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-, APROVADO POR UNPi,NIMIDAOE
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO DIA 06 DE JULHO DE2015 Nareuniãode

026/15
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Aosseisdias do mêçde;'jJíh'6~~ dois mil e quinze~el déroí't6~h()rase quarenta
e cinco minutos(pcôiré-u á vigésima sexta sessãodo anõ1élé..iíbiS mil e quinze
da Cãmara.Munici~)al de Carazint)ó:O Ve~Qdor EstevãoD;"Córér:íÔprocedeu
à leitura ge\{mtrecho da Bíblia.IO President~.colocou em apréérqç'ão a ata
025/15 âC(~sessão ordinária. Está ei'r/ discussão às atas, nã6""hàvendo
vereadÓl~~que quisessemdis~utí(COlocouem'lvotação. Aprovado P'9r~d. os.
LEITURA~DO EXPEDIENTE: OfiCIO 183/15 do Executivo Municipal, 04ual
encaminha Projeto_deLei,o~_O,69/15;Oficio 18't/TL5~doTExecutjvoMunicTPó(o
quál"encaminha 'Projeto de Lei n°072/15;"Ofício1193/15do Execu~ivoMuni~ii56i,
o qudl encaminha Projeto de Lei Complem'entbr n° 007/15; Ofício 194/15'do
Executivo Municipal, o qual encaminha 'Emenda a Projeto delLei n° 068/15;
Ofício 195/15 do Executivo Municipal, o'qual encaminha Projeto de Lei n°
074/15;Ofíci~ 196;15do Executivo.Muni~i~a.l,'bqU,alencamin,haiProjeto de Lei
n° 075/15;OficIo .197/15do ExecutivoMunicipal, o quol.encamlr:lha Projeto de-'.... ", "; ,-Lei n° 076/15; Convite Formatura Junior Achievement 2015dia 07 de julho no

. - .~ ,'...... ~-",~... c,... 1" _

Centro de Eventos Bier Site, as 19~;horas.\tEITURA DAS INDICAÇOES: 11784" I' .. ~-. ,....'.t J •

Daniel Weber Indicação O Vereador abaixo subscritojrequer, na forma
regimental, que depois\de ouvido o Plenárioe com a aprováção dos senhores
Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de! Car6zinho (ao Executivo
Municipal de Carazinh'p'Solicitamos através>:-desteábai/ofassinado, realizado
juntamente com'os moratJoresda Rua COrcJados:'que' séja revisto a questão
de instalação de'.lombadÇll,por toda a exten'sãoda/Ruá Coroddos, uma vez
que esta rua rec~ntemente àsfaltada serve'com00ia' de aces.sopara varias
escolas,gerandõassim uma\gronde circulação,de pédestres'lÂ sOlicitação se
faz necessári~(~devido ao !àt~"d~. qU:;.....d}~ículos tr9fégc:lIp",~m al~a
velocldade,(q~e\alem de nao resp.,e:1,mem9.I~mltede j!",!o<;:lçJa.~'ls~Otras
grandes nscosp,ara os pedestres, pOdendo Inclusiveocasionar algum aCidente
grave, fato que ''los motiva_a solicitaraimPlar:d~_çãs.~é'lombadas nesta via.
11787Alaor Galdirro TomaZlndiçação SejaenviadQ.ófiéio ao Exécutivo Prefeito
Municipal para qu"é,determirí&:::aQ-séto~~é!1i'Peterite/séja efetuado o
recolhimento de entulhos.na Rua Fernando Abotl no BairroSã) Pedro. 11788
Alaor Galdino Tomaz I~pifaçã~eja envia~ofic~g~ Executivo Prefeito
Municipal para que dê.t~etrY!~e~a,.9.~!9~ ",SPQl8.et~ntesej_a efetuado o
recolhimento de entulhos no'Ruo!qJ.o2~qq~J..B~c.kerno BairroSao Pedro. 11796
ErleiVieira Indicação Solicitando ao E~ecutivoMunicipal, que determine ao
setor competente a realização de reparo de Patrolamento, encaibramento e
compactação, localizada na Rua Silva Jardim nas proximidades do N° 12&-
BairroOriental, neste trecho em dias de chuva os moradores não podem sair
de casa com o alagamento. 11797 Erlei Vieira Indicação Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente a realização de
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Recolhimentos de entulhos verdes e outros na Rua Beco da Cuiabá, n° 78 _
Bairro Floresta. 11801 Orion Albuquerque Indicação Solicito ao órgãos
competente, que providencie, patrolamento, cascalhamento e
compactação na Rua Arthur Pedro Dilh e Francisco Albuquerque Barros,no
Bairro Resid~n~ial Nossa.~eqh?ra 1)~~réCidÇíj~?:~!erida rua é tr~jeto do
transporte publico e ~ncOl)tr?c~eempesslmas c;ondlq::oes'detrafegab,lidade, e
onde ocorreu um aéideptend semana anterior, 'cãusclrí'élt5:prejuízosmateriais
em dois veículos'pe h1&adores locais. Jásolicitamos a md~0je6ção destasvias
mais de 3 v!,!.~es:.p'órtanto, espera;n15SqU~d\prOvidencias sé]ifrfiçt9,..rnas,antes
que as a?1)'.a<;;:asde fechament~ das fT1e,sm?s,pelosmoradores,lselr0~cretize.
06/07 /2015~Sollcltando ao Executivo'-Municipal. que determlne-:::-ao'setor
competéntê' a 11816 - 15:48:Ó5 Erlei Vieira Indicação realizá'çãp\ de

