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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DEABRIL DE 2015
011/15

APROVhDO POR UN-:-::t,/,IDIIDE
Na reuni?o de

1 3 ABR.1015

J:I.~'-!'l ?~'/It./'-'~.• r:.1n1-I-1. ' 'iJO P,~I""••
Ao sexto dia do rt1ês'dei abril de dois mil e qUinze,PoOdezesseiS horas e
quarenta e cincOminutbs ocorreu á décima primeira sess6'Õ~ddãno de dois mil
e quinze dqjCSlmãra Municipal/de Caràzinho. O Vereãdbr1,~itor Xavier
procedeu/H,leitura de um tretho da Bíblia. O Presidente"'colocou em
apreciaç6tlô' ata 010/15 da sessão'~brdiná'riado dia 30/03/l5~-.r:Estáem
discuss6.o':ó ata, não havendo ver~adores que~;quisessem discutir cOlbÇ@:em
votaçôb~AprOyado por todos. O,fvereador ErleiVieira solicitou a convocbção
do jerêàdor suplente" Gilnei.Jorié. LEITURA DO,EXPEDIENTE:TOficio 096Íi'5'oo

,Á-,.. ..' • " .. I. ',. \. "-'._

Exe.cutlvoMunicipal, o qual encaminha Projeto de Lei n° 036/15;:OficIo 11'2/15
- ...., ". . .' \.

do Executivo Mu(1icipal,o qual respondePedido',de Informação,OP n° 063/15;
Ofício 115/15 do Executivo Municipal, o, qual encaminha Projeto de Lei n°
040/15; Ofício 11:7/l5 do ExecutivoMunicipal, o qual encaminha'Projeto de Lei
nO041/15;Comunicado do Ministérioda,~ducação informando â liberação de
recursos. LEITURA DAS INDICAÇÕES: i6n8 Estevão 'De Loreho Indicoção
Solicita que seja :'realizada a oper9ção TapqBúrd'cos na Rua Alberto Graeff.
10719Estevão De Lorenolndicaçãó Solicita.7que seja realizadã a operação
Tapa Buracosna Rua'Henrique Teodoro Schultz.10726Daniél Weber Indicação
Solicita melhorias na 'Rua José WeisseimerSobrinho. ,10737Paulino De Moura
Indlcação Solicitar ao \Executivo juntamente com' o s~tor co"mpetente do
termino do asfaltamerítdida Av. Antônio 'José Barlete.iBairro St'o.Antônio os
moradores solicitam 0rgência. 10738 Eduardó ~ssisJIndicãção Solicita
calçamento e/ou asfaltdmEmto na rua Jornalista Edémar Ruwer, bairro Ouro
Preto 10739Eduar.doAssisIndicação Seja feita refd~rmcina ponte da baixada
do rua xavanteS' no bairro COr:lcéição.10740EduéÍrdo'AssisIndiéaç">'ãoSolicita a

/ '. ". . - ' .•...poda nas áNores dos canteir(js..•da-~Aveni9a Floresda Cunha em toda sua
Extensão. 10743'Paulino De Mour<J.•.lndic'áção' REITERA:Solicitar.'0"0 Executivo. '- ... ":._, /... ','
Juntamente com o setor competente ....o patrolamento, .cascalhamento" .- '- .apresenta buracos e a limpeza dos matos que tomar:no<:;ontada Rua Inhanduí
n° 107 Bairro: Opê'rário 10746~RL!diBrombilla Indic.oçêÍo Reitera ao Executivo
para que determin0.o setor competen.te.:,os....trabalhos dê manutenção e
limpeza do Cemitério "Municipal, com a. máxima urgência, o mesmo se
encontra com grande cpncentração mato por cimclde~túmulos e infestação
de ratos, solicitação da c$munidãd~~-,J0747(E~t~y6'o':~D~Loreno Indicação
Reiteramos o pedido de lixeirãs-,c£br.nUr:'it.6rià!(parão Residencial Sol Nascente
no bairro Ouro. Preto.10748 Estevão De Loreno Indicação Reiteramos a
solicitação de duas lixeirascomunitárias na rua Riachuelo, nas quadras entre a
rua Tijuca e a rua São Luiz. 10749Estevão De Loreno Indicação Solicita uma
lixeira comunitária grande no Beco da Rua Charrua, localizada em frente a
ponte. 10751Anselmo Britzke Indicação Solicitamos ao Executivo Municipal
para que determine ao setor competente que sejam disponibilizadas lixeiras
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comunitárias maiores para serem colocadas junto ao novo condomínio
residencial Floresta 01 localizado no Bairro Floresta 10753 Ofto Gerhardt
Indicação Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao
setor competente com a máxima urgênciQ possível medidas no sentido de
agilizar a retirada de entulhos~"riOrRud~Àlb:ertõ,loeff;:-023 B.Ouro Preto COAHB.

