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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 DE ABRIL DE 2015 APROVAOOPORU.NANIMIDADE
Na reumao de

014(15
2 7 AOR.2015

~i.~'.'i, -;J(1~--.ov~r> CO" j-,.l "lf, ' ~rv,~ '- ,\,~ . O.li...-.- Pretoldenle
Aos dezessete diasdo mês' de abril de dois mil e qUinze;.àspnze horas ocorreu
á décima quartas~sséio do ano de dois. fTlile quinze daCômbra Municipal de
Carazinho ..OVereãdor Eduardo f::láúberf Àssisprocedeu à l'êit&'5~6eum frecho
da Bíblia,'''O:,Presidente coloCdu em '.apreCiação a ata 012H51âa sessão

,r ".' _ "_',"-
extraordinária e a ata 013/15 da sessão ordinária ambas realizoda"s1'no dia
13/0411.S'>Estáem discussão à ata, não havendo vereadores que <qqisessem
discutir','colocou em votação, Áprovodo por todos, LEITURA DO Ex'pEiíIENTE:
Ofíéio ~'1261l5do Executivo MunicipaL o qual responde.Pedido -de Inforrf.lbçõo
Of n° 086/15: Ofício 127/15 do Executivo"MunicipaL o qual enêaminha Fir6j~to
de Lei n° 044/15: Ofício 128/15do Executivo'Muhicipal, o qual responde pédido
de Informação OP n° 087/ J 5; Ofício 130/15 do Executivo Municipal, o qual
responde Pedido de Informação OP n' 073/15; Ofício 131/15 do Executivo
Municipal, o qual responde Pedido de Informação OP n' 079/15; Oficio 132(15
do Executivo Municipal, o qual respondé Pedido de Informação OP n° 083/15;
Ofício 133/15 do Executivo Municipal, o qual r~sponde Pedido ~deInformação
OP n' 078(15;Ofíci6'-134/15 do Executivo M.uf-;icipal.o qual respÓnde Pedido de
Informação OP n° 0$2/15; _ Ofício 135/15 do Executivo Mu"nicipaL o qual
resp?~de Pedido d~'"~Jnformaçã.oOP n° 080/15;_Ofício;136/15 do Exe~utivo
Municipal, o qual responde Pedido de Informaçao OP 'h~081/15; Convite da
Cãmara de Alrt}irante"Tamandaré do Sul'~pbraSessãqSolene ,de entrega de
títulosdia 15de abril. Ofício da Fundescar solicitando récúrsos para copa RSde
Tênis no Clube Comercial, Ofício 002/15 do Vereador Vit6r Xavier para
Conselho de Ético do Cis":;"ra Municipal. LEITUR,ADAS INDICAÇÕES: 10823
Daniel Weber Indicação-" Solicita que sejá ,realizado" o'serviço de
ensaibrameríto. da Rua Antonio.Àndreis,'bem como a revitalizaçã.o do sistema

• '... .., ", -'. !" -

de escoam~nto';, 10825Rudi BrombillaJodicação Solicita ao'Exec'utivopara que
", . .- " I' '-odetermine o setor competente com máxima ~urgência~reparosl,na "Boca de

