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Aos treze dias do(mes,de-Julho de dOIs mil e quinze~'í:as) dezoito horas e
quarenta e cinco mirllitos 'ocorreu á vigésima sétima sessãóJ(jc?ano de dois mil
e quinze d8C?rnúra Municipal/dê Cã7à~L~lhO.O vereadôfl,D!j~i:1 Weber
procedeu .•a/leitura de um trecho da Blolla. O Presldente"':'colbcou em
apreciaç,~<&à)ata 026/15 da .sessãjo ordinária.\Está em discusSãc: ci~!9:!~\não
haven,do.vereadores que qUisessem discutir colocou em votaçao. Af')ro\mdo
por tod~s: LEITURADO EXPEDIENTE:'Ofício 199/15 do Executivo MuniciPal)r~fJt;Jal
encbminha Projeto de Lei n° 077/15; Ofício 008!2015~do~Departameni6"de
Cc;ptêJtiiiidade do' MuniCípíó's6ITCitando oplenóoo -para o dia 14jde julho '6Ç16
hor(js~para aprepentação e discussões das'metas da LDO 2016; Convitel\do
Recanto para ináuguração eda ampliação do Recanto São Vicente dia II de
julho as 16 horas; Convite do Sicredi Alto'Jacuí para o lançaménto do Plano
Safra 2015/2016, dia 13 de julho as 8 horas; "lEITURA DAS INDICAÇÕES: 11860
Erlei Vieira Indicação Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao
setor competente a realização de reparo no ds"falto localizado na Avenida

",,- ''''''-''''' ft -São Bento, frente aO,',n° 1593 - Bai!!9 floreste~dneste local o ~Sfal:o tem muitos
buracos grandes, prejudicando e estragando os carros que por ali passam.
11861 Erlei Vieira fndicação Solicitando ao Executivo Municipal, q'ue determine
ao setor compet~nte 'djrealização de reparo no calçam~nto, ou colocação
de asfalto localizado ha\Rua: José de Alencar, na quadra do n° 62 ao 92 _

\. •• ,~ -~ . ," I r

Bairro Borghetti, neste local o calçamento está cedendo para baixo formando
muitos buracos e barro\~os dias de chuVd. 11866<Erlei Vieira Indicação
Solicitando ao Executivo Muhicipal, que determine' aó setor éompetente a

1. .,_. " ......' ._ .••••
realização de Reparo de Ensaibramento e cOmpactuação na RiJa Lajeado
em frente ao nO13 - Bairro Fey."I] Im Paulino ,Dê Móura Indica'çãoSblicitar ao
Executivo qu~ providencie ao set6r,.çQ-mpeténte á colocaçãó de'úFn corrimão
de madeira boilongo de uma esca'dárTa qué.se,encontrp/parO.ospedestres
principalmente ás pessoas idosas que poF'ali..sic~lam,cío atravéssar da Rua
Silva Jardim para 'à,Rua Mmcílio Dias centro essa'escôdaria ficá na lateral do
Banco SICREDI. Moradores pédem~providência::-éÔm urgê,{cia. Segue em
anexo as fotos. 11876 E?lei.Vieira Indiêilção SoliCitando ao EXecutivo Municipal,
que determine ao setor'competente a realização "'de, reparo no Asfalto

. ,.,...... -'." ~.." ..-,0: _ .
esburacado, localizada Q...a~~a_~I~,xan~re,d?~!'1..o~ta. e,~jrente N°s 632- Bairro
Centro, neste local o asfalto'~esta '"desmoronanâó formando uma cratera

-.:..••.. :cl}, ,., -~

causando perigo. 11878 Erlei Viêirô'lndicCíção Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente a realização de Reparo 'de
Ensaibramento e compactuação na Rua Epitácio Pessoa em frente ao n° 210-
Bairro conceição. 11885 Daniel Weber Indicação Solicita para qu'e seja
realizado o trabalho de cascalhamento, ensaibramento e compactação da
Rua Bororós. 11886
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Daniel Weber Indicação Solicita para que seja realizado o trabalho de
cascalhamento, ensaibramento e compactação da Rua Carijós. 11887Erlei
Vieira Indicação Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente a realização Patrolamento, Ensaibramento e compactuação na
Rua Albino Feldmann em toda, sua éxtér;]sCio',-;;BairrDNova Ouro Preto. 11899
ErleiVieira Indicação S,oliciídhdo'ao!/E~ecuiivbi' MUhiCipc;i1,que determine ao
setor competent~:;' ,<:$ 'réálizaÇão Patrolar1-l~ntci~/Ênsaibramento e
compactuaçãoêna 'Rua Afonso Anto(1io Lossem toda sueS'eftensão - Bairro
Nova Ouro/Pretô::'11904 Danieyweber-Indicação SOlicitdlpafà, que seja
realizada/op~ração tapa buracos no. RuÓ,Antonio AndreiV/~eFr;! como
melhorias:pêld extensão da via. \J.l905~Daniel Weber Indicação Solicita para
que sejéú130lizadaoperação tapa/buracos na 'RuaAlmirante Tamandt,.$;':bem
como\rtélhorias pela extensão db via. 11906Daniel Weber Indicaçãó stlk.ita