/.- .,",", ,'. ~- •• I - ., .••..'''' •..•
Pedido do morador" 10755,(R8tJi"":Brorrioilb' Iridicação ..•.•O vereador abaixo
assinado solicita"q0é:âpÔS'li'da em plenário. e defêrid6'rh~f,orma regimentÇlL
seja enyiad:1~fíciÇl_.sóíicitando ao E~e8utiv'( Municipalqtt '87.Jêrmine ao setor
competente,que faça a limpeza (s"êrviçode-'capina) e pinturaiJ.<;:JlRuaEmiliaT.
Simon po1t;blicitação dos mor?dOre~)enc~ntra intransitável.:Vd'9.75{>Daniel
Weber/EstevãoDe Loreno Fernando Sant'Anna de Moraes Marcio L.uiz\Hoppen
Otto.,...Ge:r.hardtIndicação Solicitdndo ao Executivo para que deteftnifle ao
seto:rcà'mpetente com a máximb urgência possívelseja realizado o strV'tço..de

".~ •••• .". I ~ ." •cascalhamento e ensalbramento no sentido de~melhoraLa .estr.adaque 'liga o
Oi'Sttitode São! Bento à Pinheiro Marcddo, pois encontra-se em sit0óÇao
deplorável. 10757Daniel Weber Estevão Oe'Loreno Fernando~Sant'Anntl de
Moraes Mareio LuizHoppen Ofto Gerhardt Indicação SoIicitam~para que seja
realizada o limpeza dos vias publicas do município, como capina e roçada de
canteiros e as calçados que servem dê'passeio publico, bem êomo a pintura
de sinalização das vias. 10758 Fernando Sant:Anna de Moraes Indicação
Solicita ao setor-competente que ',realizerepar.os?na Rua Anchieta, pois a via

" '/' . 'encontra-se bastante esburacada. 06/04/2015 Fernando Solicita ao setor
competente que reÍ"alizereparos na Rua Jornalista Edemar RuweL 10759-
15:32:43 Sant'Arma 'de Moraes Indicação pois parte,lda rua não possui
calçamento e encontra-se bastante esburacada, em dias de 'chuva se torna
praticamente intransitát,el. 10760FernandO'Sant'Anna de Mo"raesIndicação
Solicita ao setor competente que realize reparos'"na Rua' PiauÍ, pois as
condições da via são b'àstemteprecárias e os burQé.os'seacumulam por toda
sua extensão.,f1'0761Fernarld.o Sant'Anná de Moraes Indica"ção Solicita ao

/' " . / .' "

