
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ATA DA REUNIÃOORDINÁRIA DO DIA 27 DEABRILDE2015
015/15

o \ Hl16 ZD15

Aos vinte e sefe dias do mês de abril de dois mil e quinze, às dezoito horas e
quarenta e cinco minutos ocorreu á décimo quinta sessãodo ano de dois mil
e quinze da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Er1ei Vieira
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia.O vereador Vitor Xavier solicitouo
convocação do vereador suplente João Mafaldo. O Presidente colocou em
apreciação a ata 014/15 do sessõoordinária. Está em discussão à ata. não
havendo vereadores que quisessemdiscutir colocou em votação. Aprovado
por todos. LEITURADO EXPEDIENTE:Oficio 129/15 do Executivo Municipal. o qual
encaminha Projeto de Lei Complementar n' 004/15: Oficio 138/15 do Executivo
Municipal. o qual encaminha Projeto de Lei n' 046/15: Oficio 139/15 do
Executivo Municipal. o qual encaminha Projeto de Lei n' 047/15: Oficio 142/15
do Executivo Municipal, retirando Projeto de Lei 019/15: Ofício do Elefrocar
solicitando agendamento de outra data 118 ou 25 de maio) para
pronunciamento da direção da empresa durante Sessão Ordinária: Convite
da Secretória de Educação para participar de FórumMunicipal de Educação
dia 29 de abril das 13 as 18 horas no campus Ulbra: Convite da Equipe de
Basquete em cadeiras de rodas do Colégio Nofre Dome para participar da
abertura do la Torneio Basquete em Cadeira de Rodos. Ofício da Fundescor
solicitando recursos pora 51° Copa RS de Tênis; Convite da Assembleia
legislativo RSpara SessãoSolene em homenagem ao 180 Anos de instalação
da Assembleia dia 22 de abril as 14 horas. LEITURADAS INDICAÇÕES: 10905
Daniel Weber Indicação Solicitoparo que seja instaladas placas de sinalização
com avisos de: Devagar. Cuidado e Área Escolar. na Rua Coroados. pois a
mesma encontra-se sem placas de sinalização o que coloco em risco.
pedestres e alunos que realizam o travessia desta via. 10907 Daniel Weber
Indicação Solicitoprovidências referentes aos atendimentos de profissionalem
Educação Física no CELTem Carazinho. 10911 Paulino De Moura Indicação
Solicitar ao Executivo juntamente com o setor compefente um estudo para o
asfaltamento em todas as ruas do Bairro Floresta. 10913 Paulino De Moura
Indicação Solicitar ao Executivo que providencie 00 setor competente
patrolamento e cascalhamento e compactação e a limpeza de tubos e
bueiros na Rua Vitor Graeff no Bairro Fey. Impossível de transitar neste local.
10914 Estevão De Loreno Indicação Reiterando ao setor competente a
operação tapa buracos na Rua Almirante Tamandará. 10917 Estevão De
Loreno Indicação Solicita a desobstrução de boca de lobo e tubulação na
Rua Xavantes em frente ao número 17. 10918 Estevão De Loreno Indicação
Solicita a roçada e limpeza dos laterais do Rua Conde de Porto Alegre. 10919
Estevão De Loreno Indicação Seja enviado oficio ao Sr. Prefeito MunicipaL
para que determine ao setor competente a imediata notificação paro que os
proprietários dos terrenos na Rua Conde de Porto Alegre. entre os Ruas
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Antônio José Barlete e a Rua Machado de Assis, realizem a limpeza dos
mesmos, pois o local esta tomado pelo matagal, um deles com entulhos e
lixos. pneu com águo propiciando a procriação de insetos, ratos e outros
animais que podem causar danos o saúde dos moradores dos proximidades,
principalmente a proliferação do mosquito do Dengue. 10920 Estevão De
Loreno Indicação Solicita a operação tapo buracos na Avenida Mauó. 10921
27/04/2015 Estevão De Indicação Solicito a operação topa buracos na Rua
Leonel Rocha começando da esquina com-10:l1:39loreno a Avenida Flores
do Cunha até a esquina com a Rua Osmar Weber. 10922Estevão De Loreno
Indicação Solicita o operação tapa buracos no Rua Osmar Weber. próximo a
Unidade Bósica de Saúde. 10923 Estevão De Loreno Indicação Solicita a
operação topa buracos no Rua Francisco de Assis.em frente 00 número 190.