,F,r ••• c, ' li I .......,-~-7
aplic~ção de resíduo de asfalto na Rua Augusto re)l.er.JJ9Dl...,Daniel Weber
Indicàçào SOlicit,apaio que sejám realizadas melhorias por toda a extJ'ns8ó
dei\...,y. São Bento. 11908 Daniel Weber l?idicação Solicita para que ~eja
realizada melhorias no asfalto da RuaVenãncio Airesprincipalmente em frente
à ACIC que encontra-se com o asfalto bastante danificado. 11914ErleiVieira
Indicação Solicitando ao Executivo ,Municipal, que determine ao setor
competente a realização de Recolhimentos de entulhos verdes na Anita
Garibaldi, nOs43, 80 e 108 - Bairro Medianeiro.' 11916 Orionl Albuquerque
Indicação Solicitamos a limpeza e"posteriormente''o estudo e possibilidade de
criarem uma praC;:a~àBairroPlónóító. entreâ$ ruasgermano 'Bernardo Genehr
e rua Moehlecke, 'tendo em vista que o espaço ri1éncionado é de
propriedade do PodetJ:\úblico,já possuindoum campo de futebol. Pedido dos
moradores. 11917Orion 'Albuquerque Indicação Solicitamás a colocação de
grades nos Bueirosda 'Rua Germano B:,Gênehr, e aj0stés nos'mesmos pois,
com a colocação do asfalto, o meio fio ficou acima dos bueiros! impedindo a
passagem e esc()amento\ da água. fedido dosImóradores! 11918 Orion
Albuquerque Indicação Solicitc:J'mosa limpeza do'terreno, podaàe árvores e
manutenção/dos brinquedos'na "Péaça do~BéÍirro(localizada np,;RL!a João
Batista R. Dó Silva. 11924 Edubrdo'Assis"lndicáção para' que se}aça os

: " ...........; '" ~.. . "'.. .consertos e fechamento de buracos e'limpeza de tubos na rua TamoIos,bairro
Broecker, em toda sua extensão. 11925 Pbulino"Óe MoUra Indicação Solicitar

. . '", ". -, - " ... ' .......:ti.;,.- ~"""". "
ao Executivo Juntamente' com. o setor competente~a limpeza dos galhos
espalhados nas calçadas nà'À"y:~Antônio.José;'Bãtréte.Bairró Santo Antônio.
11927Estevão De Loreho Indicaçãõ$'olicitó"Melhorias no'télhado da parada
de ônibus da Rua Sergip~-:'esquinacom a Rua são.páÚlo, no bairro Oriental.
11930 Estevão De LorenOlndiCãção-Solicita -a -co loêó'Ç6o de duas lixeiras
comunitárias grandes na ?úé"Riàfh:Úéló,'nàsqÜddraS'entre a rua Tijuca e a rua
São Luiz.11931Estevão De Lorenõ (h8iébçEio'SOUCITA ao Executivo Municipal
que encaminhe ao setor competente a execução dos serviços de troca das
madeiras que dão sustentação ao pontilhão na Rua Carlos MicheJini divisa
com a RuaVisconde de Pelotas,no bairro Princesa. 11932Fernando Sant'Anna
de Moraes Indicação Solicita ao setor competente que realize limpeza de
Bocas de Lobo na Rua Barão de Antonina Esquina com Av. Pátria, pois a
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mesma se encontra entupida e causando mau cheiro. 11933 Fernando
Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita ao setor competente que realize
limpeza de Bocas de Lobo em toda extensão da Rua 10 de maio, pois as
mesmas se encontram entupidas e causando mau cheiro. 11938Estevão De
Loreno Indicação Solicita para que .seja reólizado_o recapeamento asfáltico
da Rua Almirante Tamandareêtrecno''ehtre 'as'iRuQ's20 de Setembro e Rua