~ "',~' ~ 1 .' ~'---I'
Recolhirnentos de entulhos verdes na Rua Dom,João Becker, N°s244,245;:236,

',' ", r. _ \ --"~-;J ,
235;~2_2?!221, 21} 290 eJ.tl:; :-.~.alrr?Sao ~edro:JJ81Ueroandoi Sa~t'Anh"a'd?
MOraesIndlcaçao Reitera Sollcltaçao ao setor competente que realize rep60s
na'Rua Barão de Antonina no sentido Av. Párid,1Sommer, pois'as condições
da via neste trecho são bastante precárias. 11818 Fernando 'Sant'Anna de
Moraes Indicação Solicita ao setor competente que realize reparos na Rua
Silva Xavier, pois as condições da via;são bastc:nte precáriaslem toda sua
extensão. 11819 Fernando Sant'Anna dê' Moraes Indicação ISolicita ao setor
competente que realize reparos na Rua Vidal d~'Negreiros, pois' as condições
da via são bastante precárias{êm todó';suó"'extensão.l: 11820 Fernando- I' I~,,-..-...., . ~ ,
Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita ao setor córnpetente que realize
reparos na RuaAntonio Vargas, no sentido Cento 1 Loéff, pois as'condições da
via neste trecho são tio'stante precárias. 11821AlaorGaldino Tomaz Indicação
Seja enviado ofi~io ao\ ST:. Executivo Munic}8al, po.ra qu'e/determine ao setor
competente que seja efetuado, patrolamento,cascalhamento e
compactação na RuaCàrlôsWaldemar ElyBairroSão'Pedro. 11825EstevãoDe
Loreno Indicaçã'o Encalnih'hamos solicitação /éío !Executivo para que
determine ao setor competént~'com a mÓ)<ima,urgênciapossível'medidas no
sentido de agfljzar o patrolam'8nt6;-.çascalhariÍentô e compdctaç6b da Rua

. ,1"\' . .•.••.....••. o., " , ,A. ~ ~ '"

Taquan com,eç~ndo da esquina com 9.iFelix9uerra ate a Jsqulr:1a.,s?ma Rua
Afonso _Branda,,....-~airroWincle~ 11!l26 Estevã51~De Lo/eno Otto Gerhardt
Indlcaçao Encaminhamos solicltaçao aó"Exe~o para que determine ao
setor competente'\.com a máxima urgência possíveljrtJedidas/no sentido de
agilizar o patrolamér)to, ca'Scàlha.mento-~êOmPactação' na Rua Libório
Berwian começando da~squina cõm-'cI'Felix Guerra"sófrro Lilia 11828Otto
Gerhardt Marcio Luiz Hoppen.•..Estevão De Loreno.lndicação Encaminhamos
sol!citação 0.0 ~xecutiv.6'_8SirC;,J~e""de.!erf!1~n"e/?0...:~~ompetente com a
maxlma urgencla posslvel meô,çl9~S' ::S~QtIÊ0.Jdeagilizar o patrolamento,
cascalhamento e compactação na Ruâ A'fonso Branda Bairro Wincler 11829
Paulino De Moura Indicação Solicitar ao Executivo juntamente com o setor
competente o calçamento e a colocação de tubos e bueiros na Rua Natalino
Fabro Bairro:Santa Terezinha.Os moradores pedem providências. 11832Gian
Pedroso Indicação Solicitamos que seja estudada a possibilidade do
pagamento da gratificação de "difícil acesso" aos professoresmunicipais que
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dão aula em escolas onde o acesso é feito por BRse RSs,como no caso da
EMEFCastelo Branco, AristidesG. Haeffner, etc. 11835Alaor Galdino Tomaz
Indicação Seja enviado oficio ao Sr.Executivo Municipal, para que determine
ao setor competente que seja efetuado, patrolamento, cascalhamento e
compactação na Rua VicE;nte.f-renriqué-in\õ~mamhnoBairro Alvorada. 11836

- ". , .~ _ ;' -J \, '_.' ,; j ,,~, 1., ""\\
Alaor Galdino Tomazlndic,ação Seja'enviado oficio ao Sr~Executivo Municipal.