10927Orion Albuquerque Indicação Solicito ao Executivo para que determine
ao setor competente melhorias no asfalto da ruo Iberê. bairro Floresta. 10942
Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal.
paro que determine 00 setor competente que realize a limpeza da tubulação
do Ruo Xovantes no Bairro Conceição. 10943Alaor Galdino Tomaz Indicação
Seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal. para que determine ao setor
competente que realize tapa buracos na Rua Vitória no Bairro Floresta. 10944
Alaor Galdino Tomaz Indicação seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal.
para que determine ao setor competente que realize tapa buracos na
TravessaVitória no Bairro Floresta. 10945Alaor Galdino Tomaz Indicação seja
enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal. para que determine 00 setor
competente que seja feito o calçamento da Ruo Marechal Deodoro entre os
n0 199 ao 221. 10946 Anselmo Britzke Indicação Solicitamos ao Executivo
Municipal paro que determine 00 setor competente uma imediato
reperfilagem asfáltico na ruo lrineu dos Santos Mateus,Bairro Fey. 10951
Fernando Sant'Anna de Moraes Indicação Solicito ao setor competente que
realize reparos na Rua Piauí, pois as condições da via são bastante precárias e
os buracos se acumulam por todo suo extensão. 10952Fernando Sant'Anno de
Moraes Indicação Solicita ao setor competente que realize reparos no Rua
Humberto Lampert, pois os condições da via são bastante precários e o ponte
que nela se encontra está caindo trazendo risco para as pessoas que por ali
transitam. Reitera ao Executivo poro que determine o setor competente os
trabalhos de 10953 - 15:49:49 Rudi Brombilla Indicação pintura da faixa de
segurança e revita!ização do sinalização em frente a todas as escolas
Municipais e Estaduais de nosso município. 10957 Marcia Luiz Hoppen Otto
Gerhardt Indicação Solicitando ao Executivo Municipal. que determine ao
setor competente. o execução serviço de. patrolamento e ensaibramento e
compactação no Rua TravessaVitória Bairro Floresta e em fado suo extensão.
10958Mareio Luiz Hoppen OUo Gerhardt Indicação Solicitando 00 Executivo
Municipal. que determine ao setor competente, a execução serviço de
retirado de Entulhos. Galhos e lixos na Rua Vitória Bairro Floresta. Ressalto ser
um pedido da comunidade. pois desde já se for atendido à comunidade
agradece. 10959Marcio LuizHoppen Otto Gerhardllndicação Solicitando ao
Executivo MunicipaL que determine ao setor competente reinterando o
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pedido que realize imediatos trabalhos de recuperação da ponte localizada
na Rua Polidoro Albuquerque Travessa a Direita localizada no Bairro Vargas.