setor comp,etente que realize IilT1pezana Rua"Rio Negro, onde '05 moradores
reclamam/que. depois de rea1fzados.conser.tbsna tubulação a po~ira e o barro
se acumulam ~a via. 10764Da.niel~weber,lndicação Solfcita"para que seja
realizado o câpeamento asfáltico da Ruo-Charrua treclÍo entre,dSRuasTijuca
e coroados. iü766 Paulino De Mourõ ••..lndicaçãô.: Solicitar. ao Executivo
juntamente com~9 set.or<"cPrYlpetentea colÇlê6Ção~de,i'2 redutores de
velocidade "Quebro-m.olas" nctR'ua.Senadár-sâlgado FilhoBairro:Conceição
tendo em vista que fôm()s procurados pelos moradores desta via pública,
pedindo pr.ovidências1".co.m..•...urgê.ncia já que. está"m~ito perigoso devido a.o
trânsito de veículos em<~p.1fq ,v,eIGcid,(~'iaélGOIOCaháojem risco a vida dos
pedestres. 10768Alaor Galdidó i'órY'1aiIndicação Sejaenviado oficio ao Senhor
Prefeito Municipal, para que sejam tomadas providencias tais c.omo
patrolamento,cascalhament.o e compactação na RuaManoel Machado, pois
a mesma está em péssimoestado. 10769Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja
enviado ofíci.oao ExecutivoMunicipal reiterando para que determine ao setor
competente que coloque uma lixeira comunitária no condomínio sol
nascente. 10770 Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio ao
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Executivo Municipal para que determine ao setor competente que o
recolhimento do lixo na Polidoro Albuquerque seja feito diariamente pois
recebemos diversas reclamações dos moradores de que o lixo fica depositado
na rua por vários dias. 1077l Anseim,o Britzke Indicação O Vereador abaixo
subscrito requer, na forma réglméntdL~'que;dep-ois:_de ouvido o Plenário. seja
envi~do ofício. do ~?det~~~gi:lativ6~cardZin~b':-'áo:~b__!r~t~f:~d,9",Empresa Glória, Sr.
Deohndo Capltaned:':o pedido dos moradores do ba.1rr{))C<zmtarespara que
estude a p()s.sibin'ddtle da linha d~..-ônibus•.que faz o [jai~t9./SãoSebastião e
Cantares,pêssQ:fazer o roteiro passando nd-rua Harry BuchhêI1.oôs,fundos da
EmpresdSó~~r,pOiS há deficient~s físicos no làcal,que precisam"sé)ocomover .

... ".,oJ.,. "'. '-"". . - :..:10773,ferr:lando Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita ao setor to.m@etente
que~reàliie limpeza urgente do/Cemitério Municipal que se encontf:a1;muito
sujo~...Nesse momento que se {enfrenta um1surto de dengue é d~:9u.ma
impbrtância que este' serviço seja realizado o mais_brevE,Lpossíyel.10774:~Alóor
Cdldino Tomaz'lndicação REITERANDOq"'t1edetermine ao setor comp'ê'te-nte
que sejam realizadas obras de melhârias, tais como ~patrolaniento,
cascalhamento e compactação na Rua Zelia de Quadros Urio, Bairro Oriental.
10777Marcio LuizHoppen Indicação Solicitando ao Executivo~Municipal, que
determine ao setor competente, a ex~cuçõo serviço de retira'da de Entulhos,
Galhos e lixos na Rua Tiradentes Bairro Santo-,Antônio. Pois desde já se for
atendido à comunidade agradece 107.7~8MOrcio Luiz Hoppen Indicação.. ,~, . .
Solicitando ao Exec:utivo Municipal, que'~determine ao setor.'competente, a
execução serViço I'de retirada de Entulhos, Galhos' e lix"os'na Rua, Santos
Dumont Bairro Glória "em frente a o n0481.10779Marcio LúizHoppen Indicação
Solicitando ao:Exec"iJtiyo Municipal, que {letermine ao .setorlcompetente, a
execução serviço de:-patrolamento e ensaibramento,é éompactação na Rua
Camilo Schrer' Bairro Sab Sebastião pois na Rua .énc'ontra-se uma enorme
cratera em fr~nte o\no414, peço uma mai6r atenção. LEITURA DOS
REQUERIMENTOS:10714 RcdiBrombillo Requeriménto de Apláuso O Vereador
abaixo as.siriado solicita nd..,f6rma regimentaL' que depois ide •...submetido em
plenário parà~,aprovação, seja Ê:nvlado. ófído 'de cumpriment,âs\ a Empresa
Telha Cefta'~m nome dos seus..•.s0cios proprietários NEÚ'iKrügerl'e Nilton R.
Idalencio, sehdo extensivo a todos os" fÚr:\cionários...'é coldbàradores pela
comemoraçãd'çjos 15 an9s de atividad'es-Ihdu~triai(e Comerciais. "Oferecer
produtos de quàlidade al\Qdos.,de serviços,p~(sÕnalizados,"-queatendam às

