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Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e quinze, às dezoito horas e
quarenta e cinco minutos ocorreu á vigésima sessão do ano de dois mil e
quinze da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Ofto Gerhardt Neto
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente colocou em
apreciação a ata 019/15 do sessãoordinária. Está em discussão à ata, não
havendo vereadores que quisessemdiscutir colocou em votação. Aprovado
por todos. LEITURADO EXPEDIENTE:Oficio 167/t5 do Executivo Municipal, o qual
encaminha Projeto de Lei n° 063/t 5: Ofício 00664/2015 da Senadora Ana
Amélia Lemos respondendo ofício de Repúdio com relação ao projeto das
Terceirizações.Convite da EMATERpara café solidário dia 02 de junho de 2015
as 09 horas. Convite da Assembleia Legislativa para o Fórum dos Grandes
Debates, dia 08 de junho das 09 as 17horas, no Teatro Dante Barone em Porto
Alegre. Convite da Viação Ouro e Prata para inauguração da sala Vip na
Rodoviária de Carazinho. Convite da SMECpara Semináriodo Meio Ambiente
dia 02 de junho das 9.30 as 16 horas no auditório da EMEFPatronato Santo
Antonio. Ofício da ACI, CoL, SCVC,Sindicato Rural,Sindicar e OABsolicitando
a não votação de projeto de Lei de Politicaspúblicas e TaxasAmbientais que
será lido na integra. LEITURA DAS INDICAÇÕES: 1\ 353 ErleiVieira Indicação
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente a
realização de reparo no calçamento que está com buracos na Rua 13 de
Maio, em Frente ao N° 167 e 179, Centro. 11354 Erlei Vieira Indicação
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente a
reallzação de reparo no calçamento que está com buracos na Rua Bispo
laranjeiras, 151esq. Com Cristóvão Colombo - BairroSão Pedro. 11355Estevão
De Loreno Indicação Solicita o patrolamento, cascalhamento e
compactação da Rua Uruguaiana no bairro Fey. 11378Alaor Galdino Tomaz
Indicação Seja enviado ofício ao Sr.PrefeitoMunicipaL determinando ao setor
competente para que seja realizado tapa buracos na Rua Miguel Bueno de
Oliveira no BairroCantares. 11379Alaor Galdino TomazIndicação Sejaenviado
ofício ao Sr.Prefeito Municipal, determinando ao setor competente para que
seja colocado quebra-molas ou redutor de velocidade em frente a EMEI
Leonel de Moura Brizola no Bairro Cantares. 11380 Alaor Galdino Tomaz
Indicação Seja enviado ofício ao Sr.Prefeito MunicipaL determinando ao setor
competente para que seja realizado tapa buracos na esquina da Avenida
Floresda Cunha com Antônio Vargas. 11382Rudi Brombilla Indicação Solicita
ExecutivoMunicipal para que determine ao SetorCompetente colocação de
placas de sinalização e pintura com máxima urgência no cruzamento entre as
ruasDiamantino TombinLSão Paulo e Mercedes Luz,por se tratar de rua com
grande fluxo de veículos pela proximidade da UPF, solicitação da
comunidade. 11386 Rudi Brombilla Indicação Solicitando ao Executivo que
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determine ao setor competente que faça o trabalho de capino e limpeza na
passagem e nas trilhas próxima aCESA [Cotrijalj, pois estes locais são utilizados
por moradores das proximidades, principalmente por estudantes no periodo
escolar, e várias pessoas têm reclamado da falta de segurança nesta região,
portanto, a limpeza é de extrema necessidade e urgéncia. 11388 Rudi
Brombilla Indicação Solicita ao Executivo que determine ao setor competente
o serviço de 'Topa Buracos, na Rua Villa Lobos no Bairro Loeff: A devida rua
encontra-se com grandes buracos dificultando a passagem tanto de veículos
como de pedestres. 11391otto Gerhardt Indicação com a máxima urgência