Em frente ao n'1424. 10961 Alaor Galdino Tomaz Anselmo Brilzke Daniel Weber
Eduardo Assis Erlei Vieira Estevão De loreno Fernando Sant'Anno de Moraes
Mareio Luiz Hoppen Orion Albuquerque Olto Gerhardt Paulino De Moura Rudi
Brombilla Indicação Solicitamos ao Executivo para que sejam tomadas
providências quanto o resolução dos três pontos indicados pela 6°
Coordenadoria de Saúde durante reuniõo realizada nesta Casa na manhã do
dia 22 de abril, com a presença de Vereadores. delegado regional Douglas
Kurtz, delegado adjunto Luiz Fabricio Scheis e coordenadora da vigilância
ambiental do 6° coordenadoria Marli Favreto,e o Coordenador do Vigilãncia
Sanitária do municipio. Sr. André Prado. Total. LEITURADOS REQUERIMENTOS:
10904Daniel Weber Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo subscrito
requer, na formo regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja
enviado oficio de aplauso 00 Colégio Notre Dome Aparecida, extensivo ao
Professor Marcelo Viera pela organização do 1° Torneio de Basquete em
cadeira de Rodas de Carazinho. além da organização e a participação de
vários municípios o torneio teve fins beneficentes, uma vez que o valor do
ingresso era 1 kg de alimento não perecíveL O primeira lugar ficou com a
equipe de lajeado. ficando o segundo lugar para o Aparecida. terceiro para
Novo Hamburgo e o quarto lugar para o equipe de Erechim. Parabéns 00
Colégio Notre Dome Aparecida, por sediar este evento e ao Profissionalem
Educação FísicoMarcelo Viera pelo belissima organização do evento. Através
desta receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal. 10906 Rudi
Brombilla Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental. que depois de submetido em plenário poro aprovação. seja
enviado oficio de cumprimentos ao CTG RINCÃO SERRANO. em nome do
Patrão Claudio Hoffmann. Coordenador TuríbioGolhaz dos Santos. Posteiro Luiz
Roberto Bandeira e extensivo a toda invernada de Danças Adulta e Juvenil e
seuscolaboradores pela brilhante conquista do 4° Lugar no 4° etapa do FNCG
_ Festival Nacional do Cultura Gaucha na cidade de Pinhal da Serra/RS, com
destaque paro os concurso individuais: Peão Miquel dos Santos Lampert - 1°
Colocado Chula Mirim. Peão Roberto Pedroso de Souza - 40 Clocado Chula
Adulto. Peão Solemar Dutra Ferreiro Junior - 10 Colocado Vocal Peào Aduto.
Prenda lsobella de Quevedo Chaves - 1° Declamaçõo Prenda Pré Mirim.
Prenda Leticia Vicenci dos Santos - 10 Declamaçào Prenda Adulta. Recebam
o reconhecimento do Legislativo Municipal. 10908 Paulino De Moura
Requerimento de Aplauso O vereador abaixo assinado solicita no forma
regimental que depois de lido e aprovado em plenário seja enviado ofício de
aplauso 00 Sr.Adair Bonaldi Flores.ExSecretário Municipal de Obras. 00 Diretor
da empresa Telha Certa. Sr.Neri Kruger. aos Servidoresda Secretario Municipal
de Obras. Sr. Nelson Castanho. Ambrósio e Valdir Cadore, manifestando não
só os cumprimentos. mas especialmente o RECONHECIMENTOdesta Casa as
pessoasque de FATOtrabalharam incansavelmente, contribuindo assim, para
que o Britador Municipal fossereativado. 10909Daniel Weber Requerimento de
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Aplauso Solicita que sejo enviado oficio de aplauso a Rafael Almeida. pela
inauguração da loja Banhara Center Cor. 10910 Anselmo Britzke Requerimento
de Aplauso O Vereador abaixo assinado. solicita na forma regimental. que
depois de ouvido o plenário. seja encaminhado ofício ao Grupo de Escoteiros
levino Jungesque com um acampamento comemoraram no último sábado e
domingol25 e 261 no Porque Vali Albrecht seus 85 anos de história em
Corazinho. 10915 Rudi Brambilla Requerimento de Pedido de Providência O
Vereador abaixo assinado solicito na forma regimental. que depois de lido em
plenório e aprovada seja enviado oficio a ELETROCAR- CENTRAISELETRICASDE
CARAZ1NHO, solicitando para que realize com móxima urgência vistorio
completa nos pontos de iluminação pública de nosso Município para
substituiçãoou reparo nos equipamentos e acessórioscom defeito que
estejam causando qualquer tipo de inconformidade, sendo eles: lâmpadas
queimados e ou quebrados; solicitação essa que afenderia o todos os
pedidos dos consumidores já que pagamos por essa demanda junto a conto
de energia elétrica e nado mais justodarmos um retorno o nossacomunidade.