Lobo" na Rua 'tamoios esquina com a R'iJa-Cqmpos.'Salles',enfcontra-se sem
grade de proteç'ão, coloê:àndo em risco morador$s--ê pedestres que por esta
via circulam principb1r:nented1às":'"thuvos:sOlicitaç(;íoda comunidade: fotos em
anexo 10826 Rudi Brombilla Indicação SolicitO" ao ....Executivo para que
determine o setor competente .reparos no calç9ment,G(em toda extensão da
Rua São Sebastião, mesma"se";e6éOntracÇJm,grandtéfdesníveis dificultando a
circulação de veículos nestã'~víã,.Jíritrcinsit6veJ::solicitação da comunidade.
10842Estevão De Loreno Indicaçõõ' SÓL'IÓTA a operação tapa buracos na
Rua Padre Luiz Guanella. 10845 Estevão De Loreno Indicação Seja enviado
Ofício ao Setor competente solicitando a operação tapa buracos na Rua
Goias, no trecho onde está asfaltado, osmoradores pedem com urgência que
seja realizado os trabalhos devido condições precárias de trafegabilidade.
10846Estevão De Loreno Indicação Solicita a reconstrução do Calçamento da
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Rua Gaias. 10847 Estevão De Loreno Indicaçõo Solicita a operação tapa
buracos na rua ErminiaTombini. 10858Paulino De Moura Indicação Solicitar ao
Executivo juntamente com o setor competente o patrolamento.
ensaibramenfo e compactação. impossívª,1de transitar na Rua Antônio Severo
AI~~ida N° 226 Ba~rro:N~:a:,.9S'!?pr;~tS~,lÓ~6:~IP.8uJinoDe Moura In~icação
Solicita 00 Execut'~R'-~u~J,.~!?YldenCle".0 .p,~tur£1de/-t99a.s a~,faixas d:
segurança da Ayenlda -Floresda Cunha. Pedindo -proYldenclos, JO que esta
muito perigoso d€:vld6~o grande flu~o de,,-carros,colocãhde-~gm risco muitas
pessoas que"Sii.Jràfegam. 10862 ydúlino De".Moura Indicaç'õo:Sóliêitamos ao
ExecutivO(jut;tbmente com o CMEP (Centro Municipal de Ensinlof~rofissional)
"~oaq~}r:\~~t=rMoura Neto':, .paro. que'"-"Seja~studado. a viabilidaçte;d~ ser
disponibIlizado o Curso Profissional/de Fotografias gratuito para a população.
OndéTó.,são realizados Cursos Pr9fissionalizantesgratuitos. 10864Danie'10.eber
Este.-Jão':DeLoreno_lndicação.solicita o funcionament.o dO..semóforo locàliiodo
no.rc:irLJzamentoem frente ao mercado :Ecqnomia no Bairro Bõrguetti. [$.865
Daniel Weber Estevão De Loreno Indicação "Solicita para que seja instaládos
redutores de velocidade na Rua Saldanha Marinho, trecho entre as Ruas
Carlos Michelini e vinte de Setembro. 10866 Orion Albuquercfue Indicação
Solicito ao executivo municipal que avaliE?a possibilidade de criar novamente
a função de Diretor de Coleta de Uxo:fi"cando este, como responsóvel pelo
serviço de coleta, tornando-se um fiscal de cpmpç.' e cobrando por um serviço
que condiz com" a 'expectativadd comú-Didade. 10867 Orion Albuquerque
Indicação Solicitamos, a colocação de tubos em frente a 'residência da Rua
Minuanos, numero 14,1"0,no Bairro Santa Terezinha. 10868 Orion"Albuquerque
Indicação SolicitÇ)ao '~~efeitoMunicipal que providencie orea disponível para
a construção do' Centro\Comunitório do Bàirro Santa Terezinha~10869 Daniel
Weber Estevão' De Lon1no Indicação Os Veread6re's abaixo subscritos
requerem, na fot.ma regim'ental, que depois de ou";idci o Plenário e com a
aprovação dos....,-senhores"'Edis,seja enviado ofíció do Poder ~Legislativo de
Carazinho ao/Executivo Mu'nic::jpa!.solicitando /pár? que seja en\i~do a este
poder um projeto no qual é autorizaqo a transferir mediante:escritu'rÇl pública

