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Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e quinze. às dezoito horas e
quarenta e cinco minutos Ocorreu á décima oitava sessão do ano de dois mil
e quinze do Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Márcio Hoppen
procedeu à leitura de um frecho do Bíblio. O Presidente colocou em
apreciação a ata 017/15 da sessão ordinária. Está em discussão à ata, não
havendo vereadores que quisessem discutir colocou em votação, Aprovado
por lodos. LEITURADO EXPEDIENTE:Olicio 137/15 do Executivo Municipol. o qual
encaminha Projeto de Lei n° 045/15; Ofício 151/15 do Executivo Municipal. o
qual encaminha Projeto de lei n° 054/15: Oficio 152/15 do Executivo Municipal.
o qual encaminha Projeto de lei n° 055/15: Oficio 153/' 5 do Execulivo
Municipal. o qual responde Pedido de Informação OP nO '07/15: Oficio 154115
do Executivo Municipal, o qual encaminha Projeto de lei nO 056/15; Ofício do
Sindicato dos Bancários solicitando manifestação de repúdio ao projeto das
terceirizaçães. Oficio da Caixa Federal respondendo 00 323/2015:
Comunicados do Ministério da Educação sobre liberação de recursos paro o
município. LEITURADAS INDICAÇOES: 1" 70 Ertei Vieira Indicação EMENTA:
Solicitando ao Executivo Municipal. que determine ao setor competente a
realização de Intimação do proprietário do terreno que efetue a limpeza no
Rua General Câmara ao lado do nO 242 - Bairro Centro. 11171 Eriei Vieira
Indicação Solicitando 00 Executivo Municipal. que determine ao setor
competente a realização de Recolhimentos de entulhos verdes na Rua DAVID
CANA BARRO. esq. Com Pedro Vargas - Bairro Centro. 'I J 72 Ertei Vieira
Indicação Solicitando ao Executivo Municipal. que determine ao setor
competente a realização de Recolhimentos de entulhos verdes na Rua DAVID
CANA BARRO. esq. Com Bernardo Paz - Bairro Centro. 11173 Ertei Vieira
Indicação Solicitando ao Executivo Municipal. que determine ao setor
competente o realização de Recolhimentos de entulhos verdes no Ruo DAVID
CANABARRO.48 - Bairro Centro. 11174ErfeiVieira Indicação Solicitando ao
Executivo Municipal. que determine ao setor competente a realização de
Recolhimentos de entulhos verdes na Rua Silveira Martins. 100 - Bairro Santo
Antonio. 11175ErfeiVieira Indicação Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente o realização de Recolhimentos de entulhos
verdes no Rua Silveira Martins. 255 • Bairro Santo Antonio. 11176 Erlei Vieira
Indicação Solicitando 00 Executivo Municipal, que determine ao setor
competente a realização e Umpeza de reparo no Bueiro. localizado no Ruo:
São Vicente de Paula esquina com a Rua Armando Farina. que está entupido
pelo ação do tempo. 11178 Estevão De Loreno Indicaçõo Solicita refazer
calçamento da Rua João Eduardo Kraemer. 11179 Estevão De Loreno
Indicação Solicita refazer calçamento do RuaRufino de Souza Leal. 11180
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Estevào De Loreno Indicação Solicita o operaçào tapa buracos no Ruo
Gonçalves Ledo. 18/05/2015 Solicita ao Executivo Municipal para que
determine ao setar competente os) 1186 - 13:58:13 Rudi Brombiila indicação
trabalhos de Patrolamento, cascalhamento, compactação e Limpeza de
Bueiros em toda extensão do Rua Gabriel Prompt no Bairro Medianeira. 11187
Orion Albuquerque Indicação : Solicitando poro que seja efetuada a
pavimentação ou patrolomenfo, cascalhamento e compactação. da Rua
João Olaneck. Bairro Vila Rica. 11188 Estevão De Loreno Indicação Solicita
refazer o calçamento da Ruo Vidal de Negreiros. 11189 Estevão De Loreno
Indicação Solicita refazer o calçamento da Rua General Sampaio.