10924 Fernando Sant'Anna de Moraes Requerimento de Pesar O Vereador
abaixo assinado solicita na forma 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 falecimento de EDUARDO ZECHMEISTER.10925 Fernando Sanl'Anna de
Moraes Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo subscrito requer. no
forma regimentaL que depois de lido e deferido em plenário. seja enviado
oficio de aplauso a Equipe R11 SCORPION JIU JITSUque no ultimo dia 19
sagrou-se Bicampeã Regional da Copa Open de Jiu Jltsuna cidade de Santa
Barbara. elevando mais uma vez o nome do nossomunicípio ao alto do pódio.
Através desta receba as congratulações do Poder legislativo Municipal. Sr.
Presidente. Srs. Vereadores: O Vereador abaixo subscrito requer, no formo
regimental. que depois de lido e deferido em plenário. seja enviado um ofício
de aplauso 00 Sr. Jarbas Tadeu Rezende Borges, expressando o
reconhecimento pela sua luta poro provar suo inocência no processo que foi
condenado. Depois de uma terrível tempestade. o sol sempre acaba por
brilhar. Por isso.não esmoreço agora. não abaixe seus braços você é forte.
alguém determinado a manter seusolhosfixosem suasmetas e agüentar essas
adversidades. seussonhos poderão continuar vivos e 10926 Poulino De Mouro
Requerimento de Aplauso você seró bem sucedido. Tenho fé em você nunca
desista. Aconteço o que acontecer. Você jó superou esses desafios.
conseqüentemente. como resultado dessa experiência doloroso você se
tornou mais forte. Você atingiu um nível de mais elevada de sabedoria, forço
e garra, confiando no graça de nosso Deus. encare tudo com coragem,
determinação a vitória foi sua depois de sua luta pora provar suo inocência ira
superá-lo todos os momentos de sofrimento. novos magníficos valores serão
acrescentados à sua existência. Através desta recebo os congratulações do
Poder legislativo Municipal e minha elevado estimo e distinta consideraçào
Deus abençoe e ilumine seus caminhos. 10931 Alaor Galdino Tomaz
Requerimento de Aplauso Seja enviado oficio de Aplausos à lUIS AUGUSTO
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WEBERDa Cabanha do Ouriço pela conquista do Bocal de Bronze com o
cavalo Focon do Copão Redondo no último dia 12 do corrente. Extensivo
também ao ginete Charles Fagundes, o domador Fernando Lopez, o
veterinário Jorge Giacomini e 00 Felipe Weber Augusto Weber do Cabanha
do Ouriço por essa conquista, pois o Bocal de Ouro é a segunda competição
mais importante do pais do Raça Crioula. 10932Alaor Galdino Tomaz
Requerimento de PesarSeja expedido oficio de pesar aos familiares de Milton
Cesar dos Santos. 10933 Alaar Goldino Tomaz Requerimento de Pesar sejo
expedido Requerimento de pesar aos familiares de Luis Barbosa de Oliveira.
10934 Alaar Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso seja expedido
Requerimento de Aplausos poro o Sr. Bruno Tombini da Cabanho lambini pela
realização do Dia de Campo no dia 19 do corrente. 10935 Eduardo Assis
Requerimento de Pesar O Vereador abaixo assinado requer na forma
regimental. que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo
pesar aos familiares de EVA BARBOSAHAMERMMULERpelo falecimento.