. ./,',.'" '.~',.'.... ';<.;.~~' i'j~','~
para que determlne.ao setor competente que seJaefeJuado;.tapa buracos na
Rua Da Paz,proximo'á'Escola Rico Veríssir:no,pois a mesr?íó~e~áintrafegáveL
11837Marcio"Luiz\:r:róppenIndicaçãO' Solidiàndo ao ExecutfVórMdnicipaLque
determin,e.';3~:;sEltorcompetente,!a eX~C}Jçã6\Serviçode reti~ad6f8,e~~ntulhos,
Galhos e '.lixosna Rua, 3 de Outubro em frente a o n° 42 Bairro Var('Jas-:"11838
Alaor G91dino Tomaz Indicação Seja enviadO.ofício ao Executivo NitmfCipal

...•........1'/. ~,l •... 'v~
para-que-determlne ao Setor responsavel paro que faça o conserto na,PGll"lte
da b.Ç1i~adada .(ua~CarijósJ)o_BairroConceiç'ão.,.lLlª:3J~MÇlrçioLuiz Hoppen
Ind1Cação Solicitando ao Executivo MUnicipal, que determine ao \ê'for
corrrpetente, a' execução serviço de! pdtroiamento e ensbibrameniô e
compactação na Rua Castelo Branco B9ir~0Hípico e em todalsua extensão,
pois em dia de chuva fica impossíveltransitar, sem falar que á rua encontra-se
cheia de buracos, passar com veículos\é q'tJaseque impossível. Se possível
atendido desde já a comunidade ÓGradece,' 11840 Pa'ulino De Moura
Indicação Solicitar ao Executivo .juntamente "càm o setOr c'ompetente a

I h f,,,,- .-''-- ~'. ,jl'
limpeza de galhos e\muitos entulhos espalhados na Rua Antônio Jorge Otto
FilhoBairro:São Sebdstião. Os mo;adores p~dem providêntias Com urgência.
11841Marcio LuizHo'ppen Otto Gerhardt Indicação Solic.ifcindo'ao Executivo
Municipal. que determine ao setor competente, ,a exeéução serviço de,
patrolamento e ensaibta'mento e compactação na Rua'Ármando FarinaBairro
Alvorada. 11842iAlaor 'G~ldino Tomaz Indicação' Soliéitá ao Executivo para
que determine q setor cp'h')petente com máximajvrgência ~olocação de
redutores de velocidade, ',ou "Quebrai Molas" /na Senador Salgado
Filho,proximidades do Mercado João Bodegúeiro. 11844j Ddr:1ielWeber
Indicação S01Íc:itapara que seja'realizada ...a"'Íimpeza da Rua Aleiandre da

I- l'", "', '~A, ~; f "

Motta que ficou com grande acúmulo de-barro após a saída do Ciroo que lá
_", ll"",.~ .~. ..' ~ ~

estava instalado. LEITURA DOS IfEQUERIMENTOS: 11166 Rudi Brombilla
Requerimento de Aplauso O vereador,".ôbQit~aS~jp6dO, solicita na forma
regimental. que êlepois d~ubmetido em pl~~iQ?p'ara aprovação, seja
enviado ofício de cLJrT:1primentà'?sENAC=C-ARAZINHOem no"meda direção e
colaboradores pela rêalização 4°MOSTRA SUSTENTÁVELEM CARAZlNHO
desenvolvida juntamente2bm,0 programa Jovern,A12re_l"Idiz-Com o objetivo
de apresentar novas idéjás.fsustenláveis.e"Clv8:Possíbilitê"ma reutilização de
materiais e despertar o ês:pírífó/dé-1'Prê'oT[l:J~Ó-,;:6õéom o meio ambiente,

-- .•• .__.. <lL .•• '" .•••• _:...

aconteceu durante toda a tarde dessa quarta-feira (01/07) na CDL do
município. Recebam o reconhecimento do LegislativoMunicipal. 11767Daniel
Weber Requerimento de Aplauso Solicita que seja enviado oficio de aplauso a
CFC Weber representado nesta pelo Sr. Renato Weber, pela comemoração
de 18 anos da empresa. 11768Daniel Weber Requerimento de Aplauso O
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental. que depois de lido e
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deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso à COMEC-Conselho de
MinistrosEvangélicos de Carazinho pela realização do Culto da Unidade que
contou com a presença de 23 pastores, idealizado e realizado pelo COMEC,o
culto foi realizado na IBI-Igreja Batista Independente que é liderada pelo
pastor .odilon. R!bas. Atr.avé~:.~estga.écé9"cJ;I)?s".;C;~.Jngratulaçõesdo Poder
LegislatiVOMunlclpal)I'769'Rudl Brombllla Reqvenmento"de PesarO Vereador

