ÂPI<~usótSeja enviado requerimento de
aplausos ao Sr. Rovandieri de Marchi pela conquista do Tri-campeonato de
quarteto e 30 lugar dupla mista, extensivo a Andressa F. Fillter, na3° Rústica
Simbiose em Passo Fundo realizada nesse final de semana. 10588Gilnei Alberto
Jarré _ Suplente Requerimento de Pedido de Informação O Vereador abaixo
subscrito requer na forma regimental, que depois de lido em Plenário, seja
enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE
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INFORMAÇÕES,no que se refere ao acidente envolvendo o veículo Caminhão
de Placa IVK 2110, para que seja encaminhado a esta Casa o que segue: 1 -
Cópia dos empenhos e pagamentos efetuados em relação ao veículo
caminhão Placa IVK - 2110, no períodc:'de 2.014até a presente data; 2 - Cópia
da sin.dicância,. caso s.elç;, ~f~~c.,ion.á~,i"C;9'~0.l7.,ej8Carg? ~~ Confian~a
envolvido no aClde!l!e:.:,3/ ..GPPIOda eXOnerQlçaq .....ao ~t:m/c;lonano, caso seja
Cargo de Confjqnço~e.r'l'vólviao no acidente; 4 - Cópia."dc:is1pagamentos do
conserto, caso seja Cãrgo de Confianço.o..causador dos""dónof'.JUSTIFICATIVA:
Apurar denu0cias' r'eferentes a acidente sem, devida respo'nrdbil'j{óçâo pelos
danos. I0589:;Gilnei Alberlo Jor(é - Suplente Requerimento défPedido de
Informaçõo./O Vereador abaixo l.s,ubsdifo requer na formo regirrier:1h:,:d, que
depois'-de' lido em Plenário, seja enviado ofícb ao Executivo Municip61::'-éÓm o
seguinté'PEDIDO DE INFORMAÇÕES, com reláção a ELETROCAR:I ~.,Houve
algufil "ápontamenfo."pelo Tribunal de contás. envolvendo-..o ~nome do"" ex
advogado da Empresa, Sr. Luciano Feldmàn.n? '2 - Caso positivo, enviar tçlpTâ
do aponfamento;3 - Quantas ações judiciais foram patrocinadas p~los
Advogados Vitor Alceu dos Santos e Márcia Mazzuti no períddo em que o
advogado Luciâno Feldmann foi procurador das Centraisl Elétricas de
Carazinho? 4 - Qual a soma de valores auferido com as referidas demandas
judiciais? 5 - A advogada Márcia Mózzufi alguma vez foi contratada ou
prestou serviços junto as Centrais Elétricas de Cardzinho.'"JUSTIFICATIVA:Apurar
denúncias feita por\funcionário '~d6empresa. 10590Alaor Galdino Tomaz
Requerimento de Aplauso Seja enviado oficio de aplaus-o ao tenista
Carazinhense ORlANDINHO lUZ, número dois do ml,)ndo até 18 anos,
revelação do tênis brasileiro que superou o ,americano William Blumberg por 2

, '. - '. ..-
sets a Ona decisão da 'co,mpetição disputado neste domingo em Porto Alegre. . . ..
e sagrou-se Bi-Campeão,do Campeonato Internaciondl Juvenil de Tênis. 10597
Gilnei Alberto Jarré - Suplénte Requerimento de pêdido de Informação O
Vereador abaixo subscrito 're~uer na forma regimental: que depois de lido em
Plenário, seja/ehviado ofício àc: EXE(cutivoMunjçiPa! com o seguintéfEDIDO DE
INFORMAÇÕES:,1.- Relação dos'l?[ojet.(Jse.ncam!nhados ao S;ov~r~o '~ederal e
Estadual no ,çmo de 2014; 2 - Caso"'e~jstb Projetos encaminhados, r~lacionar os
aprovados e qs recebidos pelo município; •.•.JUSTIFICAT-IVA: Acompanhar o
desenvolvimento ..do município, bem comei'"soliçitar pUxnio na yiabilidade dos
projetos por parte"de nossõs~r"epresentantes. 10603"A::JcJnielWeber Estevão De
loreno Requeriment6~,de AplàiJ"sO:Solicita:pmá-que seja.•énviado oficio de
aplauso as produtoras rurai.sde Carazinho e ao Sindicato' Rural parabenizando
pela realização do 40 (Encàntro.,R~gional ~~.prodúJ?(?l Rurais. O veredor
Rudinei Brombilla solicitoulgy':e.,(!o~~e-.,sL!pri'!1.id,?.o\intervalo. Em vot.ação.
Aprovado por todos. GRANDE 'EX~EDIENrE.:Vereadores que usaram a Tnbuna:
PP Daniel Weber; SDD Paulino de Moura; PMDB Márcio Hoppen; PSDB Erlei
Vieira; PT otto Gerhordt Neto: PDT Aloor Tomoz; PDT Anselmo Britzke: PROS
Rudinei Brombilla; Ordem do Dia - Passamos a Ordem do dia para apreciação
e votação dos requerimentos: O Vereador Rudinei Brombilla solicitou que os
requerimentos e projetos viáveis fossem votados em bloco. O Presidente
coloca em votação o pedido verbal do vereador Rudinei Brombilla. Não
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havendo vereadores que quisessem discutir, O Presidente colocou em
discussão os Requerimentos não havendo vereadores que quisessem discutir, o
Presidente colocou em discussão os Requerimentos, aprovado por fodos. O
vereador Rudinei Brombilla solicitou vistas dp Projeto de Lei 025/2015 o que foi

~' /,_.,..-.
aprovado por todos. O presidente Paulino 'de 'Mo-ur-e,soiicitou que o secretario

~-",,"'-''''''- ~_ .•• :. -'~""'.I--i"'.
procedesse a leiturg~dós.,nl!T.er.os; :.cutor e emen.!0do1:~'p~'2jetosPLL 008/15 -
Autor: Rudinei B~xnbriUq~:.Dbnova redação a Lei 7.1574G:l~!~f4/de,.junhode 2013.
O PL 028/15 e PL 029/1'5 forom relirodos "e,poula. O PL 032/1.5.-foi'relirado pelo
autor. O PLvO:08/ 15:. Autor: Rudinej/Bombrilld'-;.Da nova redaçãb;ótei 7.674 de
24de junh6,de 2013vai a votaçãb. °secretário procedeu à leitJrb~Go~.parecer
da Comissãô de Justiça e Findnças dos res-pectivo projeto, não;.rhavendo
verea.9or~s que quisessem disc.Jtir, colocou J em votação. Aprovctd~ por
unanimidade. ° presidente Paulirí'ode Moura colocou em votação o Parecer
da cómissão de,Ordem ..Econômica e Spcial,-r..'Ião,havendo.vE?reador~"'qúe
quises~em discutir, colocou em vo.tàççm\ o projeto, a-provadol'POr
unanimidade. Nada mais havendo a tràtar, sob proteção de Deus o
presidente declarou encerrada Q presente sessão,convocando os senhores
vereadores para a próxima sessãoordinária a se realizar no dia trinta de março
de dois mil e quinze às dezoito horas.~<,'quarentae cinco minutos. Tenha
todos uma excelente noite. . .I I

\
~"- .1..

i. '~../'. f

0':'1 _",1
~r)10l/~

Vereador Paulinode Moura
Presid,ente
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