"' -_o ".' .' •à doação de área à empresa Telho,Cj::!r.tóIndústria e Comércio Ltda. A área a
ser doada é--'destinada à ampliaçãõ de Indústria e Comércio ~d~-telhas, da
atual empresa que exerce,atividades no ràmo~d~"'industrialização e comércio
de telhas metálicbS. 10872~EçjL.!ardoAssisIndicãçãê)Seja enviado ofício ao
Executivo Municipal"ppra que----détermi_n~__:ao ~tôr responsável para que se
faça uma verificação ge~~::lInos temporizadores das .sinãleiras do Município.
exemplo típico da falha~é,r'ià-sinqleirada José Barlete:s.<?ma Avenida Floresda
Cunha, que liga o verde.".~ 9;v7YrD'e,!t~pJUrJt?~e,"o.~tê..•r:nPbrizador fica girando
a!eatóriamente, causando g'r'andeiÇqn.fl,,}~ã.Q_no trânsito e com alto risco de
acidentes e atropelamentos. 10874ErleiVieira Indicaçâo EMENTA:Solicitando
ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente que seja
estudada a possibilidade de instalar uma Parada de Ônibus na Rua Itaqui
esquina com a Av. Pátria próximo ao número 2775.10876 Mareio LuizHoppen
Indicação Solicita ao setor competente que realize reparos na Rua Santos
Dumont esquina com a Rua Fernandes Vieira, onde existe uma boca de lobo
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aberta, causando mau cheiro e com perigo de desmoronamento. 10877
Mareio Luiz Hoppen Indicação Solicita ao setor competente que realize
reparos na Rua Dinarte da Costa em frente ao n0288, onde existe uma boca
de lobo aberta, causando mau cheiro e com perigo de desmoronamento.
10879Fernando Sant'Anna de~Moraes.'lndiC:ã,ção'Soltc::itaao setor competente
que realize reparos na Rúa'.lrineú' Scmfos"Mbteus!' rf"oisos condições da via são....-.' '- '-" - .-.-- ;..- ~bastante precárias e.os 'btÍracos se acumulam por todo"\.$ua:-extensão. 10880
Fernando san_rAn~a':d:Moraes Indisação Solicita ao set5'-ç9mpetente que
realize reporós na fRua Coimbro'/pois as"'condiçôes da vitd.sãô) bastante
pre.cáric:s~m,,~t.Õda sua extens~o. 1O,8~1Fêrnan?o Sant'Ann6~e.,~oraes
Indicaç,90>~bhclta ao setor com'Prtente que) realize reparos na 'R.LJo-(Padre
Gusm.?~~,;:..~poisas condiçõ~s da lvia sã.o bc:s)ant.e pre,cárias .e~ t(d~~sua
extensao:"10882Alaar Galdino Tomaz Indlcaçao Seja enviado OfiCIOao Senbor
PrefeVo,1MUnicip?1.para .'que,. determin~,.,ao •setor__compe.ten/e pa~Ó)~~~
det~rmlne o recolhimento de entulhos n.a'R,uaFernando Abott ~noBalrro\~do
Pedro! 10883Alqor Galdino Tomaz Indicaçãó .Seja enviado oficio ao Sehhor
Prefeito Municipal para que determine ao setor competente que realize
melhorias tais como patrolamento,ensaibramento e compactação na Rua
Maurilio dos Santos no Bairro Floresta. 1Ó884"Alaor Galdino Tomaz Indicação
Seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Múnicipal para que determine ao setor
competente que re91izemelhorias\tais come pàtr'olamento.ens~aibramento e
compactação na Rua Siqueira 'c.ámpos(tre'cho nãopavimeliltado). 10885
Alaor Galdino Toma~ Indicação Seja enviado oficio do Senhor Prefeito
Municipal para que determine ao setor competente 'que.realize melhorias na
Rua lbaré no Bairro Flotesta, 10886Orion Albuquerque Indicação Solicito ao
Departamento ~e Trcit;J~ito.que provide~'ç:ia com uJg~ncia, Iredutores de
velocidade ou outra form'a de controle de velocidade na Rua Itararé 10889
ErleiVieira Indicáção Soliçitando ao Executivo Mur;iêipóL que [determine ao
setor competente o conserto'da Boca de lobo loc6lizada em frente ao nO87
na Rua EuclideS"'Cunha. 10890Erlei Vieira Indicação Solicitando •...00 Executivo
Municipal, {que determine 'qo'.setor competente a,' instalàção do
estacionamEmt,b"rotativo, na Rua"ExpedicionárioClaudino Pinheiro,:<entrea CDL
e o Bradescà ..-LEITURA DOS REQUERIMENTOS:'10822 Estevão De'Loréno Daniel
Weber Requerimento de fv\esa Diretora Seja-ehsàminh6do ofícib a Eletrocar,
ao Sr.ErineuXavier, Presidente,.extensivo a todaa.súa diretoria, convidando
para ocupar espaçà'.ao Granci~Gxpediente:'dá"'RéuniãoOrdinária do dia 04
de Maio do corrente. Recebemos ofício das Centrais .Elétricas de Carazinho
S/A com convite para:••..q.ue •..Jossemos até a emprésa participar de uma
explanação referente êio',.que)so"licitamos'em:.Pedidb':"de Informações com