• • •.••••• ,', i;.-., ;" ---. ,,---....'./ i'''.......... r •

abaiXOasSinadosollclta"naforma regimental, que dêpQISde}ldo em plenano e
deferido pel~ p(es~~.ênêia,seja consigna<to em Ata e àf(6i.á.9o/~'?sfamiliares
votos de Pf'?:tundo pesar em n091-é'do POQERLEGISLATIVOD~jCf\RAZINHO,
pelo falecim~mto da senhora DELCIA,\MARTINSaos 72 anos~ptodOs os
familiares~8o~inesquecível Senhora DEtCIA MARTINSos nossosmóis sentidos
pêsan1'és}pelo infausto ocorrido~ 11770 Rudi Brombilla ReqUeri~ér1td) de
AplaiJSÔ'ÜVereador abaixo assinado solicita na forma regimental, qu~ d~epois
de,..',!iubmetido .em. P!en~rio_.para ap!ovad~o,_seja_envjº~o O.fic~d~e
cumr:'nment.osao Fun.clonarlo PubliCOo. Se(!hor ClaudiO Nunes.Pereira e[stYa
esposa Donane' Pereira, transformando Ilxo'em arte preservando o meio
ambiente, com confecção de bonecas feitas de garrafas que~encontra nas
lixeirasda praça' central onde desenvolve à função de zelador! iniciativa que
merece nossorespeito admiração de cidad60s que fazem sua parte e servem
de exemplo para as gerações futurós'. Recebàm 'o rec6nhecímento do
Legislativo Municipc;1. .11771 AnJ~mo Br!t~eS8eque;'imepto Ide Pesar. O
Vereador abaiXOsubscnto requer:.op formq.ceglmental,. que depOISde OUVido
o Plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiáres'yotàs de profundo
pesar, pela perda irrElparáveldo Sr.César Schreiner,ocorridó na'última quarta-
feira, dia 01 de julhb\ 11772 Rudi Brombilla Requerim~ríto de Aplauso O
Vereador abaixo assina,do solicita na f91rna regimentál, que depois de
submetido em plenário 'pdra aprovação, sejá enviado1Jfício de'cumprimentos
a nova direção 'do ROTAR\.CLUBECARAZINHOemlnome de ;ua presidente
Sandra Citolin, se'ndo extensivo a todos os.membrbs do conselho diretor que
fomou posse dib31 /06/20 15:\Pdrabénsaos'dinãmicos membrOsdo.,Rotaryque
desenvolvem" "um importante"tràbalho nas"êornúnidades jém,. que atuam.
Recebam ct reconhecimento d~"Le91slativo Múnicipal. 11174 RJe,;Brombilla
Requerimento'"~é Apl~uso O ve;reõdor.:abaiw,?ssin:;.dt> soliG~a nC?forma
regimental, que ,depoIs de submetido em.plenano....-para aprovaçao, seja
enviado oficio de cymprinÍlento,sao TENENTEL1sSA"NDRORIBEIRO',pelo brilhante
trabalho em prol dd,comuniaàde;MuniéiRÇlI;e~é9ionâl q,frente da 30SCI -" ---'--- .~Seção de Combate a'lncêndios de Carazinho "BOMBEIROS".A frente do~ . ., -
comando 30SCIdesde 20,1OTENENTEL1SSANDRORIBEIRO-assumiraa função de

u., ---............, ....__-- ~~,
Corregedor do 380BPM,~oríde~com.certeza-t,optinuar~a-fazendo a diferença

.,(":L !~ jt. P7f'-.r-.. ........••.••'" '" ,... '.• -
pela sua capacidade, honestidode'a' ;acima '(j,e tudo pela sua seu trabalho--"~.--,- " .•..........
incansável em defesa do vida. Receba o reconhecimento do Legislativo
Municipal. 11775 Rudi 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 Ata e oficiado aos familiares
votos de profundo pesar em nome do PODERLEGISLATIVODE CARAZINHO,
pelo falecimento da senhora ANNÉTILIMAALBUQUERQUE.A todos os familiares
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do inesquecível Senhora ANNÉTILIMAALBUQUERQUEos nossosmais sentidos
pêsames pelo infausto ocorrido. 11776DanielWeber Requerimento de Aplauso
Solicita que seja enviado oficio de aplauso ao Sindicato Rural de Carazinho
pela realização da palestra "Sistema Smart Campo para o Sul do Brasil"
ministrado por Clyde Fraisse,")profEfss&~ãssociado no departamento de
Engenharia Agrícola E:l Biológicà dà{Jlli:VersidÓdE{:deYFlorida (EUA),doutor em
Engenhar!a Agríc?I~-;'~elà~'úniversidade de: CoIôtád6nf~Üfl)", e Mestre em
Engenhana delrng)lçao pela 11777_Est~vaoDe Loreno~equenmento de
Aplauso O Véreaaor abaixo assinadb solicfu,na forma regimé6taI1"1uedepois
de submetiao 'Yem plenário p'ara aprovàção, seja enviaéJd"~6f,ício de
cumprim~rí}'ós-ao Grupo de Escóteiros'-éôneg'oSorg - CARAZINHO;erhtnome
da direiç'B,b:'chefes e toda a e.cluipe, para~enizamos pela realiz6tã~das
açôesco"'munitáriasno mêsde Junho, como a !campanha de arrecadaç5Q.de
alin:~ntos, animpçgo,._da, Festa Juni~S?,por_PWffiOy,er,,:,,"a"'1alegria1é.~0
er'J.t~etenlmento<;lascrianças da creche C~SC e suas famillas,le os serviços
prestôdos com tanto carinho ao Recanto São\Vicente de Pa'ulo. É orgblho
para nós Edis teimos em nosso municipio crianças e jovens desenvolvendo
açôes nobres de tanta importância soCial, parabenizamos essesde muitos
gestos de caridáde que através do Grupo Cônego Sorg, chefês e escoteiros
fazem a diferen'ça neste mundo a ql]ém mais precisa. '{A 'felicidade de
grandes homens' cO,~sisteem lev~\amor e,~liél.a~riedade0JC1u~mnecessita".
Recebam o reconhecimento do)JégislativpjMunicipal;! 11778Rudi Brombilla
Requerimento de Âplauso O Vereador abaixo assinadol $oliéita na forma
regimental, que! depbis de submetido em plenário para' aprovação, seja
enviado ofício de curilprimentos ao CFCWEBERLTDAem!nóme'do seu Diretor

