
Av. F~ores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO RS
e-mail: camaracrz@camaracrzrs 9 b •. . ovo r www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

Z Z JUN. 1015

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE JUNHO DE 2015
022/15

Ao quinze dias do mês de junho de dois mil e quinze, às dezoito horas e
quarenta e cinco minutos ocorreu á vigésima segunda sessãodo ano de dois
mil e quinze da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Daniel Weber
procedeu à leitura de um frecho da Bíblia. O Presidentecolocou em
apreciação a ata 021/15 da sessãoordinária. Está em discussão à ata, não
havendo vereadores que quisessemdiscutir colocou em votação. Aprovado
por todos. LEITURADO EXPEDIENTE:Ofício 173/15 do Executivo Municipal. o qual
encaminha Projeto de Lei n° 065/\5; Ofício 176/15do Executivo Municipal, o
qual encaminha Projeto de Lei nO 066/15;Ofício 177/15do ExecutivoMunicipal,
o qual encaminha Projeto de Lei n° 067/15;Convite da Igreja Evangélica do
Apocalipse para inauguração da Igreja dias 13e \4 de junho de 2015às 19:30;
Convite da Dona lolanda Banunaspara recepção as Prendasdo RioGrande
do Suldia 14de julho; Convite do LionsClube Carazinho Glória para possada
nova Diretoria dia 26 de junho as 20 horas no Macalé Eventos;Convite da
Associação dos.BairrosBraganholo e Leff para participar da V Edição da Festa
Junina dia 21 de junho as 15 horas na Praça Soldado Adriano; Convite da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura para o 1° Encontro dos Grêmios
Estudantisda Rede Municipal de Ensino,dia 18de junho na sede do grêmio
Esportivo Flamengo a partir dos 09.30; LEITURADAS INDICAÇÕES: 11522 Paulino
De Moura Indicação Solicitar ao Executivo juntamente com o setor
competente o patrolamento, cascalhamento apresenta muitos buracos
grandes no final da Rua Porto Alegre Bairro:Feyimpossível de transitar neste
local. 11524Daniel Weber Indicação Solicita melhorias na Rua Monte Alegre.
11525Daniel Weber Indicação Solicita melhorias na Rua Ceara. 11526Daniel
Weber Indicação Solicita melhorias na Rua Guaicurus. 11527 Daniel Weber
Indicação Solicita ao setor competente que realize a instalação de lixeirase
bancos nas paradas de ônibus com maior circulação de pessoas. 11529
Anselmo Britzke Indicação Solicitamos 00 Executivo Municipal para que
determine ao setor competente uma imediata operação tapa buracos na
Rua Leonel Rocha,Bairro Ouro Preto. 11533 Orion Albuquerque Indicação
Solicito ao órgão competente que providencie a manutenção, ou
desentupimento de um bueiro [boca de lobo) localizado na rua Castro Alves,
em frente a residência número 204,BairroSantoAntônio. Constantemente, em
dias de chuva, o bueiro não da vazão suficiente á água. deixando a referida
rua alagada. Pedido de morador. 11534RudiBrombiUaIndicação O Vereador
abaixo assinado solicita que após lida em plenário e deferida, seja enviado
oficio ao Executivo para que determine o setor competente os trabalhos de
pintura da faixa de segurança em frente a todas as escolas Municipais e
Estaduaisde nosso município, aonde ocorreu a volta do ano letivo com o
grande fluxo de veículos. alunos. pais e a própria comunidade, além da
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revitalização da sinalização. O objetivo é garantir mais segurança aos
pedestres e alunos que, além de toda a pintura, a revitalização da sinalização
próxima às escolas. 11535Orion Albuquerque Indicação Solicito ao órgãos
competente, que providencie, patro\amento, cascalhamento e
compactação na Rua Arthur Pedro Dilh, Bairro Residencial Nossa Senhora
Aparecida. A referida rua é trajeto do transporte público e encontra-se em
péssimascondições de trafegabilidade, podendo ocorrer riscos de acidentes.