possível medidas no sentido de agilizar a retirada de entulhos em frente ao
número 275 Avenida São Bento. 11395 Fernando Sant'Anna de Moraes
Indicação Solicita ao setor competente que realize reparos na Rua Antãnio
Andreis, pois as condições da via são bastante precárias em foda sua
extensão. 11396 Fernando Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita 00 setor
competente que realize reparos na Rua Valderino Pinto De Oliveira, pois as
condições da via são bastante precárias em toda sua extensão. t 1397
Fernando Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita 00 setor competente que
realize reparos na Ruo Gaspar Rodrigues, pois as condições da via são
bastante precários em todo sua extensão. 11400Paulino De Moura Indicação
Solicitar 00 Executivo juntamente com o setor competente a refazer o
calçamento ou fazer o asfaltamento onde consta vários buracos prejudicando
o bom fluxo dos veículos na Ruo Santo Catarina: Bairro Santo. Antônio. 11404
Estevão De Loreno Indicação Solicito refazer o calçamento da Rua São
Vicente de Paulo. 11405 Estevão De Loreno Indicação Solicita o operação
tapa buracos na Rua São Sebastião. t t 406 Estevão De Loreno Indicaçõo
Solicita o recolhimento de galhoS e entulhos na Rua Tupiniquins, em frente ao
n0 137e 172. 11407Fernando Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita 00 setor
competente que realize reparos no Ruo podre Gusmão, pois as condições da
via são bastante precários em todo suo extensão. 11408Orion Albuquerque
Indicação Solicita ao setor competente reparos na Ruo Claudio Santos, em
frente a praça. pois o mesma se encontro em condições precárias. 11409
Orion Albuquerque Indicação Solicita ao setor competente reparos no Rua
Lourival Vargas, bairro Vila Rica, pois o mesma se encontro em condições
precários. 11410 Estevão De Loreno Indicação Solicita refazer o calçamento
da Rua Hilário Ribeiro, em toda a sua extensão. 11411 Pau\ino De Moura
Indicação Solicitar 00 Executivo juntamente com o setor competente o
patrolamento, ensaibramento e compactação nos dias de chuva muito barro
e muitos buracos totalmente intransitável na Rua Arthur Bernardes Bairro:
Hípica 11414 Marcio Luiz Hoppen otto Gerhardt Indicação Solicitando 00

Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução de
colocação de uma lixeira na Rua Berlin próximo ao n0606, Bairro Sassi
atendendo assim a solicitação feita por moradores bairro. 11415Mareio Luiz
Hoppen otto Gerhardt Indicação Solicitando ao Executivo Municipal. que
determine ao setor competente, a execução serviço de retirada de Entulhos,
Galhos e lixos na Rua, Paissandu Bairro Glória. 11417 Alaor Galdino Tomaz
Indicação Seja enviado oficio ao Executivo Municipal paro que determine
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melhorias na Rua Aloísio Klein no Boirro Vila Rica. 11418Marcio Luiz Hoppen
otto Gerhardt Indicação Solicitando ao ExecutivoMunicipaL que determine
ao setor competente, a execução serviço de, patrolamento e ensaibramento
e compactação na Rua Castelo Branco e em toda sua extensão. 11419Alaor
Galdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que
determine melhorias na Rua João O\aneck no trecho em que não é
pavimentado. 11420 Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio ao
Executivo Municipal para que determine ao setor competente que
providencie a colocação de redutores de velocidade na Rua Itararé esquina
com a Coronel Bueno de Quadros. LEITURADOSREQUERIMENTOS:11344 Daniel
Weber Requerimento de Aplauso Solicita que seja enviado oficio de aplauso
ao Colégio Rui Barbosa pela organização da SC edição do Varal Solidário.
