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Aos vinte e cinco dias do mês de moio de dois mil e quinze. às dezoitõ--h-o-r~
quarenta e cinco minutosocorreu â décima nona sessãodo ano de dois mil e
quinze da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Orion Albuquerque
procedeu à leitura de um trecho do Bíblia. O Presidente colocou em
apreciação a ata 018/15 da sessão ordinária. Está em discussõo à ata. não
havendo vereadores que quisessem discutir colocou em votação. AprovadO
por todos, LEITURADO EXPEDIENTE:Ofício 155/15 do Executivo Municipal. o Qual
encaminho Projeto de Lei n° 057/15; Ofício 156/15 do Executivo Municipal. o
qual encaminha Projeto de Lei nO 058/15; Oficio 157/15 do Executivo Municipal,
o Qual encaminhO Projeto de Lei nO 059/15; Ofício 159/15 do Executivo
Municipal. o Qual encaminho Projeto de Lei n° 060/1 5; Ofício 160/15 do
Executivo Municipal. o Qual encaminho Projelo de Lei nO061/1 5: Ofício 162/1
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do Executivo Municipal, o qual encaminha Projeto de lei n° 062/15: Convite da
EMEFAlfredo Scherer paro participar do Feira de Ideios. dia 03 de junho. dos 14
as 16:30. Convite do CTG Alfredo O'Amore para participar de solenidade em
comemoraçãO aos 36 onos de fundoção. dia OS de junho, as 21 horas com
jantar típico gaúcho, Convite do COMDICA poro participar do X Conferência
Municipal dos Direitosda Criança e do Adolescente. dia 29 de maio na
Câmara Municipal. Convite do município pora audiência público sobre a
noVOLei da política Municipal de Sustentabilidode AmbientaL dia 27 de maio
as 19 horas na Câmara Municipal. Oficio nO 127/201 5 respondendo Vereador
Anselmo 8ritzke, sobre abertura do Farmácia Básica no finais de semana e
feriados. Ofício n0 152 da Secretaria Municipal de Saúde. em resposta o 00
355/2015. do presidência, Ofício do Df. Michael Chehode com relação o UPA
e HCC, LEITURADAS INDICAÇÕES: 11248 Enei Vieira Indicação Solicitando 00
Executivo Municipal. que determine ao setor competente a realização de
reparo no calçamento. localizado na Ruo:General Câmara. 242. neste locol o
calçamento está cedendo paro baixo formando uma cratera no entrado da
garagem desta residência onde cruza a Tubulação. 11249 Erlei Vieira
Indicação Solicitando 00 Executivo Municipal. que determine ao setor
competente a realização de Recolhimentos de entulhos verdes na Rua
Antonio José Borlette. N° 721 - Bairro Santo Antonio, 11250 Erlei Vieira
Indicação Solicitando 00 Executivo Municipal. Que determine 00 setor
competente a realização de Recolhimentos de entulhos verdes na Rua
TUpiniquins.N0s 172. 137 e 27 _ BairroConceição. 1125 \ ErleiVieira Indicação
Solicitando 00 Executivo Municipal. que determine ao setor competente a
realização de Recolhimentos de entulhos verdes na Rua Expedicionário
Claudino Pinheiro. 202 _ Centro. 11256 Erlei Vieira Indicação Solicitando 00
Executivo MunicipaL que determine ao setor competente o realização de
reparo no calçamento. e contrução e mais uma boca de lobo localizado na
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Rua Marques do pombal. em frente 00 n080 - Centro, onde tem um buraco
afundando no meio da ruo formando alagamento dias de chuva, invadindo
esta água para várias residências desta órea. prejudicando as mesmo o muito
tempo 11257 Ertei Vieira Indicação Solicitando ao Executivo Municipal. que
determine ao setor competente a realização de reparo no calçamento
localizado na Ruo Marques do Pombal. 86 - Centro, onde tem um buraco
afundando na tubulação da rua. 11258ErleiVieira Indicação Solicitando ao
Executivo MunicipaL que determine ao setor competente a realização de
Recolhimentos de entulhos verdes na Rua Cipriano do luz.. n° 22 - Centro.