11536Orion Albuquerque Indicação O Vereador abaixo assinado solicita que
após lida em plenário, e deferida na forma regimentaL seja enviado oficio ao
Executivo Municipal, poro que determine ao setor competente, para que seja
efetuada o continuidade da pavimentação na ruo João Olanek, no BairroVila
Rica, aproximadamente a residência de número 365. Na parte que não há
calçamento da referida rua, reside cadeirontes e idosos que tem dificuldades
de locomoção, sendo de fundamental importância a pavimentaçâo no local,
além disso, a rua consta como pavimentada na Prefeitura Municipal. Pedido
do Comunidade. 11541Anselmo BritzkeIndicação Encaminhando solicitação
ao Executivo MunicipaL para que determine ao setor competente
providências quanto a pintura do posto de saúde do bairro Conceição e que
seja revista a iluminação externa do referido local 11547Alaor Galdino Tomaz
Indicação Seja enviado oficio ao Executivo para que determine o setor
competente que seja colocada tubulação na Rua Guaranys. 11549Fernando
Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita ao setor competente que realize
reparos na RUA ALMIRANTETAMANDARE , pois as condições da via são
bastante precárias em toda sua extensão. 11551 Fernando Sant'Anna de
Moraes Indicação Solicita ao setor competente que realize reparos na Rua
Fernandes Vieira, pois as condições da via são bastante precárias em toda
sua extensão 11552Fernando Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita ao setor
competente que realize reparos na Rua Tiradentes, pois as condições da via
são bastante precárias em toda suo extensão 11553 Fernando Sant'Anna de
Moraes Indicação Solicita ao setor competente que realize reparos na Rua
Dona Júlio, pois as condições da via são bastante precárias em toda sua
extensão 11554 Fernando Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita ao setor
competente que realize reparos na RuaGonçalves Ledo, pois as condições da
via são bastante precárias em toda sua extensão 11555 Fernando Sant'Anna
de Moraes Indicação Solicita ao setor competente que realize reparos na Rua
Cipriano Ribeiro da Luz, pois as condições da via são bastante precárias em
toda sua extensão 11557Fernando Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita ao
setor competente que realize reparos na Rua LaSal1e,pois as condições da via
são bastante precárias em toda sua extensão 11558 Estevão De Loreno
Indicação Solicita o patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua
Arthur Bernardes. 11559Estevão De Loreno Indicação Solicita a operação tapa
buracos na Rua Alexandre da Motta, começando na esquina com a Ernesto
Alves até a esquina com a Avenida Pátria. 11560Estevão De Loreno Indicação
Solicita operação tapa buracos na Avenida Pátria, começando na esquina
com a Rua Cipriano Ribeiro da Luzem toda a sua extensão. 11562Estevão De
Loreno Ofto Gerhardt Indicação Solicita Operação tapa buracos na Rua
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Siqueira Campos esquina com a Rua 15 de Novembro. 11563 Orion
Albuquerque Indicação Solicito, após lida e aprovada em plenário, ao Prefeito
Municipal Renato Suss,, que avalie a possibilidade de fechar a GARE- Terminal
Iron Albuquerque _ aos domingos durante todo o dia, fazendo com que o
transporte público, passe pela Avenida Flores da Cunha. Nosso solicitação
justifica-se pelo fato da GAREser um espaço alternativo para o lazer, onde
pode ser utilizado para diversas atividades da comunidade, como: a prática
de skafe, bicicletas, patins, entre outros. Solicitamos também, a colocação de
dois pontos de ônibus nos dois lados na Avenida Floresda Cunha, exclusivas
para o dia de domingo. 11565Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja enviado
oficio ao Executivo Municipal, para que determine a Setor competente que
seja realizado tapa buracos na Rua Antônio Vargas em toda sua extensão.
LEITURADOS REQUERIMENTOS:11494 Rudi Brombilla Requerimenla de Aplauso
O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de
submetido em plenário para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos
a COT_ Clinico de ortopedia e Traumatologia de Carazinho em nome do Or.