começando da esquina com o Rua Vidal de Negreiros em toda a suo
extensão. 11190 Alaor Goldino Tomaz Indicação Seja enviado ofício ao
Executivo pora que determine ao setor competente que realize topo buracos
na RuaYpiranga, o partir da esquina com PadreGusmão. 11191Alaor Galdino
Tomaz Indicação Seja enviado ofício ao Executivo para que determine ao
setor competente que realize tapa buracos na Avenida Mauá. pois a mesma
encontra-se em péssimas condições. 11192Alaor Galdino Tomaz Indicação
Seja enviado ofício ao Executivo para que determine ao setor competente
que viabilize o colocação de um quebro-molas na Ruo Xavantes no Bairro
Conceição. 11193Alaor Galdino Tomaz Indicação Reitero que seja enviado
ofrcio ao Executivo para que determine ao setor competente que realize
melhorias na rua Lapa. pois a mesma está em péssimos condições. 11194
Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja enviado ofício ao Executivo para que
determine ao setor competente que realizetopa buracos na RuaMarciJioDias.
11196atto Gerhardt Indicação Encaminhamos solicitação ao Executivo poro
que determine 00 setor competente com a máximo urgência possível
medidas no sentido de agilizar a retirada de galhos em frente ao número 091
na Rua Alberto Loeff. bairro ouro preto Coahb. Pedido da moradora 11197 Erlei
Vieira Indicação Solicitando ao Executivo Municipal. que determine ao setor
competente a realização de aumento de mais tubulação, localizado na Ruo:
General Cosal Martinsde Brum.em frente. n° 373-BairroSão Pedro, neste local
a Agua da tubulação estó entrando nos terrenos das residências 11199Otto
Gerhardt Indicação Ementa: Encaminhamos solicitação ao Executivo para
que determine ao setor competente com a máximo urgência possível
medidas no sentido de agilizar o retirado de entulhosem frente ao número 275
Avenida São Bento. 11200 Alaor Galdino TomazIndicação Seja enviado oficio
00 Executivo paro que determine 00 setor competente que estude a
ampliação da vacinação da gripe H1N1 paro todos os profissionais que
trabalham em educação em nossa cidade. incluindo da Rede
Municipal.Estadual. Particular e Universitário. 11201 Alaor Galdino Tomaz
Indicaçõo Seja enviado ofício 00 Executivo para que determine ao setor
competente a pintura de todas as faixasde segurança de nossacidade e que
também seja realizado uma Componha Educativo pelo Departamento de
Trãnsito,abordando o obrigatoriedade dos motoristas frearem seus veículos
antes da faixa de pedestres. 11205Eduardo AssisIndicaçõo Solicita a retirada
de galhos da rua Capitão Kraemer. em frente 00 número 111_ residencial
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Planalto. 1J 206 Eduardo Assis Indicoção Solicito o pintura de faixas de
segurança e placas de sinalização, na Avenida flores do Cunho. próximo a
Escola Municipal Castelo Branco no bairro Fay. 11207Eduardo AssisIndicação
Solicito a pintura de faixas de segurança e placas de sinalização na RS142.
próximo a Escola Municipal Capitão AristidesG. Haeffner. J J 213Ofto Gerhardt
Mareio Luiz Hoppen Indicação Encaminhamos solicitação 00 Executivo poro
que determine ao setor competente com a máxima urgência possível
medidos no sentido de agilizar o reparo nos buracos em todo a extensão na
Rua Barão de Antonina. Centro I J 214 afto Gerhardt Marcio Luiz Hoppen
Indicação Encaminhamos solicitação 00 Executivo para que determine 00
setor competente com o máxima urgência possível medidas no sentido de
agilizar um segurança que permaneça durante o dia na praça da Caixa
Economica Federal, pois as pessoas estão sendo abordadas e assaltadas
constantemente neste local, principalmente os idosos 11215 afta Gerhardt
Mareio LuizHoppen Indicação Encaminhamos solicitação 00 Executivo para
que determine ao setor competente com a máxima urgência possível
medidas no sentido de agilizar a melhoria da iluminação dos postes externos
nas Ruas. pedido da população. 11217Poulino De Moura Indicação Solicitar
ao Executivo juntamente com o setor competente colocação de faixa de
segurança em frente a Igreja Vida Nova na Rua ozmo Zolet Bairro: Princesa
tendo em vista que fomos procurado, visando proporcionar maior segurança
as pessoas com o grande fluxo de veículos que por ali transitam e moradores
pedem providências com urgência. 11219 Vitor Antonio Xavier de Morais
Indicação paro que estude o possibilidade a exemplo de outros municípios
destinar, no mínimo de 30% do valor investido na aquisição de gêneros
alimentícios paro a merenda escolar seja proveniente do agricultura familiar.