~ " ..• .'.... i.~ I .""

Geral Renato Aluisio Webber, sendo extensivo ci todos os funcionários e
colaboradores ~elos18\ÀN.OS de atividciêies'ná "1únjéípiO ~e Carazinho,
comemorado no dia 01-/07/2015.Empresa/ que sempre se destacou pelo
comprometimento de serVir'a comunidade com'~rganizaçãó, seriedade e
respeito com",seus c1iente's,••.Re,s:ebamó reCbn,hécimento/ dÔ\..Legislativo
Mu~icipal. \J?8~ Daniel webe\..R~qUerim~nt6 ge Aplauso/Soli7i!a'9u~ seja
enViado oflclO)de aplauso a Rodn~Wécker'Leal, pela/epresentaçao do
Município de'Caràzinho na 2° Etapa ao VP-SériesnoVelopark em Nóva Santa
Rita. 11782Dantel Weber Requerimento déApibu~o Soliéita que1seja enviado
oficio de aplauso'\q Rodri90,Sebben, pela re~sét!bção dó Município de
Carazinho na 2° Etd'pa do VP'series'no~velop-ark'êm Novo'Santa Rita. 11783
Daniel Weber Requerimento de Ap'ãiOsõiicita que sejá enviado oficio de
apl~uso ao Club~ de T)s~~e,ç-9r9zinho repr.es~rlta~~~sta pelo Presidente
Daniel Moreira, Vice Pr~~9~n/$í~u;;-W~~.~~l{!IIJe~,le~olJrelro AntoniO Marcos
Chapuls e o Secretario .And~!l2.!)ll.t''9~i\lJ,785 Alaor Galdino Tomaz
Requerimento de PesarSeja enviado requerimento de pesar aos familiares de
DELClAMARTINSpela sua irreparável perda ocorrida no dia la do corrente.
Disse-lheJesus:"Eusou a ressurreiçãoe a vida. Aquele que crê em mim, ainda
que morra, viverá; e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente.
Você crê nisso?"João 11:25-2611786Gian PedrosoRequerimento de Aplauso
O Vereador acima nominado solicita na forma regimental que, após lido e
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aprovado em plenário, seja encaminhado ofício a Diretora do Colégio Notre
Dame Aparecida, Irmã [ris Marcolin, extensivo aos demais funcionários,
professores e alunos, cumprimentando-lhes pela organização e realização
Feira do Conhecimento, que foi desenvolvida pelos alunos no decorrer deste
semestre e que teve a apresentãçãJ:dos' résültados na última sexta-feira, dia
03 de julho, no auditório'eginÓsiÓdô colégio:,'c6m~üma'excelente exposição

;/ ,.-'. "- -- '00::",' .Njr / ,
e explanação das equipes referente ao tema escolhido pOffcada uma delas.
Atividades comô:està'('estimulam a pesquisa e por const!;cíGl~éia o interesse

~, ... -~. ,"" ,'t--...." /f}:,I>;'

