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Ao oitavo dia do mês de junho de dois mil e quinze, às dezoito horas e
quarenta e cinco minutos ocorreu á vigésima primeira sessãodo ano de dois
mil e quinze da Câmara Municipal de Carezinho. O Vereador Rudi Brombilla
procedeu à leitura de um frecho da Bíblia. O Presidente colocou em
apreciação a ata 020/15 da sessãoordinária. Está em discussão à ata, não
havendo vereadores que quisessemdiscutir colocou em votação. Aprovado
portados. LEITURADO EXPEDIENTE:Oficio 168/15 do Executivo Municipal, o qual
encaminha Projeto de Lei Complementar n° 005/15; Ofício do HCC com
relação a rescisão do contrato de prestação de serviços do SUSpor parte do
Município cd Carazinho. Convite da UPFe da Sra. IIse Ana Piva Paim para
exposição "Im" Expressõesdo Peru de 08 a 31 de junho no Espaço Cultural
Professora Eugênia Nllda stangler de Oliveira - UPF Carazinho. LEITURA DAS
INDICAÇÕES: 11438Daniel Weber Indicação Solicita para que seja realizada a
limpeza da sede dos aposentados. 11443Paulino De Moura Indicação Solicitar
ao Executivo juntamente com o setor competente que providencie na Escola
Municipal de Educação Infantil Princesinha atrás da creche a limpeza e a
colocação da cerca que está caindo colocando em risco a segurança das
crianças na Rua Miguel Albuquerque BarrosN° 21 A Bairro: Princesa. Os pais
pedem providência com urgência. 11446EstevãoDe Loreno Indicação Solicita
que coloque britas no "chão" da parada de ônibus em frente ao n° 83, rua
Tijuca no bairro Aurora. 11450Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja enviado
oficio ao Sr. Prefeito Municipal. para que determine ao setor competente, a
realização de trabalhos de melhorias, tais como limpeza, capina. manutenção
nas praças do nosso município. pois vários moradores nos procuraram para
solicitar este serviço. 11451Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio
ao Sr.Prefeito Municipal para que determine ao setor competente melhorias
na rua Lauro Weber no Bairro Planalto. 11452Estevão De Loreno Indicação
SOLICITAa reconstrução do calçamento da RuaUruguai. 11453Alaor Galdino
Tomaz Indicação Seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal para que
determine ao setor competente seja feito cascalhamento e compactação na
Estradapara Xadrez e no Travessãoque dá acessOao Cavalo de Tróia. 11454
Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio ao Prefeito Municipal
REITERANDOque seja determinado ao setor competente a realização de
colocação de placas indicativas com o nome da Rua Zélia Quadros Lírioe
ainda que sejam realizados ensaibramento e compactação da mesma. 11455
Fernando Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita ao setor competente que
realize reparos na Rua Zélia Quadros Urio, pois as condições da via são
bastante precárias em toda sua extensão. 11456 Fernando Sant'Anna de
Indicação Solicita ao setor competente que realize reparos o asfaltamento da
Rua AristidesAlves, pois as condições da via são bastante precárias em toda
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sua extensão. Moraes 11457Fernando Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita
ao setor competente que realizereparos na RuaBarão de Antonina, no trecho
sem asfalto, pois as condições do via são bastante precárias em todo esse
frecho. 11458 Fernando Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita ao setor
competente que realize asfaltamento na Rua Gaspar Rodrigues, pois as
condições da via são bastante precárias em toda sua extensão. 11461
Fernando Sont'Anna de Moraes Indicação Solicito ao setor competente que
realize a instalação de lixeirasnas paradas de ônibus e nos locais de maior
circulação de pessoas. 11469 otto Gerhardf Indicação Encaminhamos
solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a
máxima urgência possívelmedidas no sentido de agilizar o reparo nos buracos
em toda a extensão na Rua Venâncio Aires,Centro 11471Estevão De Loreno
Indicação Solicita a reconstrução do calçamento da Rua 21 de Abril. 11472
EstevãoDe Loreno Indicação Sejaenviado ofício ao Sr.Prefeito Municipal, que
determine ao setor competente a reconstrução do calçamento da Rua
Buenos Aires. 11473otto Gerhardt Indicação Encaminhamos solicitação ao
Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência
possívelmedidas no sentido de agilizar melhoriasem toda a extensão da Rua
São Paulo B. Oriental. 11475Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja enviado
oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente,