11222 Paulino De Mouro Indicação Solicitar ao Executivo juntamente com o
setor competente poro o colocação de uma lixeira na Ruo Ipiranga esquina
com a Rio Branco Bairro: Glória Os moradores solicitam providências. J 1225
Fernando Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita 00 sefor competente que
realize serviço de tapa buracos na esquina da Av. Floresda Cunha com o Rua
Antônio Vargas. 11226Fernando Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita ao
setor competente que realize reparos na Ruo Aloísio Stein, pois as condições
da via são bastanfe precárias em fodo suo extensão. 11227 Fernando
Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita 00 setor competente que realize
reparos na Ruo João Eduardo kraemer, pois as condições da via são bastante
precários em toda sua extensão. 11228 Fernando Sant'Anna de Moraes
Indicação Solicito 00 setor competente que realize reparos na lrineu Santos
Mateus, pois os condições do via são bastante precárias em toda suo
extensão. 11229 Fernando Sant'Anno de Moraes Indicação Solicita ao setor
competente que realize reparos na Ruo Maceió, pois as condições do via são
bastante precárias em toda suo extensão. 11230 Mordo Luiz Hoppen
Indicação Solicitando ao Executivo MuniCipal, que determine 00 sefor
competente, a execução serviço de tapa buraco na Rua José Domingos Piva,
em frente a o nOl92Bairro Planalto. pois o buraco é enorme, se localiza no
acostamento da rua, colocando em risco pedestres e veículos que
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estacionam no local 11231 Mareio Luiz Hoppen Indicação Solicitando 00
ExecutivoMunicipal. que determine ao setor competente, a execução serviço
de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua Polidório Albuquerque Bairro
Vargas. Poisdesde já se for atendido à comunidade agradece. l' 232Mareio
LuizHoppen Indicação Solicitando 00 Executivo Municipal. que determine ao
setor competente, o execução serviço de retirada de Entulhos. Galhos e lixos.
Pois o lixo tomou conta dos fundos da Escola Rufino leal. localizada na Rua
Travessa Ijui,Bairro Sommer.LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 11163 Rudi Brombilla
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental. que depois de submetido em plenório para aprovação, seja
enviado ofício de cumpnmentos ao SINDILOJAS CARAZlNHO _ SINDICATO DO
COMERCIO VAREJISTA DE CARAlINHO, em nome de presidente ERSElINO
ACHYLLES ZanlS, sendo extensivo o toda diretoria. funcionários e
colaboradores pela comemoraçõo dos 70 anos da entidade sindical. O
Sindicato do Comércio Varejista de Carazinho possui aproximadamente 2600
mil empresas filiadas. Sua base territorial é composto por 26 municípios, filiado
à Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul _
FECOMÉRCIO-RS, e integrante do Sistema Sicomércio, que possui a
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo_ CNC,
como representante maior. Sindicato Varejista h6 70 anos representando os
empres6rios, recebam o reconhecimento do Legislativo Municipal. 11177Rudi
Brombilla Requerimento de Pesar a Vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental, que depois de lido em plen6rio e deferido pela Presidência,
seja consignado em Ato e oficiado aos familiaresvotos de profundo pesar em
nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento do senhor
VALMIR CARVALHO MACHADO ''MEINHA'' aos 67 anos. A todos os familiares do
inesquecivel VALMIR CARVALHO MACHADO "MEINHA" os nossos mais sentidos
pêsames pelo infausto ocorrido. 11181 Rudi BrombiUa Requerimento de
Aplauso a Vereador abaixo assinado solicito na forma regimental. que depois
de submetido em plenário paro aprovação. seja enviado ofício de
cumprimentos aos Pórocos e colaboradores da Paróquia São José, pela
organização e sucesso da 23° Romaria de Santo Rito no domingo dia 17 de
maio de 2015. A fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade
absoluto os princípios difundidos por suo religião. Ter fé é acreditar na sua
existência e na sua onisciência. fé pode ser entendida como acreditar.