•..•, --......-..' ,- -- ..necessidades dos clientes, trazendo 'beneflci6s para todos os que participam
do negócio, mantendo.,a empresa competitiva ...•.é. contribuindo para o
crescimento social. '(Repe,Q.9m..a~sim...é.o~ çumprirpe81?S do poder Legislativo
Municipal de Carazinhõf'l197;20,Da(lie\Weber'Requerimento de Aplauso Solicita...../ ....r I;,. __ , '_o '.~ "-

que seja enviado oficio de aplauso. ao.Yacamim pela excelente organização
e realização da Feira de Brinquedos que aconteceu entre os dias O1 e 02 de
Abril. 10723 Daniel Weber Requerimento de Pesar Solicita que seja enviado
ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de
DORMÁRIO RITTESpeio falecimento, ocorrido no dia 04 de Abril de 2015. 10724
Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita
na forma regimental. que depois de submetido em plenáriO para aprovação,
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seja enviado ofício de cumprimentos ao Senhor Ermógenes Bodanese que
assume nova comando de chefia junto a CORSAN - UNIDADE CARAZINHO -
Com a proposta de motivação funcional, para resgatar 0$ serviços de
qualidade junto a comunidade, recebam assim, os cumprimentos do Poder
legislativo Municipal d2":"'c:;.?rÔ~n~h.o!~iJ..,9~?5.J~:9.n~~I",webe~Requerimento d~
Apla.usoO vere~dOr~~~?13?.:st!,b:cntb!equer: no f~~ ~~gJ...mental,qu~ dep~ls
de lido e defe~\dOJ,~m~plenano, seja enviado aflelÇl[qe.l0plauso a Igreja
Presbiteriana~.de~Carazinho, representad<2.. nesta pelo Pastor.~.faulo Juliano
Foltran KolbrkL A ',PC comemora~este ano, 10 anos de 0ITíft'~Qbalho muito
bonito nbfcomunidade de ca(ozinh~,' trabqlho este que did~9-:-d~. todo o
recotlhecirTlento, parabéns a toda a cómunidade Evangélica que_pár..ticipou
destej:.d~í anos de historio que fdi comemorado no templo neste sóbddõ.com
o ShoVy"do musico Samuel Barbbsa e Banda em um culto muito obérlç~qdo.
~.tf?!ésdes:a r~cebo~as congratulações.?O P?der_Legislati.voMU~icipài')}'??,27
Ruâl~BromblllaRequenmento de Aplauso O Vereador abaixo assinado sGllc\ta
na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovtlção,
seja enviado ófício de cumprimentos. ao senhor Evandro :'Zanolla, sendo
extensivo a todós os funcionários e colaboradores da LOJA VAREJÃOPAULISTA
pelo aniversário de 09 anos de atividades comerciais em noss"acidade, Com
Geração de empregos, Por todas ~ dificuld9des vencidas, pelo respeito
incondicional a todos os integrantes desta empresa "e principalmente pela. .. ", /' '.~ '-:,.- -' .
honestidade e consideração sempre presente, receba o reconhecimento do. ~ . .
Legislativo Municipal. 10728 Rudi Brombi\la Requerimento de Aplauso °
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de
submetido em plenario, para aprovação, seja enviado ófíCio de cumprimentos
ao Jovem Jorge Armin'do Aguiar Varaschin, que obtéve o se~gundolugar no
340 Premio BNDESde Edmomia, um dos prêmio's mdlsimportantes do país na
Área de Desen"volviment6\Econômico do PPGE(Univérsidadé Federal do Rio
Grande do Sul)~Orgulho 'd.~nosso município de ...ter talento o.e.adêmico desta
magnitude,.1eceba o reconh"e-City1entodo L~gislativo Municipal.'-1.0729Estevão
De Lorenô Da,niel Weber PauliC\ô-.qeMoura Réquerimen.to de/Aplauso Seja
enviado ofício:de congratulaçõés.dO"PoderLegislativo de Carózinho as Irmãs,
Direção e C6munidade Escolar do lnstitúto.;de, Educação,Nossà"Senhora da, -~ -" ' -
Glória, parabenizando peio IV AUTO DA PAIXAO, MORTE E.RESSURREIÇAODE
CRISTO,peça t€1atral que~(eati?ou-se no dia .•:3.l~-ae Março de 2015. 10730
Estevão De Loren-o..•....Requerh=rrento:.de~Apláúso Seja/enviado ofício de
congratulações do poderLegislativo de Carazinho aos'seus sócios proprietários
o Sr.Neri Kruger e Sr.Nilton~R:-lda\~ncio,extensivoá.to.dos os funcionários, pelos