,,!'~',;~ ~ '~.••. ~,~ .' .••..'~

relação ao fato de hoje a'EIe'troc.Ç1L,s~~.',~.~t~rceiratarifa mais cara do país,
conforme ranking divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL),Visando esclarecer as dúvidas dos vereadores e da população em
geral, seria oportuno que este assunto de extrema importãncia para os
munícipes de Carazinho seja esclarecido nesta Caso, onde toda a
comunidade possa se fazer presente, pois a pedido dos cidadãos
carazinhenses que estamos solicitando tais esclarecimentos, aguardamos

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - 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


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE ••••••••••••

vossa presença. 10824 Daniel Weber Requerimento de Aplauso Solicita que
seja enviado oficio de aplauso à 3° Igreja do Evangelho Quadrangular pela
passagem da comemoração de 18 anos de fundação. 10827Rudi Brombilla
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimentaL que depois de.,submetidq,êm'ÍplE?nário para aprovação, seja

"--. ".' -,. ., .' {. '\

enviado ofício de cumprimenfos'à'-ESCOLA PRIt:ESA ISABEL - em nome da sua
diretora Roselene B~rffart,4's';~ndoextensivo a tódós (prbfessores, alunos e

., "'.~":' ._'," I. p
colabor,?dores \ pelÇl ~',comemoraçãs...dos .•...~,: anos de btiY!:~tades. esc.olares.
Parabenizo:(a ESCO~APRICESA)S~BEL pel~s seus 87 anós/dejservlços _a
omunldade<",nadireçao da educaçao de qualidade, na busca 'daAormaçao
do cidqdóói'rítico, protagonista~d.esta~t'Íistória,de sucesso. Parab"éhs,bestão,
professõres~'alunos, enfim ... Parabéns FAMíUA'PRICESAISABEl!Os mêUs-;(mais. .... .. '..... . ~ \ . ,-.~..
slnceros:,~votos e anseios de qlJe essa propulsora e promissora cas.a",de
educôçôo, continue ,trilhando os'caminhos árduos_da.Jormoção de criãnçás,

- •...•• • - '. 1",' --,""

adolescentes e jovens, que com toda certeza, formarão a sociedade justa,
equÜibrado e ética que se almeja edifiéar,....Recebam o reconl":lecimento'\do
Legislativo Municipal. 10828Rudi Brombilla Paulino De Moura Requerimento de
Pedido de Informação Os Vereadores 'Abaixo subscrito requer na forma
regimental, que depois de lido em plet:'larioé deferido, seja enviado oficio a
CORSAN- Companhia Rio-Grondensedé'Saneamento - POA em nome de seu
Diretor President~ ° Senhor Flávio ~erreira P~esser~;como seguinte pedido de