11345Daniel Weber Requerimento de Pesar Solicita que seja enviado ofício
com os mais sinceros votos de profundo pesar aOS familiares de NORMASANIN\
DALVESCO. 11352Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário
para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos a Colégio Sinodo\ Rui
Barbosa _ Carazinho/RS em nome dos Doadores, Funcionários, Professores,
Grêmio EstudantiL Alunos. Líderes de Turmas, Estagiárias e Equipe Diretiva pela
realização do 80 Varal Solidário do Rui Barbosa que atendeu mais de 100
Famílias no dia 23 de maio com o tema "Vista esta causa". Com
aproximadamente 2.500 peças doadas (roupas, cobertores e calçados), foi
possível atender mais de 100 famílias carentes das Escolas Arthur Milton
Arnold,Eduardo Graff, João Gou\art, Pedro Pasqualotto, APAE e Assistência
Social do Município, num evento que é marcado pela excelência na
organização e no atendimento às pessoasbeneficiadas e pela qualidade dos
produtos doados. Recebam reconhecimento do legislativo municipal pelo
envolvimento neste gesto de solidariedade e cidadania. 11356Daniel Weber
Requerimento de Aplauso Solicita que seja enviado oficio de aplauso à
ACADEV extensivo a toda equipe organizadora, pela organização e
realização do chá de dia das mães que aconteceu no dia 30. 11357 Rudi
Brombi1\aRequerimento 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 profunda pesar em
nome do PODER LEGISLATIVODE CARAZINHO, pelo falecimento do senhor
NILLODOSSANTOSaos 81 anos A todos os familiares do inesquecível Sr.NILLO
DOSSANTOSTAGLlANIos nossosmais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido.
O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental. que depois de
submetido em plenário para aprovação, seja enviado ofício a Senadora Ana
Amélia Lemos em apoio ao seu Projeto de Lei do Senado (PLS)286/14, que cria
o auxílio-doença parenta\, já aprovado na Comissão de Assuntos Sociais
(CAS), quarta-feira (27). A matéria, de autoria da senadora Ana Amélia (PP-
RS),é terminativa na comissão e deve seguir nos próximos dias para análise da
Câmara dos Deputados. De acordo com o projeto, será concedido auxílio-
doença ao segurado por motivo de doença do cônjuge, dos pais, dos filhos,
do padrasto, madrasta, enteado, ou 11359Rudi Brombilla Requerimento de
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Apoio dependente financeiro que conste da sua declaração de rendimentos.
O auxílio se dará mediante comprovação por perícia médica, até o limite
máximo de doze meses.A proposta, que a matéria busca dar tratamento
isonômico aos seguradoS do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em
relação aos seguradoS dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS].
Segundo ela, a regra em vigor no RGPSprevê o benefício somente àquele que
sofreu uma lesão incapacitante ou que tem um problema psiquiátrico. com o
pagamento do benefício nos moldes defendidos seria uma forma de
economia aoScofres públicos, já que a presença do ente familiar pode auxiliar
em diversos tratamentos e diminuir o tempo de internação do paciente. 11373
Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja enviado Requerimento de
Aplausos para a Diretora Carmelita Kem. entensivo aos Professores e
colaboradores da EMEILeonel de Moura Brizola pela comemoração de um
ano de atividades comemorado no último dia 30 de Maio. 1137

4
Alaor

Galdino Tomaz Requerimento de Pesar Seja enviado Requerimento de Pesar
aos familiares de NELCYXAVIERMOKFA ocorrido no último dia 25 de Maio.
11375 Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja enviado
Requerimento de Aplausos a Sra Secretária Municipal de Educação Eloisa
Dreyer extensiva a sua equipe de trabalho pela realização do 10 Encontro da
AMAJA UNDIMEdos Secretários Municipais de Educação ocorrido no dia 26 de
Maio sob coordenação da Secretária de educação de Corazinho Eloisa
Dreyer. 11376 Alaor Ga\dino Tomaz Requerimento de Apoio Seja enviado
Requerimento de Apoio ao Senador Romário de Souza Faria [PSB)e em igual
teor ao Deputado Federal João Derly ( PC do BI para que seja instalada CPI
para apurar as denúncias envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol.
11377 Alam Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja enviado
Requerimento de Aplauso ao jovem ELSONDE PAULApelas conquistas no 2

0

Tomeio de armas de ar comprimido realizado neste final de semana em Santa
Catarina. 11381Estevão De Loreno Requerimento de Pesar Seja enviado ofício
com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares da Sra. Mirta
Schroeder, pelo falecimento ocorrido no dia 31 de Maio de 2015.