ocorrido no dia 25 de abril de 2015. Disse-lheJesus:Eu sou a ressurreição e a
vida. Aquele que crê em mim ainda que morto viverá. Etodo aquele que vive
e crê em mim. jamais morrerá. - João 11: 25-26. À famOia enlutada de EVA
BARBOSAHAMERMMULER.nossasmais sentidos pêsames pelo ocorrido. 10936
Eduardo AssisRequerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado requer
na forma regimental. que seja enviado ofício de aplauso ao Deputado Federal
Danrlei de Deus Hinterholz pelo seu posicionamento contrário a aprovação da
PL4330/2004. O referido Projeto de lei estabelece as terceirizações em todos
os setores de produção, educação e desenvolvimento do país, sendo que se
aprovada. a mesma traró grandes perdas aos direitos dos trabalhadores
Brasileiros.Receba deste Vereador os mais sinceros votos de parabenização
pelo seu posicionamento firme transparente na luta a favor dos direitos dos
trabalhadores. 10937 Eduardo Assis Orion Albuquerque Requerimento de
Aplauso O Vereador abaixo assinado requer na formo regimental. que seja
enviado ofício de aplauso a JCI Carazinho pela realização de campanha
para angariar produtos de primeira necessidade poro os desabrigados pelo
temporal e tornado ocorrido na semana que passou na cidade de Xanxere -
SC Receba os mais sinceros votos de porabenização deste Vereador pelo
componha realizado e comprometimento com os menos afortunados e
atingidos por esse caos climático. 10938 Daniel Weber Estevão De Loreno
Requerimento de Pedido de Providéncia Os Vereadores abaixo subscritos
requerem. no formo regimental. que depois de ouvido o Plenário e com o
aprovação dos senhores Edis. seja enviado ofício do Poder Legislativo de
Corazinho a Caixa Econômica Federal. para que seja tomado as devidos
providências no sentido de agilizar o processo de conclusão da obro do
Condomínio Aldeia do Minuano no BairroConceição em Carazinho. Segundo
informações a construção encontraMse87%concluída e abandonada, sendo
que a mesma também foi alvo de vandalismo em decorrência do abandono.
O prejuízo não foi contabilizado. mas o estimativo é de que com o furto do
fiação elétrica que estava instalado, pronta paro uso. ultrapasse R$ 15 mil.
Furtaram ainda do local as aberturas de um dos prédios que ainda não



haviam sido instaladas e estavam armazenadas no prédio ao lado, somando
mais um prejuízo que beira os R$ 20 mil. Solicitamos também que a Caixa
Econômica Federal envie o esta cosa, oficio de esclarecimentos e medidas
que estõo sendo tomadas para a solução deste problema. O Vereador abaixo
assinado requer na forma regimental. que seja enviado ofício de 10939
Eduardo AssisOrion Albuquerque Requerimento de Aplauso aplauso a Gilberto
Kamphorst e Eduardo Gomes pelo excelente serviço prestado a comunidade
através da organização do Esporte em várias categorias do futebol. Por um
trabalho volunfario e comprometido. realiza sem medir esforços. a sequência
do futebol em nossa cidade. sendo que para isso despende seu tempo em
prol de categorias diversas e montenença do mesmo. Receba os mais sinceros
votos de parabenização deste Vereador pelo serviço prestado. 10940Estevão
De loreno Requerimento de Pesar Seja enviado ofício com os mais sinceros
votos de profundo pesar aos familiares do Sr. Evanlr Mattje pelo falecimento
ocorrido no dia 27 de Abril de 2015. 10941 Anselmo Britzke Requerimento de
Aplauso O Vereador abaixo assinado, solicito na formo regimental, que depois
de ouvido o plenário, seja encaminhado oficio ao Tenente Afonso presidente
que está deixando o cargo pelo excelente trabalho realizado a frente da
UACC e ao Sr. Adair do Prado {delegado)que foi empossado como novo
presidente da UACC. 10947 Eduardo AssisRudi Brombilla Requerimento de
Aplauso O Vereador abaixo assinado requer no formo regimental, que seja
enviado 00 Sr.ANDRt"CÂMARA os mais sinceros votos de porobenização pela
reinauguroção na semana próximo passada. de sua academia de
treinamento COllSION FIGHT.Em novos instalações, o local proporciono um
ambiente ideal para a prático de esportes e sendo André um visionário, nado
mais justo do que dividir essa visão com seus alunos, sendo que desta forma
mostro que quando se tem competência, o crescimento é certo e imediato.