l' '.~ - - •
Informação: 10 -,.Informar o nome-_da empcrésavencedora do processo de
Iicitatório para ~fetudr abertura e fechamento da valas no [município de
Carazinho -RS. 2~- Copia de Capa a Capa do contrato referente a empresa
licitada. 10833EstevãOIDe Loreno Daniel Weber Requerimento de Pedido de
Informação OSV;EREADORESabaixo subscritqsrequerem, na forma regimental,
que depois de lido em f'Plenárioe deferido, seja énvia"Oo'ofício~ao Secretário
da Saúde, em nóme do Sr.. João Ricardo Hartmann cbm 'o seguinte PEDIDODE
INFORMAÇÃO:Nó que se refere as obras de'constniçãó da Unidade Básica de
Saúde do bair.r6Princesa, se'ndo:,J- Qual a previsão para o térrrl"inoda obra'?
2 - Como esf6,:0andamento dO,obra'?3 - Po(que' a obra esta par.dda a mais
de duas semanas'?4 - A administràçã'o~já"femou já está próvidenéiando todo
equipamento' n"'écessário para o ~'início""'do jJoo funcionamento, Ij6 que os
equipamentos qu~ estão na unidade estab erQ.péssin<ascondi~ões de uso'?
JUSTIFICATIVA:Em,plen6rfo~~.1?834 Daniel. Y!fJ..bé{, Estevôo De Loreno
Requerimento de Pediçio de Próvidência S.olicitapro que .seja enviado ofício
do Poder legislativo de Carazinho a Empresa-'.Glóriá, estendendo esta
solicitação ao Departame;;ta-Municipal de Transito-pqrp'..que o mesmo auxilie
na mudança do itiner.árió.g:;io~-tran.spor"te~púbDccJ~;1D835 Daniel Weber
Requerimento de Pedido de PFovidêhÇió""'.o:V.er.eadorabaixo 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 ao
Departamento Municipal de Trânsitopara que seja implantado faixas elevadas
nas RuasCoroados, Rua Itararé, Rua Paissanduem frente à escola Marques de
Caravelas, Rua Bernardo Pazem frente à escola Notre Dome Aparecida e em
frente ao Mercado Boa Vista. A presente solicitação se faz necessária em
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circunstâncias dos acidentes que acontecem com certa frequência nestes
locais. Muitos municípios já fazem uso deste tipo de faixa, uma vez que as
implantações destas faixas irão policiar motoristas e pedestres, também
prevenindo acidentes e trazendo segurança para os usuários. 10836Daniel
Weber Requerimento de Aplausô"Soli,éik,,":'qu,-e7se-:-eRyiado oficio de aplauso à
ESCOLA PRICESA ISABEL;:répreSElntádo', nestá' pela sue diretora Roselene
BerffarL sendo extén"sivõ-. a 'lodos professores,-allJnbs (~léÔlaboradores pela

" ",... ~,.'I:"~.1~
comemoração d6~}7'anos de atividades. 9 Vereador Abai?<.q/subscritorequer
na forma regithertal. que depois çléÍido em--plenárioe defe"rid6'{s,êja enviado
oficio ao ,Exec,utivoMunicipal para no que se\refere Coleta de "Lixa--d.enosso
municíeif):<t0837 Rudi Brombilla R~querimento~de Pedido de Info-rfn.9ç~o10-
Qual á.valor arrecado pelo município com a cobrança na taxa de lix6..:n-6>ano_.~', , - .••. ~,~
de 2014:,20 - Qual o valor pago pelo Executivo a empresa responsáve.l-=pela
colet.à de lixo no ano..de 2014..1.0838 Daniel Weber,Requerimento de Ap16tfso
O Yéreador abaixo subscrito requer, na forma nigimentai:-que d~pois de Ildtfu
deferfdo em plenário, seja enviado ofiéio Cle,aplauso a Martelo Somdriva
Vieira. Marcelo chegou a Carazinho em 1994para trabalhar como professor
de Educação Física atuando até os diás de hoje no Colégiô Notre Dome
Aparecida, Concursado, Marcelo exerce, a profissão há 27 an-oscom muito
afinco, realizando alguns projetos de grande destaque, como, Projeto de
Atletismo no Colégio Patronato Santo Antonio--êntre os 'anos de 2005 e 2008,