Alexandre Michelin sendo extensivo a todos os funcionários e colaboradores
pela campanha realizada na doação de agasalhos, onde foram repassados
para a AssistênciaSocial do Município para doação junto a CRAS,CREAS,PIM
e Programa Alimentando. Recebam o reconhecimento do Legislativo
Municipal. 11495Rudi Brombilla 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
votas de profunda pesar em nome da PODER LEGISLATIVODE CARAZINHO,
pelo falecimento da senhora IRIA HEINRICH.A todos os familiares do
inesquecível senhora IRIA HEINRICHos nossos mais sentidos pêsames pelo
infausto ocorrido. 11508 Paulino De Moura Requerimento de Aplauso O
Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que depois de lido e
aprovado em plenário. seja encaminhado ofício do poder Legislativo de
Carazinho a Direção e Membros da Igreja Unida cumprimentando-lhes pelo
Aniversário de 18 anos de Fundação 11509Daniel Weber Requerimento de
Aplauso Solicita que seja enviado oficio de aplauso à Igreja Evangélica do
poca1\pse representado nesta pelo PastorPresidente Sergio Sediel de Oliveira,
pela inauguração da sua igreja que aconteceu neste ultimo sábado dia
13.11510Estevão De Loreno Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício do
poder Legislativo de Carazinho a Sra. Soeii Magalhães, pela conquista do 2°
lugar nos jogos da Caixa Econômica Federal abrangendo as regiões sul e
sudeste do país, conquistando a medalha de prata, realizado nos dias 04 e 06
de Junho em São Paulo. 11515Estevão De Loreno Requerimento de Aplauso
Seja enviado ofício do poder Legislativo de Carazinho ao ProSérgio Sediel de
Oliveira, líderes e seus membros, pela Inauguração do Templo da Igreja
Evangélica do Apocalipse, realizada nos dias 13e 14de Junho de 2015. 11517
Rudi Brombilla Requerimento de O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja
enviada ofício de cumprimentas a empresa MEKAL INDÚSTRIADETINTASLTOA,
em nome de seu diretor e proprietária Alberto Xavier da Costa, sendo
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extensivo a todos os funcionários e colaboradores pela comemoração dos 29
anos de atividades industrial e Comercial em nOSSQ- 09:19:51 Aplauso
município. Pessoasempreendedoras, que com trabalho e dedicação tornam
se absolutas ao lado do sucesso, recebam o reconhecimento do Legislativo
Municipal. 11519 Daniel Weber Requerimento de Aplauso Solicita que seja
enviado oficio de aplauso à Congregação Evangélica Luterano do Redentor
de Carazinho, representado nesta pelo Pastor Robson Kaufmann, que
completou mais um ano no dia 11 de Junho. 11520Alaar Galdino Tomaz
Requerimento de PesarSeja enviado requerimento de pesar aos familiares de
PAULO RUDISIMON "PELlNCHA" pela sua irreparável perda ocarrida no dia 14
do corrente. 11523 Paulino De Moura Eduardo AssisRequerimento de Pesar Sr:
Presidente Srs:Vereadores Os Vereadores abaixo subscritos requer, na forma
regimental, que depois de lido em Plenário, sejo enviado ofício com mais
sincerosvotos de profundo pesar, pela perda irreparável do Senhor Valdomiro
Schleder da Costa "CARECA" aos 70 anos ocorrido no dia 13 Junho de 2015.
11528 Anselmo Britzke Requerimento de Pedido de Informação Sr. Presidente:
Srs.Vereadores: O Vereador abaixo subscrito requer, 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: 1-Quais os
principais medicamentos dispensados na farmácia básica? 2- Qual o salário
de um farmacêutico? 3- Qual o valor da hora extra de um farmacêutico? 4-
Qual a média de atendimentos no CEM nos finais de semana? 11530Daniel
Weber Requerimento de Aplauso Solicita que seja enviado ofício do Poder
Legislativo de Carazinho, a Anselmo LuizSouza,pela Conquista quarto lugar na
categoria 70 a 74 anos durante a 32° edição da Maratona Internacional de
Porto Alegre realizada neste domingo (14). 11532 Eduardo Assis Orion
Albuquerque Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício de parabenização
para o direção, funcionários e voluntários pela excelente comemoração dos
65 anos do PATRONATOSANTOANTÔNIO, que foi realizada nos dias 13e 14 de
junho do corrente, sendo que no sábado um ótimo Galeto com massa e baile
e no domingo churrasco com uma domingueira a tarde. O Patronato Santo
Antônio há mais de 6 décadas vem contribuindo pela formação de jovens,
formando caráter e líderes, e nessa comemoração a sociedade carazinhense
reconheceu a importância se fazendo presente nos dois dias de festa desta
instituição. Recebam destes Vereadores os mais sinceros votos de
parabenização pela passagem dos 65 anos, pela organização e pela fartura
de quitutes que foram ofertados ao público que se fez presente. 11537
15/06/2015_14:07:45Anselmo BritzkeRequerimento de Pedido de Providência
Sr. Presidente: Srs.Vereadores: O Vereador abaixo subscrito requer, na forma
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores
Edis,seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao diretor do DNIT
(Departamento Nacional de Infraestrutura Terrrestre),para que seja estudada
a possibilidade de ser construído um viaduto na BR386 entre TWTransportese
a estrada que dá acesso a empresas e ao distrito de Xadrez, pois no local há
um grande fluxo de veículos e há grande dificuldade dos veículos que
precisam adentrar e ou atravessar a BRvindos da TW e da estrada citada.