reiterando que seja realizado urgência o cascalhamento e compactação,
melhorias na Rua Carijós, na parte em que não há pavimentação, pois está
em péssimascondições de trafegabilidade. 11478otto Gerhardt Indicação
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor
competente com a máxima urgência possívelmedidas no sentido de agilizaro
cascalhomenta e compactação na Av. Mauá atrás da Delegacia 11484Orion
Albuquerque Indicação Solicitando o Executivo Municipal que determine ao
setor competente a realização de serviçosde "tapa buracos" na ruo Padre Luiz
Guanella em toda a sua extensão. 11486 Orion Albuquerque Indicação
Solicitando o Executivo Municipal que determine ao setor competente para
realização de reparos no calçamento da rua Pinheiro Machado em toda a
sua extensão. 11487Marcia LuizHoppen Indicação Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de,
recapeamento da Avenida São Bento pois encontra-se em péssimo estado
podendo assim ocasionar acidentes devido aos buracos. 11488Marcia Luiz
Hoppen Indicação Solicitando ao ExecutivoMunicipaL que determine ao setor
competente, a execução de colocação de um banco na Parada de ônibus
na Avenida São Bento em frente ao n0987. 11489 Marcia Luiz Hoppen
Indicação : Solicitando ao Executivo Municipal. que determine ao setor
competente, a execução serviço de, recapeamento da Rua Irineudos Santos
Moteus Bairro Fay, pois encontra-se em péssimo estado podendo assim
ocasionar acidentes devido aos buracos. LEITURADOS REQUERIMENTOS: I t 426
Rudi 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 ao departamento de ensino da Brigada
Militar, em nome do capitão Jarbas Bohrer pelo trabalho realizado com os
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alunos da escola Estadual Rodolfo Bolzani de Carezinho, com uma
panfletagem educativa sobre o Programa Educacional de Resistênciaàs
Drogase a Violência _ PROERD.A ação aconteceu no posto da Brigada Militar
no Avenida Floresda Cunha em frente ao Banrisulcentro. O objetivo segundo
o capitão JarbasBohrerfoi dar publicidade a esseprograma da Brigada Militar
que no segundo semestre deste ano vai contemplar seis escolas da rede
pública estadual e municipal. Serão ao todo 300 crianças aproximadamente
que serão formadas no programa. Recebam reconhecimento do legislativo
municipal. 11427Rudi Brombi\la Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário
para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos ao POWERGAMES
LOCADORA, em nome de seuSsócios proprietórios ADRIANO DA LUZ ESILVANA
INESDA LUZ,pelas comemorações de seus15anos de atividades comerciais
em nossomunicípio de Corazinho. Recebam reconhecimento do Legislativo
Municipal. 11430Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo
assinado solicito na forma regimental. que depois de submetido em plenário
para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos EMATER/ASCAR-RSem
nome do senhor Leandro Nicolacopolus, extensivo a toda direção,
funcionários pelas comemoração dos 60 anos de atuação da entidade no
setor produtivo do RioGrande do Sul.Ao longo dessetempo, incorporou novos
valores e conceitos modernos exigidos pelo agronegócio, atividade que se
tornou vital para o desempenho positivo da economia nacional; As tarefas do
quadro funcional incluem a capacitação dos agricultores e jovens ruraise a
identificação de saneamento básico como instrumento de saúde pública,
ações que promovem proteção à saúde das populações e à preservação do
meio ambiente. Recebam reconhecimento do Legislativo Municipal. 11433
Rudi Brombilla Alaor Ga\dino Tomaz 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 direção do
Clube Comercial de Carazinho em nome de seu PresidenteRicardo Xavier da
Cruz,sendo extensivo a todos os funcionários e colaboradores pela magnífica
parceria realizada com a FUNDESCAR-Fundação Desportiva e Cultural de
Carazinho na cedência de suas dependências esportivas para
desenvolvimento esportivo das categorias sub13, sub 15 e sub 17 de
futebol.Recebom reconhecimento do Legislativo Municipal. 11434 Rudi
BrombillaAlaor Galdino Tomaz 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
FUNDESCARFundaçãoDesportiva e Cultural de Carazinho em nome de seu
presidente Gilberto Augusto Komphorst {GIBÃO),sendo extensivo a todos os
funcionários e colaboradores pela magnífica parceria realizada com Clube
Comercial de Carazinho disponibilizando suas dependências esportivas para
desenvolvimento esportivo das categorias sub13, sub 15 e sub 17 de futebol.