Receba deste Vereador os parabéns e muitos felicidades nesse
empreendimento que cresce a cada dia. 10960Alaor Galdino Tomaz Anselmo
Britzke Daniel Weber Eduardo AssisErlei Vieira Estevão De Loreno Fernando
Requerimento de Pedido de que seja encaminhado ofício a direção da
empresa responsável pela coleta de lixo no município de Carozinho,
solicitando que sejam tomados as devidos providencios- Sont'Anna de Moraes
Marcio Luiz Hoppen Orion Albuquerque Ofto Gerhardt Paulino De Moura
Providência para o cumprimento o contrato com o município. 10963Anselmo
BritzkeRequerimento de Pesar O Vereador abaixo subscrito requer, no formo
regimental. que depois de ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e oficiado
aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável do Sr. Luiz
Barbosa de Oliveira ocorrido no último domingo, dia 26 de abril. 10964Estevão
De loreno Daniel Weber Fernando Sanf'Anno de Moraes Marcio LuizHoppen
Requerimento de Aplauso Sejo enviado ofício de congratulações do Poder
Legislativo de Carazinho 00 Sr.Aylton Magalhães pela posse no dia 23 de Abril,
como coordenador do FGTAS/SINEde Corazinho. 10965 Estevão De Loreno
Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja enviado oficio de aplauso
ao Sr. Marcelo Vieira, parabenizando pela organização do 10 Torneio de
Basquete em cadeira de Rodos de Carazinho, realizado no Colégio Notre
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Dome Aparecida no dia 25 de Abril. O vereador Rudi BrombHla solicitou que o
intervalo regimental fosse suprimido. O presidente colocou em votação.
Aprovado o pedido verbal do vereaor Rudi Brombilla por todos. TRIBUNALIVRE:
O Presidente do Sindicato dos Comerciários Sr. Ivomar de Andrade usou a
Tribuna Livre para falar sobre a Tercerização. GRANDE EXPEDIENTE:Vereadores
que usaram a Tribuna: PDT Alaor Tomaz; PDT Anselmo Britzke. PSD Eduardo
Haubert Assis;PROS Rudinei Brombilla: PP Estevào De Loreno; PP Daniel Weber;
SDD Paulino de Moura; PMDB Mórcio Hoppen; PSDBOrion Albuquerque: PSDB
Erlei Vieira. Ordem do Dia - Passamos a Ordem do dia para apreciação e
votação dos requerimentos: O Vereador Rudinei Brombilla solicitou que os
requerimentos e projetos fossem votados em bloco. O Presidente coloco em
votação o pedido verbal do vereador Rudinei Brombillo. O Presidente colocou
em discussão os Requerimentos Não havendo vereadores que quisessem
discutir colocou em votação. Aprovado por todos os requerimentos. O Sr.
Jarbas Tadeu Resende Borges usou a tribuna por 10 minutos. O presidente
Paulino de Moura solicitou que o secretario procedesse a leitura dos números.
autor e ementa dos projetos: PLL013/2015 - Dispõe sobre a imprensa oficial da
Câmara Municipal de Carazinho e dá outras providências. PL 044/2015 -
Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2015. PL 047/2015 -
Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2015 e
transferência de recurso orçamentário do Legislativo para o Executivo. PL
004/2015 - Cria e extingue cargos no Quadro de Pessoal Efetivo do CAPSEM e
revoga a Lei Municipal n° 7.766/14. PLL 014/2015 - Autoriza a contrataçõo
emergencial de OI (uma) cozinheira. com apreciação em regime de
urgência. 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 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 a
tratar. sob proteção de Deus o presidente declarou encerrada a presente
sessão. convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a
se realizar no dia 02 de maio de dois mil e quinze às dezoito horas e quarenta e
cinco minutos. Tenham todos uma excelente noite.

?~~
Vereador Paulino de Moura
Presidente
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