.... ,......... -.~-.-/.' •. -- ",._-"',,- i', I .""••

CarlosMichelini. 1L9;39E,!itevãoDe Loreno Indicação So~elt9;a,..operaçãotapa
burac:os na rua '~c:I~anha Marinho:.,..n.o.~a.irro princesa.ll~-,~~~~!O G:rhardt
Estevao D7',Loreno Marclo LUlylndicaça~ Encamlnhamosv.s9~Sltaça~ ao
Executlvo"pqra que determine ao setor,competente com a maxlmcj1lJrgenCla
possível(r'r)~.didas no sentido de agiliiar 0\ reparo dos enorrries';b'uracos
começando da esquina com a Rúa Paissanduaté a baixada na Aveniêió são
Bento.21-ióppen11943Ofto Gerhardt Estevão De Loreno Marcio Luiz'I-:J'ó~ºpen
IndrrZaç,60Encaminhamos SO!icilação ?O .Exec_uti;,-o_paraAue,determiit-ClP
setor competente com a maxlma urgenclo posslvel medidas no sentldo'de
agilizar o reparo dos enormes buracos começando em frente~CAIC na'I'Rua
Polidoro Albuquerque no BairroVargas até a baixada no Bairro"Floresta.11944
Ofto Gerhardt Estevão De Loreno Marcio Luiz Hoppen Indicação
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor
competente com a máxima urgência p6~sívelmedidas no sentido de refazer o
calçamento na' Rua Bernardo Paz começanc~!? da esquina Ida Marechal
Floriano até a esquina com aSilvá'Jardim:n'o Bairro Loeff até o Centro 11945
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Alaor Galdino TOmai Indicação Seja enviado oficio ao Executivo Municipal
para que determine','a realização'de tapa buraco 'na Rúa Tamoios pois a
mesma está intránsitáV~1.11946AlaorGaldino Tomaz Indicáçãci Seja enviado
oficio ao Executivo Muriiçipal para que determine o reálizaçãci de melhorias
na RuaAloisio Stêin na 'vifa Rica pois a mesma está intránsitável.l11947Marcio
Luiz Hoppen Otlo GernaH:Jt Estevão De Loreno Inf:1icóção Solicitando ao
Executivo Municipal, que àelermine ao setor compétente, a exécução serviço

'. ..•. " "', '"."." .
de limpeza e capina na RuaEduardo Graeff fundos EscolaEricoVerissímo,que
está totalment'é tomado pelo rnatoe é deposito dé lixo, proliferaçãO de ratos• '"',' .....".-./ ~l .•
e insetos.LEITURA. DOS REQUERIMENTOS:.11858 Rudi Brombilla'R~querimento de
Aplauso O VerE:iadorabaixo assinadÓ-sÔlicita.iÍa}orm a regimental. 'qUe depois
de submetido ~~m PlenárioPo[Claprbvação) S~jCl:envia(jó ofício de
cumprimentos a COTRIJAL~m nome do seu Presidér1teNei César Mãnica e
do gerente da Undõde CarazinhoGlória"Luiz m'trõrnênico"séndo extensivo a
todos os funcionários 8'colaborad~pelãiBinauguraçã6 da Loja - unidade
Carazinho. Com uma novo'estrutura, mais moderna,.dmpla, aconchegante e
com. mix diferenciCl~o::'dr Ijt;.d';'.!..os,=--~n_v;,~tiQ1e;:t€tquefaz parte do
planejamento estrateglco da iogpperat!va; reah.sadono sentido na busca de
avanços tecnológicos com vistasÕo""6úlilerHôde produtividade, no conceito
de sustentabilidade. Recebam o reconhecimento do Legislativo Municipal.
11865ErleiVieira Requerimento de Solicitação de Serviço Seja encaminhado
ofício, ao Gerente da Corsan de Carazinho, solicitando que seja recolocado o
calçamento na Rua Parecís em frente ao n° 98 - Bairro Borghefti, onde foi
arrumado o vazamento. 11872 Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso O
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Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de
submetido em plenário para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos
ao Grêmio Estudantil da Escola Municipal de EnsinoFundamental Rufino Leal
em nome da professora orientadora do Grêmio Estudantil Luciano Roesee a
presidente Maria Eduardo B~agaMo~ãe's,s'éndo'extensivoa todos os alunos e
colaboradores pela realizoção-20qr:io'dacartipa'nhâ do-agasalho juntamente
com comunidade,êscQ.lár.ós~/ c'onceitos de cid8deJnio'1Jvyai],para qualquer
ambiente de apr~r:-dizado, se enc0!2.trarn...naescola e refle1~r:n/n<?sociedade.
Recebam .o reconhecimento do/Legislativo Municipal. 11873~O?/07/2015 _
11:35:00Gidrí Pédroso Requeriménto de.ApldUSOSeja enviado ofítió"do Poder
Legislativó,fde'Carazinho à Agro'pecuÓri6 Dois Irmãos que compléo~l9 Anos
no últi~CJ,d}a08 de julho. 11879'pian Pedroso,Requerimento de APlcí~)seja
enviado ~oflclo ao Presidente da Slcredl, cumpnmentando-Ihes pelo fato~de
que'recentemente a instituição 'financeira c06perativa,se,consolidou 2éWf% a