Recebam reconhecimento do Legislativo Municipal. 11435 Rudi Brombilla
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de submetido em plenária para aprovação, seja
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enviado oficio de cumprimentos ao GrupO de SocorristasVoluntários (GSV),
pelo trabalho realizado em prol da comunidade, jovens que utilizam seusdias
de folgas com o intuito de resgatar vidas e diminuir o índice de acidentes.
"Equipe de Socorristas Voluntários de Carazinho vem mostrar a nossa
"sociedade" , a necessidade de uma "FORÇA TAREFA" em apoio as instituições
de atendimentos de (URGÊNCIAe EMERGÊNCIAIno munlcipio e região.
Recebam reconhecimento do Legislativo Municipal. 11436 Daniel Weber
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 SESCde Carazinho em nome de sua
Gerente Giana Groth, sendo extensivo a todos os funcionários, colaboradores
e Maturidade Ativa, pelo magnifico trabalho realizado na semana do meio
ambiente no abrigo Professora Odila, por meio de sua Coordenadora da
terceira idade e facilitadora ambiental Gabriela Cttolin, Recebam
reconhecimento do Legislativo Municipal. 11437Daniel Weber Requerimento
de PesarO Vereador abaixo subscritorequer que depois de lido em plenário, e
deferida na forma regimentol, que seja enviado ofício com os mais sinceros
votos de profundo pesar oos familiares da Sra. Loni Schneider kerber, pelo
falecimento ocorrido no dia 03 de junho de 2015.Aos familiares nossasincera
manifestação de pêsames. Todos sabem o quanto é difícil perder alguém que
nos é tão especial, ele deixa saudades e boas lembranças a seuSfamiliares e
amigos, desejamos do fundo do coração que Deusosconsole neste momento
de tristeza. Disse-lhe Jesus:Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em
mim ainda que morto viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais
morrerá. _ João 11: 25-26. À família enlutada do Sra. Loni Schneider Kerber,
nosSOSmais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 11439 Daniel Weber
Requerimento de PesarSolicita que seja enviado ofício com os mais sinceros
votos de profundo pesar aos familiares de GOMERCINO MACHADO DOS
SANTOSpelo falecimento, ocorrido no dia 07 de Junho de 2015.11440 Daniel
Weber Requerimento de Pedido de providência Pedido de Providência à
Corsan solicitando à empresa que seja realizado o fechamento de um buraco
localizado na Rua Saldanha Marinho. 11441Estevão De Loreno Daniel Weber
Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício de congratulações do poder
Legislativo de Carazinho ao Grupo Diário da Manhã, e Associação Tricolor
carazinhense pelo apoio a realização do Galeto com Massaque beneficiará o
Grupo de Socorristasvoluntários (GSV).11442Paulino De Moura Requerimento
de Pedido de Informação Sr.Presidente:Srs.Vereadores: O vereador abaixo
subscrito, requerem na forma regimental. que depois de lido em plenário, o Sr.