', .••••• _,. __ ._,',_ " 2' .- '
15 anos da empresa em,IJossOM\;.Inlclpl,o,.1-0736; Oçmlel Weber Requenmento
de Pedido de Providência •.ótv1réador~cibàixo subscrito requer, na forma
regimental. que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores
Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho à Corsan
solicitando à empresa que seja realizado trabalho de prevenção a Dengue na
obra que esta sendo realizada na Rua Bernardo Paz. Devido ao crescente
numero de casos de dengue no município esta solicitação se faz
imprescindível sendo que a referida obra trás riscos a comunidade, uma vez
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que a presente obra esta sujeito a proliferação de insetos sujeitando a criação
do mosquito cedes aegypti; transmissorda dengue. O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido 10741Rudi
Brombilla Requerimento de Aplauso, .E?m, _plenário para aprovação, seja
enviado ofício de cumprimerítõ;;:"a E.MEF~lFREcqD~SCHERER,em nome de sua
Diretora Marinês Zambiãii;l;"S-erld6eitensivo"a\r.fo8os~:nos..•professores. alunos e
colaboradores pelb:~ç0memoração dos 50 anoS'de iltr(ciação. Gostaria de
parabeniz0)í? Efy\EF-ALFREDO SCHERER-~eassos pelos 'sê~_,éà.•.anos. É com
orgulho que{digo que faz parterda histórià"de nosso Municí~io~farabéns a
todos q0e-t-formam essa instituição, pois m~smo com suas pqrt!ctJlaridades•.........•,. ,~~ - , .. ~ajudqr::nb:<semeara semente dOiconhecime'nto! 10750Alaor Galfilno) Tomaz
ReqY~,rlmentode Aplauso Seja ,enviado ofíciÇJde congratulações 'c;;8ireção
da £scda Municipal de EnsinoFundamental Piero Sassipelos seus54'a~s. de
fut\dação extensivo'-aos'.professores,demais f0ncionários ,oessa institufÇ6b'de
e'hsino. 10752Anselmo BritzkeRequerimento de Mesa Diretord Seja ehviooo
ofício do Poder Legislativo ao novO gerente""da CORSANlocal, Sr.Ermógenes
Bodanese, solicitando que o mesmo ocupe o espaço destinqdo ao Grande
Expediente da' última Sessão Ordinória do mês de abril poro fazer uma

. 1,.. • •

explanação co.m relação a situação q.o-'contrdto da Corsan com o município.
10754Alaor Gqldino Tomaz Requerimento de AplauSo Seja.eri'viado ofício de
cumprimentos a EMEFALFREDOSCHERER,em nome de'sua-dire'ção,extensivo a