11259ErleiVieira Indicação Solicitando 00 Executivo Municipal. que determine
ao setor competente a realização de reparo no Boca de lobo situado no Rua
La Salle.82. esq. Com o Rua Mario Ferrari.que a grade está caída poro baixo.
formando um buraco. 11260 Estevão De Loreno Indicação Solicitamos o
cascalhomento e compactação da Rua Arthur Pedro Diehl no Bairro Nossa
Senhora Aparecida. 11261 Estevão De Loreno Indicação Solicita refazer o
calçamento da Rua David Canabarro. 11262 Estevão De Loreno Indicação
Solicito que estude a possibilidade de realizar o pavimentação asfóltico da
Rua Charrua. no bairro Princesa. 11263 Estevão De Loreno Indicação Solicita o
cascalhamento e compactação do Rua Corijós no bairro Conceição. 11269
Rudi Brombilla Indicação Solicita ao Executivo paro que determine o setor
competente com máxima urgência reparos no asfalto bem como a pintura do
sinalização de transito na Av. Floresda Cunha próximo ao numero 852. 11270
Daniel Weber Indicação Solicita melhorias na RuoOsmar Webber. 11271Daniel
Weber Marcio LuizHoppen Indicação Solicita poro que sejam instaladas faixas
elevadas paro travessia de pedestres por todo a extensão do Ruo Coroados.
11272 Rudi Brombilla Indicação Solicita ao Executivo Municipal para que
determine ao setar competente providencias URGENTESdos trabalhos de
limpeza e reparos "Tapo Buraco" no RuaMarechal Floriano esquina com o Rua
Quinze de Novembro. 11273 Daniel Weber Marcio Luiz Hoppen Indicação
Solicito paro que sejam instaladas faixas elevados para travessia de pedestres
por toda a extensão da Rua Itararé. 11274Rud\Brombilla Indicação Solicita ao
Executivo para que determine o setor competente reparos no calçamento em
toda extensão da Rua São Sebastião. mesmo se encontra com grandes
desníveis dificultando a circulação de veículos nesta via "Intransitável"
solicitação da comunidade. 1127525/05/2015
_ 09:36:05 Daniel Weber Indicação Solicito melhorias na Rua lrineu dos Santos
Matheus. Paulino Solicitar 00 Executivo juntamente com o setor competente o
colocação de redutor de velocidade "Quebra molas" na Ruo Diamantino
10mbini N' 108 Bairro Oriental 11278 - 10:40:43 Moura Indicação próximo a UPF
IUniversidade de Passo Fundo), tendo em vista que fomos procurados pelos
moradores desta via pública. pedindo providências. já que está muito
perigoso devido ao trãnsito de veículos em alta velocidade. 11279Estevão De
Loreno Daniel Weber Indicação Solicita o desobstrução da boca de lobo e
tubulação no Rua Xavantes em frente ao número 17. 11281 Daniel Weber
Indicação Solicita melhorias na Rua da Paz. 11282 Daniel Weber Indicação
Solicito para que seja refeito o asfalto e calçamento da Rua Almirante
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Temendaré, bem como, o asfaltamento do porte ainda não asfoltado. 11283
Daniel Weber Indicação Solicita melhorias no Rua Sergipe. 11284 Erle; Vieira
Indicação Solicitando ao Executivo MunicipaL que determine ao setor
competente a realização de Recolhimentos de entulhos verdes na Ruo Luiza F.
da Silva Ws 203. 219. 230 e 241 - Bairro Sossi. 11285 Daniel Weber Indicação
Solicito melhorias no Ruo São Paulo. 11286 Ertei Vieiro lndicação Solicitando ao
Executivo Municipal. que determine ao setor competente o realização de
Recolhimentos de entulhoS verdes na Ruo Almirante Temendaré. 240 - Bairro
Princesa. 11287 Daniel Weber Indicação Solicita melhorias na Ruo Antonio José
Bartete. 11288 Paulino De Mouro Indicação Solicitar ao Executivo que
providencie ao setor competente patrolamento. cascalhamento.