Presidente encaminhe ofício ao Executivo Municipal. solicitando que seja
informado a esta casa o que segue, referente ao Departamento de
Habitação .• Nome completo e número de casas de cada morador do
Empreendimentos Floresta \ e Floresta 11.• Cópias das entrevistas de cada
morador Floresta I e Floresta11feito pela AssistênciaSocial do Departamento
de Habitação. • Cópias das entrevistas de cada morador do Floresta 1 e
FlorestaII feito pela AssistênciaSocial contratada pelo Município para projetos
Floresta I e Floresta lI. ~ çópia da desistência de todos os empreendimentos
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minha casa minha vida FlorestaI e Floresta11,Floresta111e Floresta IV e Aldeia
Minuano. JUSTIFICATIVA:Poder acompanhar de forma mais concreta as
denuncias que chegou a esse Poder Legislativo. 11447Alaor Galdino Tomaz
Requerimento de PesarSeja enviado requerimento de pesar aos familiares de
LORí SALETE DREHMER. 11448 Alaor Galdino Tomaz Anselmo Britzke
Requerimento de Pesarseja enviado requerimento de pesar aos familiares de
GOMERClNDO MACHADO DOSSANTOS"MANINHU. 11449 Alaor Galdino Tomaz
Requerimento de Aplauso Seja enviado requerimento de aplausos aos
proprietários da life FitnessAcademia extensivo ao ProfessorRenato Luca pela
realização do seminário de Jiu JitsuR1/Scorpions com a participação de mais
de 50 atletas de toda nossa região. 11459Fernando 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 ao PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIAÀS DROGAS E À
VIOLÊNCIA (PROERD)que na ultima terça-feira (02) realizou juntamente com
estudantes do 5° ano da EscolaRodolfo Bolzaniuma ação de conscientização
com faixas e panfletagem no centro da cidade. Ações como estas
envolvendo jovens sempre são muito bem vindas para que possamos
combater esse mal que destrói vidas e famnias. Através desta receba as
congratulações do Poder Legislativo Municipal. 11465 Estevão De Loreno
Requerimento de Pesar Seja enviado ofício com os mais sinceros votos de
profundo pesar aos familiares da Sra.Maria Catarina Prado dos Santos, pejo
falecimento ocorrido no dia 08 de Junho de 2015.11466 Alaor Galdino Tomaz
Requerimento de Aplauso Sejaenviado requerimento de aplausos a Equipe de
Basquete da ADEFIC que conquistou o 2' lugar na 11COPA CAMPO BOM DE
CADEIRA DE RODAS. I J 467 Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso
Sejaenviado requerimento de aplausos aos proprietários da K 10SUPLEMENTOS
ESPORTIVOS,Alessandro Azevedo e Jaque Florespela reinauguração da loja.
11468 Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja enviado
requerimento de aplausos para o proprietário da Farmácia Sanar, Sr. Tiago
Alberichi, parabenizando pelas novas instalações. 11470AIaor Galdino Tomaz
Requerimento de Aplauso Seja enviado requerimento de aplausos para o
atleta Henrique Gelain Custódio pela sua estréia no futebol profissional
atuando pela equipe do Coritiba/PR. É mais um atleta Carazinhense que
iniciou sua trajetória nas categorias de Basedo PinheiroAtlético Clube. 11474
Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício de
cumprimentos a FUNDESCAR-Fundação Desportiva e Cultural de Carazinho
em nome de seu presidente Gilberto Augusto Kamphorst {GIBÃO), sendo
extensivo a todos os funcionários e colaboradores pela realização da 6°COPA
CARAZINHODE BASQUETE,com a participação de 12 equipes Masculino e
Feminino. Os jogos foram realizados no Ginásio do Grêmio Aquático e teve
como vencedor no Feminino a equipe do Instituto Federal de Pelotas e no
Masculino ABAS de Soledade. A equipe de Carazinho ficou na terceira
posição. 11476 Daniel Weber Requerimento de Pedido de Providência O
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido
o Plenário e com a aprovação dos senhoresEdis,seja enviado ofício do Poder
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Legislativo de Carazinho ao Executivo Municipal solicitando para que sejam
realizadas melhorias, com extrema urgência, na praça localizada na Gore,
bem como, a manutenção dos brinquedos. pois encontram-se em péssimas
condições impedindo-o que os mesmos sejam usados. A solicitação se faz
necessária devida uma visita realizada recentemente para checar in loco as
condições da praça, sendo que se encontram brinquedos quebrados, bancos
danificados e quebrados, bocas de lobos entupidas, caixa de arreia fornada
pelo mafo, caixa de luz sem nenhuma proteção oferecendo risco para os
usuários e etc. Solicitamos que medidas a fim de solucionar este problema
sejam tomadas com móxima urgência. 11479 Erlei Vieira Requerimento de
Pedido de Providência Solicitamos que a Brigada Militar em conjunto com
outros órgãos competentes tome providencias novamente no sentido de
efetuar um patrulhamento mais ostensivo na Av. Floresda Cunha trecho entre
o Supermercado Coqueiros do BairroSão Pedro até as proximidades do Posto
de Combustíveis Boa Vista, em frente ao Supermercado Boa Vista, pois no
último final de semana alguns cidadãos abusaram do som alto em seus
veículos ocasionando algazarras e perturbação do sossegopúblico. 1\480Erlei
Vieira Requerimento de Pedido de Providência seja encaminhado ofício ao
Departamento Municipal de Trânsito, solicitando que sejam pintadas de
amarelo as laterais da Av. Flores da Cunha trecho entre o Supermercado
Coqueiros do Bairro São Pedro até as proximidades do Posto de Combustíveis
Boa Vista, em frente ao Supermercado Boa Vista, com placas de trânsito
alertando o horário em que é proibido o estacionamento de veículos nestes
locais, pois no último final de semana alguns cidadãos abusaram do som alto
em seus veículos ocasionando algazarras e perturbação do sossego público.