dos a1uno.s<cyfn.estudar e busfar SUbSidio:par~ o desen~~iy!rn~e~tode
atiVidades que mostrem o melhor desempenho posslvel,por mais.ql:Jenaoseja
uma competição. 11795Estevão,De LÓrenoRequerimento de Solititaç'ão de
Serviç6:0'vereador abaixo subscrito requer no forma regimental. qú'~-1:iépois
de lido~~'Ôpreciado em Plenário! seja encaminhado ofício a Eletrocàr,~d.o.Sr.
ErineuXavier, Presidente"sugerindo para que la.empresa,possibilite aóSPs'éus
c1i~ntes um desconto na conta de 'ehergiq, elétrica para laqueies \eíúe
realizdrem a entrega de materiais recicláveis'através da instituição do Projeto
"Recicle mais pague menos", a exemplo do que ocorre na cidade de São
Paulo, onde aEletropaulo estipulou es'te desconto incentivando assim a
reciclagem e instalação em diversos''iocais, pontos de coléta. Conforme
informações recebidas em contato 'mantido por" nosso assessoria, os
interessadosa partic:lpar devem s!l,cadastr.a[ emÀualquer ~m ~os pontos de
coleta para receberio cartão petso'halizado/Ao levar os resíduosos materiais
são pesados e predicado, de acordo com a tabela pratica'da pelo mercado
de reciclagem, e o \valor vira desconto na conta 'de lúz~Os',participantes
devem receber na hOrd\umcomprovante c()m a quantia'que sérá abatida na
próxima fatura de energia elétrica. Lá não;hd limite'pará desconto- assimse a
pesagem dos r~síduos'sUperar o valor có~sumido,por' exemplo, o crédito
restante vai virar:descont<?'n~ fatura seguinte, ma'iácrédito qye poderíamos
trabalhar o projeto baseado em uma percentagem. Além de obter desconto
na fatura, os cliéri-tescolaborarão com o m'eioambiente por m~io'do descarte
adequado dé~materiais reciClá~)is.~A reç:iclàgem dos resíduosld~stinados
corretamentegêrará economia de~Wh"Ôe,eriergia elétrjéa, uFn~centivo a
população ~ar~.)que possa ter uma m~r'egonomia.,Aj~dará,a diminuir a
quantidade de lixo a ser ~terrado, aumenkmd£Ja vl,da utll do aterro e, ao
mesmo tempo, reduzirá astlespesas com a coleta, dwíliando nb economia de
energia e preserva~ção dos r'ecurs0s-naturaiç;..11800 Rud( Brombi/la Alaor
Galdino Tomaz Requérimento de Mesa Diretora Os/Vereadores abaixo
assinado solicitam na for.mÔ'regimentaLque depois'dé submetido em plenário
para aprovação, solicitcm;!a {Mesa Diretora:aeste Législótivo Municipal, que
seja enviado oficio presiderit't~~if9Iup~:::-f\tléljcõ de Carazinho o senhor
Gilberto Augusto Kamphorst (GIBAO),convidando-lhe para usar a tribuna livre
dia 27de Julho de 2015,para falar sobre 45anos da entidade completados dia
10 de Julho. 11802Gian PedrosoRequerimento de PesarSeja registrado em Ata
e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável do Sr.
HELIOLUISBORDIGNON,ocorrida no último dia 02 de julho, aos 53 anos. 11803
Orion Albuquerque Requerimento de Aplauso Parabenizando os jovens Carlos
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Henrique Riss(Kaká) e Letícia de Oliveira (Leca), por terem sido eleitos para
presidente da Juventude do PSDBe PSDBMulher, respectivamente, na última
quinta feira, dia 02 de julho, em reunião realizada pela agremiação,
juntamente com os demais novos membros de ambos os segmentos
partidários. Desejamos SUcy~so~ness?;~óvà;;Eirap'-?,,,commuita dedicação e
comprometimento,/cja;n~.(j.c~oDtinuidade aos'1tr~,--salh9s;zté aqui realizados
pelos ex-presid~mt~s;'.••e /fazendo do PSDB, um ""parti99'7 <;,ada vez mais
acolhedor. )} 804,-:Alaor ~ald~no romat. Requerimento (~97/Aplauso Sej~
encamlnhqdp . .ofICIO a Dlreçao/da Rad!o e Jornal DlanoÇda Manha
cumprirr;t~tando-lhes pelo apoib dad"o)ao G.SVpara a realiza&g~;d? Galeto
com Massa"no dia 04 de Julno do corrente, com objetivo de~a'rrecadar
recurfosjpara a manutenção 7do grupo. \ 11805 Alaor Galdiríb'~fÇJmaz
Reqú8timento de Aplauso seja' encaminhado ofício a Direção do""'QôJégio
Nolre Dome Aparecida, ..extensivo aos deniais funcionários, professores e.~_\. .-- --- ._--..- ."_... ~ 1/'
ah,lnos, cumprimentando-lhes pela organização e realização Feird-::=:âo
Connecimento, que foi desenvolvida pelos'àlu~os e que teve ai apresent~ção
dos resultados na sexta-feira, dia 03 de julho, no auditório e giná'siodo Colégio.
11806 Alaor Galdino Tomaz Requerime"nto de Aplauso SejaIencaminhado
oficio a Direção do Colégio La Salie,extensivoaos Professores,funcionários e
colaboradores parabenizando-os pela rêalização da.festa Julina realizada no
último dia 04 de Julho, com grande presença'das famnias Lcissalistas.11807
Eduardo Assis Requerimento 'de' PediÇJg de Informação' Referente a
alimentação Escoldr\ do Município: 1 - de quanto' err\ !qubnto tempo é
realizado IicitaçÔo para aquisição de alimentos para a reéJépública de ensino
(escolas e creches)2\.\~sse pregão é feito presencial oi:J'eietroricamente? 3 -
Cópia do último pregão com os respectivos itens solicitados; 4 - Cópia do