compactação e a colocação de tubas e bueiros na Rua Natalino Fábro Bairro:
Santa Terezinha. Impossível de transitar neste local. 11292 Anselmo Britzke
Indicação Solicito ao Executivo. que determine 00 setor competente com o
máxima urgência possível o instalação de um abrigo no parada de ônibus
localizada em frente à Escola do Caic. pois a mesma foi danificado. bem
como a colocação de um banco. 11298 Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja
enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal. poro que determine ao setor
competente a colocação de quebra-molas e feita o sinalização das rua Porto
Alegre no Bairro Fay. 11299 Alam Galdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio
00 Sr. Prefeito Municipal. para que determine ao setor competente reparos na
Ruo Dinarte da Costa 229. no cordão lateral pois o mesmo esta
desmoronando. 11300 Alaar Galdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio 00
Sr. Prefeito MunicipaL para que determine ao setor competente a colocação
de quebra-molas e feito a sinalização das rua Chapado no Bairro Fay. 11301
Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio ao Sr. Prefeito MunicipaL
paro que determine ao setor competente o colocação de quebra~molas e
feita o sinalização das rua Joao Clemente Elsing no Bairro Ouro Preto. 11304
Fernando Sant'Anna de Moraes Indicação Solicito 00 setor competente que
realize reparos na Rua Valderino Pinto De Oliveira, pois as condições da via são
bastante precárias em toda sua extensão. 11305 Fernando Sant' Anna de
Moraes Indicação Solicito ao setor competente que realize reparos no Ruo
Carlos Afonso Fenix, pois os condições do via são bastante precárias em toda
sua extensão. 11310 Estevão De Loreno otto Gerhardt Indicação Solicito
melhorias no trecho de "chão" da Rua da Paz. 11312 Estevão De loreno Ofto
Gerhardt Indicação Solicita refazer o calçamento das Ruas 13 de Maio e Ruo
Felix Guerra. 11319 Eduardo Assis Indicação Solicita que seja patrolado.
ensaibramento e compactação da rua João Saldanha dos Santos no bairro
Posso da Areia e conserto do degrau que há no esquina da mesma com a ruo
Amarolino Borges dos Santos 11321 Estevão De Loreno Indicação Solicito
realizar a desobstrução do tubulação da Rua 13 de Maio. 11322 Marcia Luiz
Hoppen Otto Gerhardt Indicação Solicitando 00 Executivo Municipal. que
determine 00 setor competente. a execução de serviço Umpeza e conserto
do boca de lobo na Rua Gaviões Bairro Conceição, em frente à Capela São
Jorge. 11323 Morcio Luiz Hoppen Ofto Gerhardt Indicação Solicitando ao
Executivo Municipal. que determine ao setor competente. a execução serviço
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de recuperação do calçamento na Rua Tamoios esquina com Epitácío Pessoa
Bairro Conceição. 11325 Mareio Luiz Hoppen Olto Gerhardt Indicação
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine 00 setor competente, a
execução serviço de recuperação do calçamento na Rua Tamoios esquina
com Epitácio Pessoa Bairro Conceição. 11326 Mareio Luiz Hoppen Ofto
Gerhardt Indicaçõo: Solicitando ao Executivo Municipal. que determine ao
setor competente. o execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos
no Rua Riachuelo . Bairro Aurora Ressalto ser um pedido da comunidade. pois
desde já se for atendido à comunidade agradece. 11327Marcio LuizHoppen
Indicaçõo Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução serviço de retirada de Entulhose Galhos secos na
Rua São Sebastião. Bairro Alvorada. LEITURADOS REQUERIMENTOS:11247 Rudi
Brombilla Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental, que depois de submetido em plenório para aprovação, seja
enviado oficio de cumprimentos à JUSTiÇAFEDERALEMCARAZINHO. em nome
do Juiz Federal Murilo Brião do Silva,sendo extensivo a todos s funcionários e
colaboradores pelo comemoração de 10 anos do Subseção Judiciória de
Carazinho. Recebam o reconhecimento do Legislativa Municipal. 11252Rudi
Brombilla Requerimento de Pesar O Vereador abaixo assinado solicito na
forma regimental. que depois de lido em plenário e deferido pela Presidência,
seja consignado em Ato e oficiado aos familiares votos de profundo pesar em
nome da PODER LEGISLATiVODE CARAZINHO. pelo falecimento da senhora
ELKAMATSCHINSKEMATTEaos 101 anos. A todos os familiares da inesquecível
ELKA MATSCHINSKEMATTE os nossOSmais senlidos pêsames pelo infausto
ocorrido. 11276 Alaor Galdino Tomaz Paulino De Moura Requerimento de
Aplauso Sejo enviado Requerimento de Aplausos para Orlando luz, tenista
gaúcho de 17 anos conhecido como Orlondinho que conquistou neste
domingo o título do Trofeo Bonfiglio em Milão, na Itália, vencendo o francês
Corentin Denolly e conquista da posição de número 1 do ranking juvenil ITF.