Recebemos inúmeras reclamações de moradores dos arredores e até mais
distantes que não conseguiram dormir durante as noites do último final de
semana em que infelizmente mais uma vez houve abuso no volume do som
auto motivo , razão pelo qual faço este pedido na certeza de que serei
atendido. \ 1481Daniel Weber 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 Luma Gastring, Michael Gastring e
Jucemara Prestesextensivo a toda diretoria, secretários, evangelistas, lideres
de círculos de oração e toda comunidade evangélica representado nesta
pela Igreja Batista Nacional Lugar de Vida pela unção de 12 ocorrida no
último dia 07 na própria igreja, parabéns aos novos líderes para toda honra e
glóri9 dada ao Senhor. 11485 Anselmo Britzke Requerimento de Pesar Sr.
Presidente: Srs. Vereadores: O Vereador abaixo subscrito requer, na forma
regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e oficiado
aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável do Sr.Delceu
Monteiro(Dirceu) ocorrido no último domingo, dia 07 de junho. Foi suprimido o
intervalo regimental. GRANDE EXPEDIENTE:PP- Daniel Weber; SDD- Paulino de
Moura; PMDB - Márcio Hoppen; PSDB- Orion Albuquerque; POT- Anselmo
Britzke;PDT-Alaor tomaz; PROS- Rudi Brombilla. Ordem do Dia - Passamosa
Ordem do dia para apreciação e votação dos requerimentos: O Vereador
Rudi Brombilla solicitou que os requerimentos e projetos viáveis fossemvotados
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em bloco. O Presidente coloca em votação o pedido verbal do vereador Rudi
Brombilla. O Presidente colocou em discussão os Requerimentos não havendo
vereadores que quisessem discutir 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: PR 004/15 - Dispõe sobre a aprovação do relatório final da CPI
001/15, instituída pela Resolução de n, 333/15. O secretário procedeu à leitura
do parecer da Comissão de Justiça e Finanças do respectivo projeto. não
havendo vereadores que quisessem discutir o presidente Paulino de Moura
colocou em votação. Aprovado por todos. O secretário procedeu à leitura do
parecer da comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo
vereadores que quisessem discutir, colocou em votação o parecer, não
havendo vereadors que quisessem discutir, colocou em votação. Aprovado
por todos. O presidente colocou em discussão o projeto de resolução com os
pareceres já aprovados. os vereadores Paulino de Moura, Eduardo Assis,Otto
Gherardt, Anselmo Britzke, Estevão de Loreno, Vitor Xavier, Fernando
Sant'anna, Alaor Tomaz, Márcio Hoppen quiseram discutir. O vereador
Anselmo Britzkesolicitou votar em separado. Suspensaa reunião por 05 minutos
para análise do pedido. Ao retornar o presidente Paulino colocou novamente
em votação o projeto. 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 15 de junho de dois mil e quinze às dezoito horas e quarenta e
cinco minutos. Tenham todos uma excelente noite.

~V.N"-
Vereador Paulino de Moura
Presidente
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