" .. ,; ~ "-" .. -.-~ •.. r' '" -',' ".'. .-- _o, _ _ 'I. ...~

10°-maior operaçao brasileira de consorcIo em momento promissor para o
segmento no país. 11884Daniel Weber Requerimento de AplaL[\o Solicita'l'que
seja enviado oficio de aplauso a toda equipe dos Voluntários do Riso de
Carazinho, que' completam este mês s'eu primeiro aniversárib. 11889 Gian
Pedroso Requerimento de Pesar Seja'registrado em Ata e; oficiado aos
familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável/do SL ADJALMO
JOSÉPEREIRA,o.corrida no último ..dia 03 d~ julho, aos'62 ,anos, 11890 Rudi
Brombilla Reque"rimentode Pesai'Seja consigriãdo em Atá é oficiado aos

"I. -',~ '-" _familiares votos de\wofundo pesar em nome do PODERLEGISLATIVODE
CARAZINHO,pelo falecimento do senhor DORVALlNOLUIZFERREIRAaos 60
anos. 11891Gian PeClrosoRequerimento de Aplauso Seja' enviado oficio de
cumprimentos ao Grêmio Estudantil dà. Escola Mu'nicipdl de Ensino

- '\ \ . :••....•..1 .,',. I. >'

Fundamental Rufino Leal que pelo 20ano realizou a c'ampanha do agasalho
com a comunidade escolahe que foram doados na EME(Arthur ,MiltonArnold.
11892 Rudi Bromt:iIIa Requ,erimento de Apoio O/Jeréador ab'2ixo assinado
solicita na formtl regimental, 'que depois desúbmetido em plenário para
aprovação, séÍa enviado ofído a"Senadora.Ana,Amélia Lemos em'apoio ao
projeto de I~i -(P~S1.7/2015) que--r~fiJLJ~d%,mércado de/ôrteséL~} próteses
com normas~-mOlSngldas para cOrribatekas.fralJdes no setoL)E mais uma
iniciativa que vé'm reforçar a importância 'i:lm.définir,de~rnodo claro e rigoroso,
pU,nição exemplàr, a essos:f~a,~des,que lesarn::?S~p?cient~s(que lesam os
medlcos honestos, as Instltulçbes~hospltalares::'a"'-Industna,que produz esses
equipamentos e a pr'óp~a credibfliCfadeClõ sistema;..;Réceba apoio deste
Legislativo MunicipaL 11895~Gian Pedroso Requerimento de Aplauso Seja
enviado oficio de aplau€a,ynidadeEloSesc de:"Car~ii:lbô pela conquista do
Troféu :rata, no evento d5: pr~!pi£;8tfali~ã,~~'.BS20 15. 11896Rudi Brombilla
Requenmento de Aplauso O Vereador aoalxo assinado soliCita na forma
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja
enviado ofício de cumprimentos aos peões do CTG Rincão Serrano pela
grande apresentação na fase Regional do ENART( Enartinho 2015) na cidade
de Marau - RS,realizada dia 12 de Julho de 2015: Peão Miquel dos Santos
Lampert - 10Colocado Chula Mirim. Peão Roberto Pedroso de Souza _ 3D
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Colocado Chula Adulto. Recebam o reconhecimento do Legislativo
Municipal. 11897Gian Pedroso Requerimento de PesarSeja registrado em Ata
e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável e
prematura da Sra.MARISETELOPESGRAEFF,ocorrida no último dia 10de julho,
aos 47 anos. Os Vereadores .QbaixosUbscntôs'requerem, na forma regimental,••.. '( .. '. ' '-' \, ' ' "',); ",' ,"
que depois de 11~8'D .•...c:rit'I)"Web€w,Estevão ~~e)/o~~r;,RRequerimento de
Repúdio ouvido o Plenário ecom a aprovação dos serihoreslEdis,seja enviado
ofício de repúdio doP6der Legislativode Carazinho ao êitip'út6'do João Reinelli\' ...........,. ~ """"'"' ......:.:..> f/' :\
(PV), autor(d,? projeto que cobra,IPVA de cprros com mais de3~p~os no RS,
de acordo com o proJeto, carros/com 20a 25 anos de fabncaçao passanam a.,'~.,,'" , ~)- \ , ' ""
pagar 4%'~obre o valor do veiculo, e"aqueles com 25 a 30 anos\d:;,'Yso, 5%.
JustificÔmos'ser uma afronta a tóda população do Rio Grande do{SçJÍ,\visto
que/cerca de 30%da frota de v~ículos do estado passaria, caso projet"b;.iosse
aprovddo, a ter obrigatoriedadé ao pagamenjo~do.IPYA,gerando aind'cl'~ais
dé~pes'asaos pr'opriet6rios destes veículàs,"que,por terem temr?0 de US6JTÍóis
avançado, já possuem um alto custo de manutenção e levando em conta o
fato de já terem contribuindo durante 20 anos. Uma população de classe
média baixa não tem como cumprir com as despesas de impostos, por ser
automóveis mais antigos já existe umaqespesa,maior, conseqüentemente o
imposto será mais um ônus para os condutores gaúchos. "Se'guindoesta linha
de raciocínio de que os veículos antigos t~m urf1a taxa maior 'de poluição e
que este é o mótivo para que sejealize a'~obrànça de IRVA,iseria então os
veículos novos sujeit6s a isenção?" '11900p'aulino De Mourá Requerimento de
Aplauso Sr.Presidente~.Srs.Vereadores: O Vereador abaixoâssinodo, solicita na
forma regimental. qu'e'depois de ouvido o plenário, seja' e'ncaminhado ofício
ao RECANTOSÃO VICENTEDEPAULOparabenizando-os pela ci inauguração