Requerimento de Seja enviado ofício a ELETROCAR- Centrais Elétricas de
Carazinho para que informe o que segue: 1 - A empresa está executando
troca de medidores de energia elétrica em 11383 Eduardo AssisPedido de
Informação residências ou empresas que tem pouco consumo de energia'? 2 ~
Em caso positivo, qual o motivo das referidas trocas'? o referido se faz
necessário pois foi recebido várias reclamações quanto a essa ação. 11384
Eduardo AssisRequerimento de Pedido de Informação Seja enviado ofício ao
Executivo Municipal para que informe o que segue: 1 - Os trabalhos do Plano
Municipal de Mobilidade Urbana já tiveram início'? 2 - Em caso positivo,
informar o que, em que área e aonde foram dado início ao referido plano,
11385 Eduardo Assis Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício de
congratulações ao Escritório de Advocacia ZANOTELU E LACCHINI
ADVOGADOS , pela realização da Campanha do Agasalho, onde foram
arrecadados onze caixas de agasalhos que agora vão aquecer o inverno das
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, pessoas menos afortunadas financeiramente e que precisam de ajuda. Esse
Vereador agradece pela excelente camponha realizada e a todas as pessoas
que contribuíram até essemomento para a 4(1 campanha do agasalho. 11387
Mareio Luiz Hoppen Requerimento de Pesar O Vereador abaixo assinado
requer, na forma regimento\' que depois de ouvido o Plenário, seja
encaminhado ofício externando os mais sincerosvotos de pesar aos familiares
da nossa amiga MIRTASCHROEDER,pelo seu falecimento ocorrido no dia
31/05/ 2015 11389 Estevão De Loreno Requerimento de Pesar Seja enviado
ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr.
Oliverio de Quadros, pelo falecimento ocorrido no dia 29 de Maio de 20\5.
11390Daniel Weber EstevãoDe Loreno Fernando Sant'Anna de Moraes Marcia
LuizHoppen otto Gerhardt Requerimento de Aplauso Solicita que seja enviado
oficio de aplauso à EMEl Leonel de Moura Brizola extensivo a Direção,
Professorese Funcionários representado nesta pela Sra. Carmelita Kern, a
escola de Educação Infantil completa seu primeiro ano de atividade. 11392
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 JURANDYMACHADO DA LUZ. 11401 Fernando Sanl'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 ao GRUPODIÁRIODA MANHAque no ultimo final de semana
realizou a transmissão ao vivo do 300 CARlJO DA CANÇÃO GAÚCHA,
proporcionando aos ouvintes de Carazinho e região prestigiarem este
tradicional festival. Através desta receba as congratulações do Poder
Legislativo Municipal 11402Rudi Brombilla Requerimento de Mesa Diretora O
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de
submetido em plenário para aprovação, solicita a Mesa Diretora deste
Legislativo Municipal. que seja enviado oficio ao Instituto Federal Farroupilha
em nome de sua Reitora Profo. Carla Comerlato Jardim, para usar a tribuna
livre dia 29 de junho de 2015. para falar sobre andamento da instalação do
Instituto no Município de Carazinho, este pedido vem a este o órgão por ser
responsável por organizar. assistir.coordenar, fomentar e articular a ação
política e administrativa, com justificativa queem conformidade com lei 7.841
de 21 de agosto de 2014, com a doação do imóvel ao União_e não temos
mais informações do andamento final da vinda definitiva do Instituto ao nossa
Município. 11403Fernando Sant'Anna de Moraes Requerimento de Pedido de
Informação O Vereador signatário solicita que após lido em plenáriO, seja
enviado ofício a Secretária Municipal de Saúde para que preste as
informações abaixo solicitadas. 1) Quantos laboratórios de Análises Clinicas
atendem pelo SUSem nossa Município? 2) Como é feita a divisão de cotas
(exames) para esse laboratórios? 3) Quem- é o responsável pela escala dos
médicos plantonistas? 4) Existealgum Laboratório que possua um número de
cotas (exames) maior que os demais? 5) Com que recursos são pagos os
referidos exames'? 6) No processo de credenciamento ganha o laboratório
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que oferece menor valor ou este valor é fixado pela tabela SUS'?11412 Alam
Goldino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja enviado Requerimento de
Aplauso ao jovem GABRIELBARROSque neste final de semana foi campeão
Laço Guri no 10 Rodeio Fenasul de Esteio realizado neste final de semana.