11277Alaor Galdino Tomaz Paulino De Moura Requerimento de Aplauso Seja
enviado Requerimento de Aplausos para a Comissário de polícia DOROTI
TEREZINHADEMOURAcomo forma de reconhecimento pela sua trajetória de
relevante trabalho e dedicação na polícia Civil que culmino com sua
aposentadoria. 11289 Anselmo BritzkeRequerimento de Aplauso O Vereador
abaixo assinado, solicito no forma regimental. que depois de ouvido o
plenório, seja encaminhado ofício a MOfina Giolo de Passo Fundo, que
conquistou o titulo de 1<:l Prendo do Estado da 7° Região Tradicionalista 11290
Anselmo BritzkeRequerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado, solicito
na forma regimenta1. que depois de ouvido o plenório, seja encaminhado
oficio ao Coordenador do CMTG, o tradicionalista Pedro América
Messerschmidt, que realizou neste domingo (24) mais uma edição do
cavalgada em honro a Santa Rita de Cássio 11291 Anselmo Britzke
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado, solicita no formo
regimental. que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ofício a
Diovona Morotes que participou da 45° Ciranda Cultural das Prendas 11293
Rudi Brombillo Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicito
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na forma regimental. que depois de submetido em plenário para aprovação,
seja enviado oficio de cumprimentos ao promotor de Justiça Fabiano
Dellozem. que no dia 21 foi escolhido pelo Governado do Estado do Rio
Grande do sul como novO subprocurodor de justiça para assuntos
internacionais, onde assumira o cargo no dia 10 junho. Jovem Promotor de
Justiça. que vem conduzido urna brilhante carreira no magistrado. é um
orgulho para todos os Carazinhenses tela como exemplo de dedicação para
toda nossa comunidade. Recebo o reconhecimento do Legislativo MunicipaL
11294Rudi Brombillo Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado
solicito na formo regimentaL que depois de submetido em plenário paro
aprovaçãO. seja enviado oficio de cumprimentos a senhorita. Louro De Carti
Albuquerque que se consagrou Glamour Girl2015 seguindo os exemplos da Vó
Iara. das tuas tias e da suo mãe. certamente farás um belo trabalho à frente
do liga Jovem, juntamente com os demais integrantes. A Glamour liderará os
atividades sociais do liga Jovem. com o liderança ao grupo que servirá de
base para os futuros ações voluntários; Receba o reconhecimento do
Legislativo Municipal. 11295 Daniel weber Requerimento de Aplauso Solicita
que seja enviado oficio de aplauso a Unimed pelo realização do 2°
Componho do Agasalho. 11296 Alaor Galdino Tomaz Paulino De Moura
Requerimento de Apoio Seja enviado Requerimento de Apoio 00 Deputado
estadual Juliana Raso I PC do B) autor do Projeta que prevê o fim do
pagamento de pensão poro ex~governadores do Rio Grande do Sul. 11297
Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Sejo enviado Requerimento de Apoio a
Frente Parlamentar proposta pelo Deputada Estadual Juliana Rasa ( PC da B)
em defesa da Universidade Estadual do Ria Grande da Sul (UERGS).