,~ ...., ~ '.? ., -
todos nos professores,alunos e colaboradores pela comemoração dos 50anos
de fundação. 1076S'..FernandoSant'Anna de Moraes Requerimento de Pedido
de Informação O Ve'reador signatáriO solicita que após lido em plenário, seja
enviado ofício a SJç;retária Municipol .•..de Saúdej para ~que preste as
informações ábOixo\, splicitadas. 1)'.'Co/m que freqüência os médicos
plantonistas do Posto Medico da Pátria tem faltado? 2) Existe"um plano B,ou
seja outros médicos dlspbníveis na escala quando 'um médico plantonista
avisa que não')ai ou que'nEto pode fazer"o plantÔo~ 3) Quem,é o responsável
pela escalQ...•.dos médicos plant-ónistas'?4) Sabendo'que o A~bulatório do HCC
é para áténdimento de urgência e/emergência, pO(i que .•.b secretaria
municipai"de saúde encaminha "às_pâ'Cientesque deveridm serbtendidos pela
saúde públicb para o hospitaL'!~principqlmente.quand6 não \t:l6ãtendimento
no Posto Médico da Rótria~5) Fazen(Jo-"~est~enêaminhamento do Posto
Médico da Pátrid"'para odmbulgtório do HCC(pârque a Secretaria Municipal
de Saúde não repassá para -essa-:instifuiçãô" o valorqúe pagaria para um
médico plantonista'? à'Ve!eador abaixo assinado ~.olicitana forma regimental,
que. após lido em ~e~?rl~"",l 0797~:AI:J0.r..Galdin;?l!f~b.:maz.Reque:imento ~e
Pedido de Informaçao4seJa~er:1Camlnhado.o~segulnte"'pedido de Informaçao'.I'r." .... ' ....,'.1-" •. '. '
ao ExcelentíssimoPrefeito Municipal Rencitó~Süss,Referente ao que segue: 1-
Recebemos informação de que desde 02 de Fevereiro deste ano havia uma
pessoa prestando serviço na Secretaria de Obras sem nomeação~
Perguntamos se esse informação procede'? 2- Também recebemos
informação de que a mesma pessoa inclusive estava dirigindo veículos a
serviço da Secretario. Perguntamos se a informação é verdadeira'? 3--Caso as
informações sejam procedentes, queremos saber por ordem de quem esto

~~:~~~~~~~~~~@c:~a-r~c%~~:g~~~~I~440 - Fone/PABX'54 3330.2322 - CEP 99500-000- CARAZINHO/RSwww.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

http://www.camaracrz.rs.gov.br


E~TADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
ClBUIIBO.RS

pessoa estava executando tais serviços sem ser funcionário? Justificamos tal
pedido pois se as informações denunciadas forem verdadeiras existe a
necessidade de alguém ser responsabilizado pela decisão de permitir que
alguém que não estivesse legaliz.ado,paro.t.ais funções. 10772 Anselmo Britzke
Requerimento de Aplauso, Ç)'yere.ad,ár'."ot?ciiio""';ossin090solicita que, depois de
ouvido o Plenária,(Ôseic\8r"lViadofÕfíCio""do J.Pót:ie[,.Legislatiyo de Carazinho a
Direção da EMPRESÁ:GLÓRIA, cumprimentando-lhes ,pélbJaquisição de mais
três carros ",totdlme'nt"e equipados .••.e ..-adaptados pclÓ {séficientes físicos,
possuindo, 'in~lusiv'e motor eletrônico de última geração, s"eh8ó{bem menos
poluent4~Jb77S Alaor GaldinoíToma.sReqUerimento de Pesa'r(s~ja>.enviado
requerimento de, profundo pesar aos familiares do jovem TIÂÇ;~SOLON
FONSEGÃpela sua irreparável perda ocorrida "no dia 03 de Abril. 10776,Estevão
De t~qreno Requerimento de fedido de PSovidência O vereaddr'":6_~9ixo
qssi,nado, solicita que após .Iida em plenário, e .def.erida na forma regimentaL
selâ-enviado ofitcio a Corsan para que ~ rne~rri? providencie o :fechame~tóêle
buracos na Rua Visconde de Pelotas, esquina com a Rua ILeão XIII.10780
Estevão De Loreno Requerimento de Aplauso Seja enviado Ofício do Poder
Legislativo a Sra. Loeci Lopes da Silva e a Sra. Damaris Pasqualotto. O vere dor-~ -
Rudinei Brombilla solicitou que fosse./suprimido o intervalo e o Grande
Expediente. Colocado em votação fci aprovado por unanimidade. GRANDE
EXPEDIENTE: V~readores que usar.am a ,Tribur:H:1:PROS Rúdinei Brombilla; PP