'\ .,...~. .-.
resultado de preços com seu respectivo ganhador da/licitação e os valores
por ítem dos demais partitipantes; 5 - Cópia das Notds Fiscaisdas mercadorias
entregues do respectivo'yéncedor da licitação;" 6/- Comolé procedido a
entrega dos it{ns perecíveís,(verduras, legumes;"pão, etc)pelo fOrnecedor; 7 -
Essesitens ~recíveis é recebido pela SECou' por 'cada escóla e/ôu EMEI?8 -
se positivono 'ítê.m7 "PORCADA....ESçàüA'áu EMEI",nome de cad6 responsável

"-'_. ~ /' J -"...,-"

por cada recebimento e seu respectivo.local.Lescola oli EMEI).l1808Eduardo
AssisRequerimento de Solicitação de Serviço(sela e[1viado ofído a CORSAN-
Companhia riog'[andense"d~o~aneamento, pdra,qÚÉ?proced6 o conserto da
faixa do asfalto que foi retirado~na ..rua:;Eúrléo Araujo"para a troca ou
colocação de canos,~poisa referid'ã õbranaquela ocasião foi executada por
volta de 30 dias, já ocqsipnançJo com issoo alolamento de um ônibus urbano
e quando chove viro'nu/Íl ,tltciTeiro-e-dianee::os 6!p~ó)é incontrolável, se a
referida obra ainda não acd~oí:1'é;fér6~õniinuidãdEi que seja refeito o asfalto
nesta parte que foi finalizada. \18ío" Êduãrdo AssisRequerimento de Seja
enviado ofício ao Colégio Notre Dome Aparecida de Carazinho. Pela
Realização na última sexta feira dia 03 de julho pela realização da Feira do
Conhecimento, promovendo a integração de todos os alunas e despertando
nos educandos a curiosidade, discernimento e interesse pelas mesmos às
matérias passadas no currículo das sériesenvolvidas. Aplauso Receba deste
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Vereador e de toda a Cãmara Municipal de Carazinho, os mais sincerosvotos
de parabenização pelo excelente evento realizado. Executivo Municipal para
que informe o que segue: 11811 Eduardo AssisRequerimento de Pedido de
Informação Seja enviado ofício ao Executivo Municipal para que informe o
que segue: Referente ~,.:'~5:n<;miaA?int'úiÕ?jql)i<;:.?: 1 -, Qual o valor gast~
mensalmente com 5::omqustlvel,(gasolllla: AlcQol&yleo'diesel) de Janeiro ate
30 de junho de 2Ó,15:[nlês' a mês por produtor2~ düáljo!Yalor gasto com
Energia elétrica',::de\jê?neiroaté 30 de.junho de 2015. (hjgfs'0"mês)3 - Qual o

/ ..•••, \,r ..-" .••••..••.•••.' / ~

valor gasto com água e saneamento (corsan) de janeiro até.;30('de junho de
2015. (rnês:d~rríês)4- Qual o vaíor gasto com telefonia de jaríéirê):até 30 de

"',""~' '"7 ~, .I I -~. >{ l'
junho oe:2015: (mês a mês) 4 - Qual o Valor gasto com o pagamento 'de horas
extra(;dê:janeiro a 30 de junho .tJe 2015; [mês a mês)5 - Qual a pr~Çisãode
ecóriàrTiia em cada item descrito anteriormente. 11812 Eduardo A'Ss;~Orion
Albuqúerque Requerimento, ,de AutorizaçãeLde_Viagem_seja autófiZbdo
viagem para Santa Catarina às cidades de Joàçaba e Chapetó, entre 6's:câ1bs
08 ói 11 de julho de 2015, para cumprirem .àgendas naqueles localidddes:
11813Orion Albuquerque Requerimento de Aplauso Parabeniz~mos a senhora
Sandra Citolin por assumira presidência do Rotary Club Caratinho, no dia 30
do mês de junho de 2015,sendo a segunda mulher na história da Instituição no
município, a assumira presidência. Por~suacapacidade, experi'ência e espírito
de bem servir,'não restam dúvidas que o Rotory Club de Carazinho fez a

l~ .-' -~.. ••• .••. t I

melhor escolha, e estará bem réprésentadd Acreditamos,que a nova gestão
estará intensificand'o suas ações, comprometida com IosIpropósitos da
instituição, através VC2 voluntariado. Parabéns Sandra!!Ji .1814 Daniel Weber
Requerimento de Aplauso Solicita que seja enviado jOficio de aplauso ao
Sindicato Rural 'de Cúràzinho pela realizáção da palestrá "Mdnejo integrado