Entendemos que o luta pela consolidação da UERGS,por sua independência
administrativa e financeira e pela manutenção dos repasses estatais previstos
poro o seu pleno funcionamento. inclusive. que Carazinho tenha novamente
um polo aqui estabelecido. Seja enviado ofício à direção da AC1C.CDL e
SINDILOJAScom o intuito de que seja estudada uma formo de que Carazinho
posso ter o Dia de Respeito 0011303 Alaor Galdino Tomaz Requerimento de
Apoio Contribuinte e do Uberdade de Impostos. quando comerciantes
vendem produtos e serviços sem impostos como forma de protestar contra o
carga tributário do país. Sabemos que o empresário nõo deixo de recolher os
impostos. mos vender os produtos sem o cobrança de impostos é a melhor
formo de protestar para que seja confrontado a realidade do valor real do
produto sem o cobrança de impostos. 11306Fernando Sant'Anna de Moraes
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo subscrito requer. na forma
regimental. que depois de lido e deferido em plenário. seja enviado oficio de
aplauso a ACADEMIA SULJlU J1TSUem especial 00 Proprietário Adriano Nunes
e extendido a todos os atletas que em parceria com o Escola Ernesto Nunes
tem proporcionado aos estudantes a prática deste belo esporte. Iniciativa esta
de cunho Social. Através desta receba as congratulações do poder Legislativo
Municipal. 11307Fernando Sont'Anna de Moraes Requerimento de Pedido de
Informação O Vereador signatário solicita que após lido em plenário, seja
enviado ofício o Secretário Municipal de Saúde poro que preste as
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informações abaixo solicitadas. I) Nos últimos 4 anos quais Empresas
Farmacêuticas ou distribuidores fornecem medicamentos ao munlclplO
conforme licitações? 2) Quais são os Laboratórios Farmacêuticos destes
medicamentos'? 3) Quais medicamentos são disponibiliz.ados pela rede
pública? 4) Se os medicamentos disponibilizados no Farmácia Básica são dos
mesmos Laborat6rios Farmacêuticos que a gestão anterior comprava? 5} Seo
medicamento estiver em falta, quais os caminhos que o usuário do SUSdeve
seguir paro adquirir o mesmo '? 6) A respeito dos medicamentos que não
pertencem a lista disponibilizada pelo SUS.Como o paciente que nõo tem
condições financeiras de adquirir este medicamento deve proceder? 11309
Daniel Weber Estevão De loreno Requerimento de Aplauso Solicita Que seja
enviado oficio de aplauso a Albano Kayserque foi eleito Presidente do Partido
Progressisto-PP. 11313 Anselmo Britzke Requerimento de Pesar O vereador
abaixo subscrito requer. na formo regimentaL que depois de ouvido o Plenório.
seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar. pela
perda irreparável do Sr. Antônio Sérgio do Amarol 11314 Eduardo AssisOrion
Albuquerque Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício ao GSV -
Grupamento de Socorristas Voluntários. pelo apoio e excelente serviço
prestado na noite de sábado próximo passado dia 23 de maio pela presença
no evento realizado na Bier Eventos - Collision Fight 10

0

edição.