• '\0 " / '-,' •Fernando Santan'alde Moraes; PP Estevã'o.De Loreno; SOOPaulino de Moura;
PSOBOrion Albuqu~'rque; PSOBGilnei 'Jarré; POTAlaor Tomaz; POTVitor Xavier;
POT Anselmo Britzke\ Ordem do Dia - Passamos a IOrdem do dia para. ' ,
apreciação e votação dos requerimentos: O Vereador Rudinei Brombilla
solicitou que os requeri'mentos e projetos.vfóveis fossem votados em bloco. O
Presidente coloca em .'và-tação o pedido verba(do v~re'ador R,udinei Brombilla.
O Presidente kOloC00 '"em discussão os Reqúerimentosf Não havendo

. . \.. \.. . . - ~vereadores que" qUIsessem discutir colocou em votaçao. Apro.vado por todos
os requerim~ntos. O verea'dor"""Rudi Brombi\la /solicitou vistas "dO"Projeto de Lei

1_:,>:. "", -, .•. ,. " .• .019/2015 o que fOI aprovado po.r toctos. O vereador Alaor Tomaz sohCltOUvistas
do Projeto-de:Lei 025/15 o qUE>foi..•..àprovado por 11X1/ O v"e~ador Eduardo
Haubert Assis<solicitou vistas do projeto -'"de.teL 025/ 15~aprovadó por 8x4. O
presidente Paulino de MouIa solicitou queo"s-ec(etarib procedésse a leitura dos
números, autor e""ementa"dbs~pr9jetOg: PL016/15~""Áutor: Executivo Municipal -
Institui o programà ••.Municipal"'d~-Pr-emiaçâo a Consúmidores, mediante
utilização da Plataform-a.da Nóta Fiscal Gaúcha 'do Estado do Rio Grande do
Sul. PL034/1 5 _Autor::Exe.cu.tivo,Mv.nicipal.:. Eixo-o '6ú,rnero de vagas nas classes
de Promoção do Quadro(de;Professores f,0blicostM1Jhicipais para o ano de
2014. PL 006/15 _ Auto~:~Êxéêu'tivô tMuniCipal Institui gratificação aos
Coordenadores das equipes de referência dos Centros de Referência da
Assistência Social - CRAS, Centro de Referência Especializado de Acolhimento
Professora Odila. PL 007/15 - Autor: Executivo Municipal - Extingue Cargo em
Comissão e Função Gratificada na Organização Administrativa Básica do
Município e revoga a Lei Municipal n 6.156/04. Relatório 002 - Autor: Legislativo
Municipal _ relatório de execução orçamentária relativo ao mês de janeiro de
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2015 e o Relatório 003 - Autor: legislativo Municipal - relatório de execução
orçamentária relativo ao mês de fevereiro de 2015. O secretário procedeu à
leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças dos respectivos projetos,
não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em votação.
Aprovado por unanimi<Jqçl,e:-:9'~prEfSi_de:riTy~~PQDlin.o:de Moura colocou em
votação o Parecer(d/aê5'2issãOde'Ordem'ECbn~ca~", ~cial. não havendo
vereadores que quisessem discutir, colocou em ",yotação os projetos,
aprovados por cinahimidade. Nada...mais havendo a trcAedr, ..lâb proteção de
Deus o prê'sidenfe declarou e~&rrada ~\presente sesSelb:'"<É,ÔQvocondo os
senhores:vêreàdores para a próxima sessãoordinária a se realiiar1:"o~dia 13 de
abril de 6àis mil e quinze às dezàlto horâs e quarenta e cinco minJt~Tenham

tOdc)rrfa excelente nOite. J 11 ~
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Vereador Paulino de Moura a or A\~~TOmaz
Presidente: tário\J, '-/ ,
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