11413 Alam Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja enviado
Requerimento de Aplauso ao jovem Carazinhense Alisson Ferreira" Romarinho"
que atuando pela equipe de Sananduva sagrou-se campeão da Taça Brasil
Sub 20 de Futsal e ainda foi o goleador da competição. 11416 Alam Galdino
Tomaz Requerimento de Aplauso Seja enviado Requerimento de Aplauso ao
tenista André luz que neste final de semana sagrou-se campeão do XXI
MERCOSUL OPEN DE TÊNIS disputado em Santo Angelo. 11421 Erle! Vieira
Requerimento de Pedido de Informação O vereador abaixo subscrito requer
na forma regimental que após lido em plenário seja encaminhado o seguinte
pedido de informações para o Sr. Prefeito Municipal Renato Süss:
Considerando a matéria publicada no site da prefeitura no dia de hoje, que
tem o seguinte título "FUNDETEC CONTRATA O SENAC PARA REALIZAÇÃO DE
CURSOS",solicitamos os seguintes documentos que embasaram o processo de
Dispensa de licitação n° 013/2015: Parecer jurídico que embasou o despacho
chefe do executivo; Respectivo processo de dispensa de licitação; Caso
tenha confeccionado contrato enviar cópia do mesmo. JUSTIFICATIVA;Causa
no mínimo estranheza uma a atitude do chefe do Executivo firmar um contrato
da monta de R$ 87.132,00 com um terceiro sem a realização de um processo
licitatório para embasar a dispensa, por esse motivo solicito essa
documentação que em nome da legalidade deve trazer informações
importantes para esclarecer tal fato. 11422 Anselmo Britzke Requerimento de
Aplauso Sr.Presidente: Srs.Vereadores: O Vereador abaixo assinado, solicita na
forma regimental, que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ofício a
nova diretoria do Mofecom que foi empossada na noite da última quinta-
feira(28) 11423 Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenária
para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos a empresa BRS
REPRESENTAÇÕES; BRS RECUPERADORA DE CRÉDITO; BRS TRAINiNG, em nome
dos seus sócios CLEMINSON PADILHA RAMBO e RODRIGO HOFFMANN, pelas
novas instalações junto a rua Silva Jardim, 970 salas 101,102,103. Representante
da Serasa Experian no RS e se, sendo o principal canal de atuação, o
mercado PME, voltada na recuperação de títulos/dívidas e administração de
títulos ativos. Atuo na elaboração de treinamentos voltados a Relações
Humanas e Liderança e Treinamentos de Vendas, desta forma auxiliando as
empresas e pessoas a terem maior conhecimento, agilidade e resultados,
tonto no lado pessoal como profissional. Empresa voltada no segmento de
marketing direto, com envio de SMSMarketing e E-MAIL Marketing, facilitando
cada vez mais o contato das empresas com seus clientes e conto hoje sua
sede em Carazinho/RS, quadro de funcionários de 21 pessoas. Recebam
reconhecimento do legislativo municipal. Foi suprimido o intervalo regimental.
GRANDE EXPEDIENTE; PT _ Olto Gerhardt Neto; PDT - Alam Tomaz; PSD -
Eduardo Haubert; pp_ Daniel Weber; PP- Estevão De Loreno. Ordem do Dia -
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Passamosa 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 Brombillo. O Presidente colocou em discussão os
Requerimentos Os vereadores Estevão De loreno, Fernando Sant'anna; Alam
Tomaz, Paulino De Moura quiseram discutir. 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: PL059/2015 - Autoriza Abertura de Crédito Suplementar
no Orçamento de 2015.Relatório 005/15 - relatório de execução orçamentária
relativo ao mês de abril de 20l5. O secretário procedeu à leitura do parecer
da Comissão de Justiça e Finanças dos respectivos projetos, o presidente
Paulino de Moura colocou em votação os Parecer da comissão de Ordem
Econômica e Social, não havendo vereadores que quisessemdiscutir, colocou
em votação os projetos, aprovado por todos. 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 08 de junho de dois mil e quinze às dezoito horas e quarenta e
cinco minutos. Tenham todos uma excelente noite.

eíl O/?"'l 0\/ / .•.•
verea~aulino de Moura
Presidente
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