Agradecimentos à todo o Grupamento pelo parceria. em especial aos
Socorristasque lá se fizeram presentes: - SocorristaGilberto - SocorristaPatrick -
SocorristaPamela _SocorristaFranciele 113\5 Eduardo AssisOrion Albuquerque
Requerimento de Aplauso Seja enviado oficio ao Sr. André Câmara pela
reolização do evento COlllSION FIGHT100 edição que se realizou no sábado
dia 23 de maio nas dependêncios do Bier eventos. Evento de excelente
qualidade. trazendo novas formas de entretenimento e de esporte 00 público
de Carazinho e região. mostrando que suo academia se sobressai por
acreditar no esporte e se colocar sempre o frente de eventos inovadores e de
crescimento. Eduardo AssisRequerimento de Aplauso Seja enviado ofício 00
Sr.Cristian Ciechowicz por ter assumido frente ao Departamento de Obras do
Estado em Nossa Cidade. Parabenizamos pelo cargo ora assumido sabendo
de sua competência e comprometimento. pois sua formação não deixará
nado a desejar para cumprir com suastarefas a frente desta autarquia. 11317
Eduardo AssisRequerimento de Aplauso Seja enviado ofício o Srt

O

loura
Albuquerque por ser eleita no último sóbado. dia 23 de maio a GLAMOURGIRl
2015.O Referido evento foi realizado nos dependências do Grêmio Aquático
de Carazinho. numa promoçãO do Uga Feminino de Combate ao Câncer.
Parabenizo-a pela conquisto ora recebida com o certeza que honrará este
titulo e faró campanhas de apoio ao que o Uga se propõem e levará sempre
o nome de Corozinho aonde fores. 11318 Eduardo AssisRequerimento de
Aplauso Seja enviado oficio o Srf° Renata Senger por ser eleito no último
sábado. dia 23 de maia o GLAMOUR SIMPATIA 2015. O Referido evento foi
realizado nos dependências do Grêmio Aquótico de Carozinho. numa
promoçãO da liga feminina de Combate ao Câncer. Parabenizo-o pelo
conquisto ora recebido com o certeza que honrará este titulo e fará
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E?TADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

campanhas de apoio ao que a liga se propõem e levará sempre o nome de
Carazinho aonde fores. 11320 Paulino De Moura Requerimento de Repúdio
Seja enviado ofício ao Governo Estadual e Federal manifestando nossa
Repúdio ao fato de que não proporcionaram interesse em disponibilizar
recursos para que o Jornada Nacional de Literatura fosse realizada. um evento
tão grandioso e que sempre foi um sucesso. um marco internacional na óreo.
que infelizmente não seró realizado. Foi suspensa o sessão por 10 minutos pora
tratar sobre PME. GRANDE EXPEDIENTE:PMDB - Márcio Hoppen: PSDB- Enei
Vieira; PSDB_ Orion Albuquerque; PDT- Anselmo Britzke; PDT- Vitor Xavier; PDT
_ Alaar Tomaz; PROS_ Rudi Brombilla; PP-Estevão De Lareno; PP-Daniel Weber;
PP_ Fernando Sant'anna: SOO- Paulino De Moura. Ordem do 010 - Passamos
a Ordem do dia para apreciação e votação dos requerimentos: O Vereador
Rudi Brombilla 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 Tomor. após o presidente colocou em votação. Aprovado por todos os
requerimentos. O presidente Paulino de Moura solicitou que o secretario
procedesse a leitura dos números. autor e ementa dos projetos: PL045/2015-
Autoriza a concessão de uso de um imóvel do Município à União Carazinhense
de Apicultores e revoga a Lei Municipal n° 6.513/07. 02 - PL062/2015 - Aprova
o Piano Municipal de Educação - PME 03 - relatório 004/15 - relatário de
execução orçamentária relativo 00 mês de março de 2015. O secretário
procedeu à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças dos
respectivos projetos, O vereador OUo Gerhardt, Alaor Tomaz e Vitor Xavier
quiseram discutir. O presidente Paulino de Mouro colocou em votação os
Parecer da comissão de Ordem Econômica e SociaL não havendo vereadores
que quisessem discutir. colocou em votação os projetos. aprovado por todos.
O vereador Vitor Xavier usou a tribuno para explicações pessoais. Nado mais
havendo a trotar, sob proteção de Deus o presidente declarou encerrada a
presente sessão, convocando os senhores vereadores poro a próxima sessão
ordinária a se realizar no dia 01 de junho de dois mil e quinze às dezoito horas e
quarenta e cinco minutos. Tenham todos uma excelente noite.

:(11O f"1""O J ,-A-
vereaamPaulino de Moura
Presidente
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