'", --' '-, , ,''- -- .' ~', -
Realização de Basquete deHua e.....do Basqu~etede cadeira c;;lerodas, na praça. . . -
Albino Hillebrandt entre os anos -de 2005e 2007,Criação .é,coordenação do
projeto BASQUETEEM ÇADEIRA DERODAS, no Colégio Notré Dome Aparecida,
onde o mesmo ,'atuci,,~té os dias de hojl8' participando de ~campeonatos
representando ci Colégi9 Notre Dame 1~.J?arecidà,a' ADEFIC parceira do
projeto e a cidade de 'C'arazinho através da Fundeséar. Em 2009 assumiua. , ~ ~, .
coordenação dq Programa~AABBComunidade d7senvolvend.o trabalho de
valorização pessoal dos alÚn6se ainda atuando como diretor da EMEFEulália~ "', '" .' ,-- " "-, .Vargas Albuquerque - CAIC'entre os anos de 2010e 2012.Marcelo Somanva
Vieira, Catarinense que chegou,.a6'nosso município cheio de..sonhos;--recebao
cumpriment9_de-stevereador e do'"p-iderl~egislativoMuniSipaL p'e'!?êmpenho
de sempre nor,rrelevantes serviços pre_stado<~~-Çlnossa comunidade e as
crianças carazinhenses que, são o futuro ae',násso pars~Através,desta receba
as congratulações,do podê(-~egislativo 'Municipal~foà39 Vit9r" Antonio Xavier
de Morais Requerim'ento de AplciQso-Sej,a--eiJcaminhadoofíCio de aplauso ao
Tribunal de Mediação e<(\rbitragem do Estado do Rio'Grande do Sul, TMA
Seccional Carazinho, na;:-p~ssoa._daSrta. Iara C. Rova[qt!_9.Corrêa, estendendo
aos demais integrantes ~dq{ef/?ridõJrib"unal,"e'mYirtudef,,dôótimo trabalho que
vem sendo feito e pelos serViçà:s!pr,e£lq~~~q-çl.omunidade. O Vereador abaixo
subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido e deferido em
plenário, seja enviado oficio de aplauso ao Hospital de Caridade de
Carazinho, extensivo a toda diretoria executiva pela incansável busca em
alavancar o HCC no cenário regional e estadual, tomando medidas prioritárias
para a viabilização deste anseio buscando parcerias junto as Universidadesde
Passo 10843Daniel Weber Requerimento de Aplauso Fundo e Federal Fronteira
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Sul, com a finalidade de tornar o HCC um hospital escola. com a realização
de residência médica na especialidade Clínica Médica no HCC que
começou a funcionar no dia 30 de Março. Temos a certeza de que nosso
município só tem a ganhar com estajniciativa, reiteramos os votos de
agradecimento a instituição, ft'!nci.onáfiôs~n1~dic6s,e-Çl'iretores,pela incansável

/ç--,., .••.~ ", -. f ',' ,~ ., ..••I ..~. ,
busca em tornar o HCC,referênoia -na'área de "atuação. Através desta receba
as congratulaçÕes ~dô5'P-6der Legislativo Munidp'ól. /110859' Rudi Brombilla
Requerimento. d~\.Ô'plãuso O Vereadm •..qbaixo assinaãõ'0_oliêila na forma
regimental, (qüe ..depois de sUbrpéfida erri\.plenário para Cipr,bvação, seja
enviado prtdo ....,de cumprimentos'à Dire::ÇPO,f~ncionários e colabPtadores da
Revista~VJP<! que completou dia'<,1,5/0412015,vinte e dois anos de icltiJidades.
Quero patàbenizar pelo excelenté trabalho que vocês têm apreseBtaôo e
pelas'!'màtérias específicas e a(uais, desejamos que vocês sejam \érTipre