confiar. Recebam o reconhecimento do Legislativo Municipal. 11182Estevão
De Loreno Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício do Poder Legislativo
de Carazinho. parabenizando a Igreja Quadrangular Renovada. no pessoa do
Pastor Sebastião Salvador Noronha Vieira e sua esposa Sra. andina Lurdes
Vieira. pejos 30 anos de trabalho no obra de Deus na cidade de Carazinho.
comemorados no dia 26 de Maio de 20IS, e 40 Anos de Ministério dos
pastores. 11195Alaar Galdino Tomaz Paulino De Moura Requerimento de
Pesar seja enviado Requerimento de Pesar aos familiares de VALMIR
CARVALHO MACHADO "MEINHA" aos 67 anos. Disse-lhe Jesus: "Eu sou a
ressurreição e o vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra. viverá; e
quem vive e crê em mim, não morreró eternamente. Você crê nisso?"João
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J 1:25-26 Recebam os mais sinceros votos de pesar dessa Caso legislativo.
11198 Erlei Vieira Requerimento de Pesar O Vereador abaixo assinado requer a
forma regimental, que depois de lido em plenório. seja encaminhado ofício
externando os mais sinceros votos de pesar aos familiares do nosso amigo
Ademir Jorge Costa, ocorrido no dia 15 do corrente mês, aos 65 onos. 11204
Onon Albuquerque Eduardo Assis Erlei Vieira Requerimento de Mesa Diretora
Os vereadores que abaixo subscritos, conforme o paragrafo segundo. do art.
75, do regimento inferno, requer-se na Sessão Ordinária desta Caso. no dia 25
de maio. às 20 horas, que seja homenageada Justiça Federal de Carazinho.
que este ono comemora 10anos de atuação no município .Requer.se. ainda.
conforme o para grafo do artigo supracitado que seja concedido o tempo de
10 minutos, para, querendo. agradecer a saudação que lhe será feita. Sem
mais. agradecemos pela consideração. 11209 Eduardo Assis Orion
Albuquerque Requerimento de Aplauso Os Vereadores abaixo assinados
requerem que após lido e aprovado em plenário seja enviado ofício de
parabenizaçõa para a JCI. SMECe Escala de Pais da Brasii. pela excelente
evento realizado no dia 15 de maio próximo passado nos dependências do
auditório do UPF. campus de Carazinho, 00 qual se comemorou o DIA
INTERNACIONALDA FAMllIA. Na referido evento. presentes país. filhos.
educadores e autoridades, puderam apreciar e confraternizar com o tema
"FAMfllA. CIDADANIA E CULTURADE PAZ". Ações cama essa que fazem a
diferença no convívio familiar e educacional, em que as crianças crescem
com valores reais de cidadania para enfrentar o futuro ao qual serão expostos.
Recebam destes Vereadores os mais sinceros votos de felicitações. pela
organização e realização de tal evento, mostrando a preocupação com as
crianças e fammas, sendo dessa forma que se criará cidadãos de bem e de
valor. 11211 Alaar Galdino Tamaz Requerimento de Repúdio Seja enviada
Requerimento de Repúdio ao Governo Federal expressando nosso
descontentamento pela redução dos recursos do Fies (Fundo de
Financiamento Estudantil) e no Pronatec (Programo Nacional de Acesso ao
EnsinoTécnico e Emprego). 11216Vitor Antonio Xavier de Morais Requerimento
de PesarSeja enviado oficio de profundo pesar oos familiares do Sra.CLARICE
OLIVEIRASIQUEIRA,que veio a falecer na dia 17 do corrente mês. 11218Vitar
Antonio Xavier de Morais Requerimento de Aplauso Seja encaminhado ofício
de Aplauso 00 Sr. MarceJino Pereira Santana e o Sra. Ria Ursula Massmann
Santana, pelo trabalho social e voluntório que exercem a anos em prol das
pessoas carentes, levando conforto e a palavra de Deus. sendo os mesmos
membros da Igreja Assembléia de Deus, o referido casal, já idosos encontram
forças poro ajudar os doentes e necessitados. 11220 Estevão De loreno
Requerimento de Pesar Seja enviado ofício com os mais sinceros votos de
profunda pesar aos familiares do Sr.JONASESTERIZDA SILVA.pela falecimento
ocorrido no dia 17 de Maio de 201S. 11223Rudi Brombilla Requerimento de
Pedido de Informação O Vereador Abaixo subscrito requer na forma
regimental. que depois de lido em plenário e deferido, seja enviado ofício ao
Executivo Municipal solicitando as seguintes informações: 10 - Relação dos
empresas cadastradas no Município de Carazinho como provedor de internet

Av. Flores da Cunha. 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 9950~-<;'~0ãi:6'iti~~/~~;~;
e-mail:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br C...