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11539 Mareio Luiz Hoppen Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que depois de lido e aprovado em
Plenário seja encaminhado oficio de aplauso para a srta. Brenda Lee
BianchinL pela conquista do 10 lugar na categoria Jazz Adulto com a
coreografia "Entre poses e um estilo" e na Coreografia solo Feminino Adulto,
com a Coreografia "Intensa", além da premiação de melhor Bailarina do
Festival "Panambi em Dança". 11540 Daniel Weber Estevão De Loreno
Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício do Poder Legislativo de
Carazinho ao Pro Luizde Quadros, líderes e seusmembros, pelo Aniversário de
18 Anos do Igreja Unida comemorados no dia 13 de Junho de 2015. 11542
Alam Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício de
cumprimentos a Secretária de AssistênciaSocial ThaíseAlbuquerque, extensivo
ao Conselho Municipal do Idoso, Grupo Razãode Viver e Grupo do SescVida
Ativa, parabenizando pela programação desenvolvida, alusiva ao dia 15 de
Junho, data que marca o dia de Enfrentamento da violência contra o Idoso.
11543Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício de
cumprimentos ao Diretor de Esportesdo Município Sérgio Almir Guimarães
Peixoto pelo empenho em liberar o Ginásio da Acapesu para
atividades,inclusive com atendendo exigência do Corpo de Bombeiros para
retirada das arquibancadas e a colocação do Placar Eletrônico. 11544
Estevão De Loreno Requerimento de PesarSeja enviado ofício com os mais
sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr.Valdomiro Schleder da
Costa, pelo falecimento ocorrido no dia 13 de Junho de 2015. 11545Alaor
Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício de aplausos
para a diretoria da Liga Carazinho de Bocha e extensivo a equipe do Celso
Pinturas que sagrou-se campeã da Bocha em equipes no último dia 09 do
corrente. 11546Alaor Galdino TomazRequerimento de Aplauso Seja enviado
ofício de aplausos para o atleta Felipe Souza do Minhoca Fight
Team/Scorpyon pelo primeiro lugar alcançado na Copa de Jiu jitsu em Ijui,
uma das competições mais importantes do suldo País.11548PaulinoDe Moura
RudiBrombillaEduardo AssisErleiVieira EstevãoDe Loreno Alaar Galdino Tomaz
Anselmo BrifzkeDaniel Weber Fernando Sanf'Anna de Moraes Requerimento
de PesarSr:PresidenteSrs:Vereadores OsVereadores abaixo subscritosrequer,
na forma regimental. que depois de lido em Plenário, e deferido pela
Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos familiares em nome do
PODERLEGISLATIVODE CARAZINHOcom os mais Orion Albuquerque Marcia
LuizHoppen otto Gerhardt Vitor Antonio Xavier de Morais sinceros votos de
profundo pesar, pela perda irreparável do ExVereador Senhor LUIZANTÔNIO
ZOLETaos 62 anos ocorrido no dia 10 de Junho 2015. 11550 Fernando
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 Agricultor ROGÉRIOfERREIRAPACHECO pelo I'
lugar obtido no concurso Dupont Colheita Farta, o aumento da produtividade
na sua lavoura foi um dos destaques na etapa regional finalizada em 2015.