,... ,... I; <.. :' .'
abençoados e que~o..sucesso-seja fruto d.este trabalho .que se.faz com tanta
satisfa:ção; Recebam o reconhecimentà .•••....do'\ Legislativo Mu~icipal. 1"9.861
Fern6ndo Sant'Anna de Moraes Requerimento,de Pesar O Vereador abaixo
assinado solicita' na forma regimental,. que depois de lido e~mplenário e
deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e oficiadoraos familiares
votos de profundo pesar em nome d,{'PODER LEGISLATIVODE CARAZINHO,
pelo falecimento de HILÁRIOGREHS,r0863 RudiBrómbilla Recjuerimento de
Aplauso O Vereador,abaixo assina,qpsolicita nd)qrma regiméntol, que depois
de submetido fem'~,plenário pàr6 aprcYdção, seja enviado ofício de
cumprimentos 06 Senhor João Ricardo Hartmann pela' suo"nomeação como
novo Secretario Munic'ipal da Saúde e Vigilância Sanitária 'do nõssoMunicípio
de Carazinho. Recebà '-assim,os cumprimentos do Poder-LégislcitivoMunicipal

,. • ~ .. •.. 'I.
de Carazinho por estar\as,sumindoeste no"{.o,~compromisso,e o desejo de que
possasdesenvolver um belo trabalho a frente desta Sécretaria.110870Marcio
LuizHoppen Req~erimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental,' que apÓs aprovado em plenário/sejá encaminhado oficio a
loja pelos seus1:lezoitoanos'de'lxestaçãode serViçosa cidade de.Carazinho,
respeito a v.ócê.cliente e um EquillbriÇ)perfeifô entre o que você pr~cura e o
que você preclsÚ. Há 19anos, A loja. Ir.il'Jri(cmteconta comlócio"s ;'proprietários
Wolmor Benedt:ffzi e Daize Benedulli que'~dinda conta.lcomlv,inté e cinco

, ' . -'o- t.:./. ~
colaboradores,Pois trata-se de uma Empreso...'$'ª-riae~sempre inovando para
melhor atender séus clien't~s".e.amigos.e assim-"có1itribuindo--'para o melhor
desenvolvimento d~nossa, ciac;de:":;l08l-1,:,O'riõ~Albuquerque Eduardo Assis
Requerimento de Aplauso ....Osvereadores abaixo assinqdc)svêm, através desta,
enviar requerimento de") aplauso ao empresário .•••c@r.azinhenseAlexandre
Gausmann, por sua at~a9á'0,~à fr.enle"'da can:lpanhórfeita em prol do GSV-
grupo de SocorristasVoluntó'r1o's,8k<éd[q~Db.5,".quêatua em nossomunicípio e
região, salvando vidas, auxiliando vítimas de acidentes automotores. 10887
Eduardo AssisAlaor Galdino Tomaz ErleiVieira Orion Albuquerque Paulino De
Moura Requerimento de Pedido de Informação O Vereador abaixo assinado
requer na forma regimental que seja enviado ao Executivo Municipal para que
informe a esse Vereador o que segue: 1- Quantos tubos foram comprados
pela Secretario de Obras do dia 01/01/20t4 até o dia 01/04/2015? Quanto foi
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gasto com estas compras? Favor enviar copia do pedido de compra e copia
da nota fiscal. 2 - Mandar os relatórios informando as ruas em que os tubos
foram colocados. enviar através dos boletins bimestrais do SISCOP,pois:
"Conforme ordem do Tribunal de Contas do Estado: As obras ou os serviços de- ; •...., - -
engenharia com valor global maior ocigual a8$'lQ,000,00 lou R$20,000,00 aos
órgãos relatados no,.prtf?4'~.~h-0n;cO"da"lei::Fe6e~al~Oa":666/93} em vigência
durante o períoqo ékr-p'rim'eira prestação das info'trYiaç,6êCpssim como todos
os posteriores a","\es~é''''''período, que ~tenham comproPnétimênto financeiro
(empenhos)~gà_-.órgão informant~;~"1ASco~pras de materiàiS"'P9r~d'r;ealização
de obras,_?:ude serviços de engenharia,.çom valor global maior'qG-igual a R$
10.000:90':'{ÓC R$ 20.000,00 ?OS ó~.gãos'"~rela!a~o.sno art. 2.4,~S ?~!'!=,~9..a Lei
Federahn~,.8.666/93) em regime de execuçao Idireta, em vlgencla durante o
períddo<'da primeira prestação. das informáções, assim como tód'çts as
po~terid~es a esse~per.íodo,~(we tenham \comprometim,ento finãn~lro
{empenhos] do órgão informante." 10888 Eduardo Assis Erlé'i Vieira Griôn
Albuquerque Alaor Galdino Requerimento~de Pedido de Informaçãd O
Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que seja"enviado ofício
ao Executivo Municipal para que informé o que segue: Refererite a 19° Seara
da Canção Nativa: 1 - Conforme a nota''de empenho nO000012 'para empresa
Tenda Plus LIda, consta que foi pagó o valor de R$ 9,500,00 (nove mil e, \" - .
quinhentos reais) para aluguel de arquibancada com capacidade para 1000
pessoas. 1.1 ~Havial,~arquibancada.(disponív:e[no festival?, :em: caso positivo
provas Tomaz Paulinb,De Moura fotográficas e da imprensa local. 2~Ouais os
critérios usados para'efetuar o pagamento aos jurados do'festival? Já que uns
jurados ganharam vàlores a mais do que os outros. Exémplo,'jurado Mauro
Sergio Monteiro Moraes'conforme nota de~empenho riO 00308 ganhou R$ 3,