I t. '" ~ •.. ,,; -
da cultura e das doenças da soja" e "Tratamento Industrial de sementes de
soja" realizado no dia 06707. 11815Estevão De Lo(e~ó Alaor}Galdino Tomaz
Requerimento",de Aplaoso'\Seja enviado ofici6 do Poder Legislativo de
Carazinho aCORRECAR,pêlo belíssimoevento realizado no últim'odomingo na
praça Sold6aQ Adriano, com"Clêbrrida das.érianças e jovens. 118'22Femando
Sant'Anna',de' Moraes Requerim'êntotle"Ãplaúso O Vereador abaixo subscrito
requer, na fôrma regimental. que d~pois'dé~lido e deferido e'rT)plénário, seja
enviado oficio\de aplauso aO,COLÉGTo"'N9TREDA'MEAPARECIDAque na

"'" ••....•••. -->,.--.-0;-.--." ,,'

ultima sexta-feira'realizou'a~IRA DO CONHECIMENTO"evento que te como
objetivo desenvolVer o trab01ho-coletiv'O~é' incentivá'r a busca pelo.., ~---.. - . .,
conhecimento. Através.desta receba as congratulações do Poder Legislativo
Municipal. 11823Giar)fP.edrGSORequerimento de,AQI,ªuso Seja encaminhado
ofício a Equipe de "festeirc)s',';-aQ~Le.sld.\'nte:~â~AsSq'liàçãOTricolor,Sr.Nicolau
Kem e a Direção da RádiÓé\1f9l6:aL~i9~<tdo Manhã cumprimentando-lhes
pelo apoio dado ao Grupo de SocorristasVoluntários - GSVpara a realização
do Galeto com Massavisando arrecadar recursospara manutenção do grupo
e de suasprincipais necessidades 11824Alaor Galdino Tomaz Requerimento de
Aplauso Seja encaminhado oficio de aplausos a Direção do SENACCarazinho
na pessoa do seu Diretor Ismael Wimmersberger extensivo aos demais
funcionários e colaboradores pela conquista do Troféu Ouro do PGQP/RS.
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11833 Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja encaminhado
ofício com os cumprimentos a Cabanha Tombini extensivo a Wagner Oliveira e
Pablo Guilherme Machado que prepararam e conduziram a égua TL INDIA
GUAPA- Quarta Melhor Fêmea do Passaporte de Santo Ângelo. 11834Alaor
Galdino Tomaz Requerimento' ;dê NílÓL;s()~Sêja;eRcaminhado ofício com os

.....•.""'"._..,.--,." ..-_~.\' !' " Ii 11 -~ '
cumprimentos ao Professor,CiándiorBorgesé direçã"" da';Escola EricoVeríssimo

• ••. //,", -). j,. - - ,~/ J'; ..i.A
pela IniCiativa em\rédhzar palestras com foco no ~s8or!e aos estudantes
daquele educdQc:lári6~ 11843 Gian_R-edroso Requerimg~t9f:de Pesar Seja
registrado é'm'Ak( e oficiado aos1amilia'res votos de profunBo1'pesar, pela

,~.- f r , "', ~"-' /-"
perda irrepmável do Sr.NEIVOJOSESECCO,ocorrida no último dia.G3;de julho,

••..":.,.v ,..,. -, '.,...' • • ', •.' i
aos 62..Gln()s.GRANDE EXPEDIENT{ A pedidojdo vereador Eduard9~aubert
Assis á'"Êiquipe técnica da Prefeitura explanou a situação finané!éifa da
Preféftura com foco no turno úhico por 50 miníutos. Após foi abe'rtà~ara
qUEl;~tionamentos.•O vereador~Eduardo _~Ha.Ub~[C6SSiS~SO'iCij-9'~1a retirdi:j(J~o
re\:túerimento 1:1.811.Ordem do Dia i Passamos a Ordem do dia ';:para
aprêciação e votação dos requerimentos: oVereador Rudi Brombilla soliêitou
que os requerimentos fossem votados em bloco. O Presidente coloca em
votação o pedido verbal do ;Vereador Rudí Brombilla. Aprovado por todos. O
Presidente colocou em discussão os'.Req0erimentos os Ivereadores Gian
Pedroso, Estevão De Loreno, Paulino dé~Moura, A"nselmoBritzkeJrudi Brombilla,
Alaor .Tom.az,oiion.\ Alb~qUerqu~'I..ty'árcio)toPP~n e ~ani"f! v.:.eber quiseram
discutir. Nao havendo vereadores.que qUls,e.ssemdiscutir o preSidente colocou

. 1 ',- ..'- ",,'-:' . I
em votação. Aprovado por todos os requerimentos/Nada mais havendo a

. \ ,. _ .-0 ,I I ~_

tratar, sob proteção de Deus o preSidente declarou encerrada a presente
sessão, convocàndo\ 6,Ssenhores veread()res para a sessão ordinária a ser
realizada dia 13i07/2015 às dezoito horas equarenta eéinco m'inutos.Tenham
todos uma exce!ente noite. "" L I }

t \ \ £ / .".~." /
l~cJh

Vereador Pàulino de Moura
Presidente.••••.
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