Através desta receba as congratulações do Poder LegislativoMunicipal. 11556
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Fernando 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 COLÉGIO NOTRE DAME
APARECIDApela realização da Festa Junina no último sábado. Assimcomo
nos anos anteriores a festa estava ótima e muito bem organizada. Através
desta receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal. 11564Alaor
Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício de aplausos
para o atleta carazinhense Anselmo Souza que ficou em quarto lugar na
categoria 70 a 74 anos durante a 32° edição da Maratona Internacional de
Porto Alegre realizada neste domingo (14). 11567Eduardo AssisRequerimento
de Aplauso Seja enviado ofício de parabenização para a direção,
funcionários e colaboradores da FestaJunina que se realizou no Colégio Notre
Dome Aparecida que se realizou no último sábado dia 13 de junho. Receba
deste Vereador os mais sinceros votos de parabenização pela excelente
organização e festa muito bem montada e servida. 11568Estevão De Loreno
Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício do Poder Legislativo de
Carazinho, parabenizando a Congregação Luterano do Redentor, que no dia
11 de Junho comemorou 70 Anos, na pessoa do Pastor Robson Gautier
Kaufmann. Solicita que seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho,
ao Sr.Anselmo 11569Estevão De Loreno Requerimento de Aplauso LuizSouza,
pela Conquista quarto lugar na categoria 70 a 74 anos durante a 32° Edição
da Maratona Internacional de Porto Alegre realizada no último domingo do
dia 14 de Junho. 11570Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Repúdio Seja
enviado ofício de Repúdio ao Ministério da Educação, manifestando
preocupação com o atraso do repasse para as escolas do Programa Mais
Educação. Salientamos que por reconhecer a importãncia e a grandeza
desse projeto é que nos manifestamos, pois recebemos diversas reclamações
que inúmeras atividades propiciadas pelo Mais Educação foram paralisadas
pelo atraso no repasse para as escolas e atentos a isso é que pedimos
providências para que nossascrianças não fiquem desamparadas de projeto
tão significativo para nossa PÁTRIAEDUCADORAcomo o governo Federal
destaca. 11571Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja enviado
ofício de Aplausos para a direção, funcionários e colaboradores do Patronato
Santo Antônio pelas festividades de comemoração dos 65 anos, realizada nos
dias 13 e 14 de junho do corrente. 11572Alaor Galdino Tomaz Requerimento
de Aplauso Seja enviado ofício de Aplausos para a COMISSÃO ESPECIALDO
JOVEMADVOGADO pela festividade de integração realizada no sábado dia
'3 de Junho na CABANHA TOMBINI. Foi suprimido o intervalo regimental.
GRANDE EXPEDIENTE: PP-Daniel Weber; PP- Fernando Sant'anna de Moraes;
PP_ Estevão De Loreno; SDD-Pau!inode Moura; PMDB- Márcio Hoppen; PDT-
Alaor tomaz. Ordem do Dia - 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 Brombi\la.O vereador
RudiBrombillasolicitou vistasdo projeto de Lei037/2015.Emvotação o pedido
do vereador Rudi Brombilla. Aprovado por todos. O Presidente colocou em
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discussão os Requerimentos o vereador Alaar Tomaz quis 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: PL048/2015 - Executivo Municipal - Inclui meta
nas Leisnos 7.681 - PPA/201412017e 7.875 - LDO/2015 e autoriza abertura de
Crédito Especial no Orçamento de 2015. PL049/2015 - Executivo Municipal-
Inclui meta nas Leis n' 7.681 PPA/201412017e 7.875 - LDO/2015 e autoriza
abertura de Crédito Especial no Orçamenl0 de 2015. PL058/2015 - Executivo
Municipal- Dá nova redação ao Parágrafo único do Art. 12da Lei Municipal n°
4.143/91 . O secretário procedeu à leitura do parecer da Comissão de Justiça e
Finanças dos respectivos projetos, não havendo vereadores que quisessem
discutir o presidente Paulino de Moura colocou em votação. Aprovado por
fodos. O secretário procedeu à leitura do parecer da comissão de Ordem
Econômica e Social, não havendo vereadores que quisessemdiscutir, colocou
em votaçõo o parecer, nõo havendo vereadores que quisessem discutir,
colocou em votação. Aprovado por todos. O presidente colocou em
discussão o projeto de resolução com os pareceres já aprovados. Não
havendo vereadores que quisessem discutir colocou em votação os projetos.
Aprovados 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 sessãoordinária a se realizar no dia 15de junho de
dois mil e quinze às dezoito horas e quarenta e cinco minutos. Tenham todos
uma excelente noite.

?~J~
Vereador Paulino de Moura
Presidente
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