• '", . ~ . ~ J

800,00,e o juradq Brucévaine de SouzaDarde conforme nota de empenho nO
000351 ganhou 'R$ 2,900,ciO"GRANDEEXPEDIENTE:Véreádores que usaram a
Tribuna: PROSRu"dineiBro'h1biHa;PPDaniel Weber;"'pp Fernando Santan'a de
Moraes; PPEst~vão De Lorén~"SDD Paulino de"-Moura; POTvitôr""Xavier; POT
Alaor Toma£" ,Ordem do Dia ~p.assamos a.Ordem

v

do dia pêra apreciação e.'. ~ ." ~. . ..
votação dos requerimentos: O Vereàdôr Rudinei Brombilla soliCitou que os

'.-' ..-' ...•.~. .. ''"'' .,'
requerimentos e projetos fossem votadosem"b\oco. O Presidente coloca em
votação o pedidp verbal qo vereador Ru'"'dinei~Br9mbillcfO Presidente colocou
em discussão os"Requerim-e.ntos Não havendó-"y,êr-eadores,fque quisessem" .~."- --- ,.,.' ,"discutir colocou em.•.•"votação:-Aprovado •..-por~t?dos ~s'"requerimentos. O
presidente Paulino de Moura solicitou que o secretario procedesse a leitura dos
números, autor e ementa,dos pr.9jetos:Projeto de,-Lei:C.omplementar n° 002/15
~AUTOR:Executivo Municipal ">O~qüblsuprimé~incisã-.1I..db Parágrafo único do
Art. 44 e inciso 11 do Parágra-f6Grlito!.d9 Àr:t~.46rdano~a redação ao Parágrafo
lOdo Art. 92 e acrescenta Parágrafo Único ao Art. 143 da Lei Complementar
n' 178/21J 13 - Plano Diretor, ICOM EMENDA) 2 - Projeto de Lei 043/15 - AUTOR:
Executivo Municipal, o qual autoriza abertura de Crédito Especial no
Orçamento 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 unanimidade. O
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presidente Paulino de Moura colocou em votação o Parecer da comissão de
Ordem Econômica e Social, não havendo vereadores que quisessem discutir,
colocou em votação os projetos, aprovados por unanimidade. Nada mais
havendo o tratar, sob proteção de Deus.0, presidente declarou encerrada a- (, .. -,'-
presente sessão, convocandô."_qs. senhores v.er~(rQor~$ para a próxima sessão
ordinária a se realizar_n6dià27;aê"abril'de doi's:'"n1il e"'quinze às dezoito horas e

." '-, ,-",,'•• - "",-:"",'"'"'/>
quarenta e cinco mihútàs-:Tenham fodos uma exce-Iente,noite.\\ ).,.#(.1.
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v~te.adorPaulinode Moura Vere' r AI~maz~
:tr~;idente srk etário ~~
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