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

"telecomunicações de distribuição de dados". via rádio e fibra ótica. ;20 _
Copias do alvará de licença de funcionamento das empresas acima
relacionados. 3° - Qual o valor das taxes cobrados pelo município das
empresas pela utilização dos bens públicos "Postes" ou vias publicas. 11224
Fernando Sanf'Anno de Moraes Daniel Weber Estevão De loreno Mareio Luiz
Hoppen Requerimento de Solicitação de Serviço Solicita ao Senhor Rogério
BrasilUberti - Diretor de Operação Rodoviária do Departamento Autônomo de
Estradas de Rodagem (DAER) a instalação de uma lombada Eletrônica na
ERS-142no trecho urbano da rodovia. localizado entre o cruzamento do BR-
285 e a Rua Dag Hammrs Koel que dá acesso ao Bairro São Sebastião. Pois o
fluxo de veículos é intenso no local e a alta velocidade dos veículos representa
um risco tanto para todos que por ali transitam. Foi suprimido o intervalo
regimental de 05 minutos. GRANDEEXPEDIENTE:A Eletrocar usou a Tribuna.
Ordem do Dia - Passamos a Ordem do dia para apreciação e votação dos
requerimentos: O Vereador Rudi Brombllla solicitou que os requerimentos e
projetos viáveis fossem votados em bloco. O Presidente coloca em votação o
pedido verbal do vereador Rudi Brombilla. O Presidente colocou em discussão
os Requerimentos Os vereadores Alaor Tomaz. Rudi Brombilla e Fernando
sant'anna de Morares quiseram discutir, após o presidente colocou em
votação. Aprovado por todos os requerimentos. O Pl 049/2015 - Inclui metas
nas leis n. 7.681 - PPA/2014/2017 e 7.875 - lDO/2015 e autoriza abertura de
Crédito Especial no Orçamento 2Oi5 e Pl 048/2015 - Inclui metas nas leis n.
7.681 - PPA/2014/2017 e 7.875 - lDO/2015 e autorizo abertura de Crédito
Especial no Orçamento 2015 foram retirados de pauta. O presidente Poulino de
Moura solicitou que o secretario procedesse a leitura dos números. autor e
ementa dos projeto inviável: PL 053/2015 - Contrata emergencialmente
servidores para trabalharem junto ao SINE.O secretário procedeu à leitura do
parecer da Comissão de Justiça e Finanças do respectivo projeto. não
havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em votação. O
presidente Paulino de Moura colocou em votação o Parecer da comissão de
Ordem Econômico e SociaL rejeitado por 10x2não havendo vereadores que
quisessem discutir, colocou em votação o projeto. aprovado por todos. O
presidente Paulino de Moura solicitou que o secretario procedesse o leitura dos
números. autor e ementa dos projeto viável: PL 052/2015 - Autoriza a
concessão de um imóvel do Município à Companhia Riograndense de
Saneamento - CORSAN. Pll 012/2015 - Dá denominação de Rua LuizCarlos
Bogetti o Rua "A" Partindo do RuaGol. CassaIMartins Brum até Quadra 106no
Setor 11 no Bairro São Pedro. O secretário procedeu à leitura do parecer da
Comissão de Justiça e Finanças do respectivo projeto, não havendo
vereadores que quisessem discutir. colocou em votação, O presidente Paulino
de Moura colocou em votaçôo o Parecer do comissão de Ordem Econômica
e Social. o vereador Rudi Brombilla quis discutir. colocou em votação o projeto.
aprovado por todos. Nomeada comissão solicitada pelo vereador Rudi
Brombilla. Nada mais havendo a tratar, sob proteção de Deus o presidente
declarou encerrada a presente sessão. convocando os senhores vereadores
para a próxima sessão ordinória a se realizar no dia 25 de maio de dois mil e
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quinze às dezoito horas e quarenta e cinco minutos. Tenham fodos uma
excelente noite.

~ov~
Vereador Paulino de Moura
Presidente
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