. .•.. \ . ". ,,".•.'. .' . '.. - I

do novo espaço que amp/Jouem quase 5 mil metros a area do recanto 11901
Marcio Luiz Hoppen R~querimento de Pesar O Ve'reador abaixo assinado
requer, na forma regim'entql. que depois de /óuvido eml Plenário, seja
encaminhado ofíCio externdndo os mais sinceros~otós de pesa~óos familiares
do nosso amigo Enio Monta~Q 20nhecido ,e chamado por todoS'como Tio
Fuço, pelo (se6't,alecimento oC6rri~ó;..no'dicv12/07/2015:, i1992l~arcio Luiz
Hoppen Otto.Gerhardt Requenmento de,Pesar O Vereador abaiXO asSinado
requer, na forJT1aregimental. que dépOiS~ ouvido o Plenário, seja
encaminhado ofrcio externando os mais sincerosvotts' de pescí'raos familiares
do nosso amigo Júiío•.Cézar -Càrnp~t.ocorridg:tíO:'sdbado .di6, 11 de julho de
2015. 11903Marcio LuizRequerimentõde O'Vereador abaixo assinado requer,
na forma regimental. qi,!,?,depois de ouvido o F:lenárl.?,seja encaminhado
ofício externando os mdis siAceW's'votGSde'pes6 aos~1;J':28:11Hoppen Pesar
familiares, DA Sra.NAIRLÀ/VÍPERfBÉCKER~pelô sewfâlecimento ocorrido no dia

'- ,..J,.} ~!. '. ""._ .- •I 1/07/2015. 11909Alaor Galdino TomazRequerrmento de PesarSeja enViado
requerimento de pesar aos familiares de JÚLIO CESARLAMPERTpela sua
irreparável perda ocorrida no dia II do corrente. 11910Alaor Galdino Tomaz
Requerimento de PesarSeja enviado requerimento de pesar aos familiares de
MARISETELOPESGRAEFF,pela sua irreparável perda ocorrida no dia 10 do
corrente. 11911 Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Pesar Seja enviado
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requerimento de pesar aos familiares de AFONSO SCHIMITI, pela sua
irreparável perda ocorrida no dia 11 do corrente. 11915 Erlei Vieira
Requerimento de Solicitação de ServiçoSeja encaminhado ofício, ao Gerente
da Corsan de Carazinho, solicitando que seja recolocado o calçamento na
Rua Alferes Rodrigues em frente 293\': Iíairro/Centro, onde foi arrumado o
vazamento. 11919 Erlei~Vieira'Reqyerimento dE/P"ésâ'rSeja encaminhado ofício

4 . ,., " .•..-;...- ", \..""'....., t. /'."
externando os mais.,sincerosvotos de pesar aos' familiares do nosso amigo

\" , ' - VI" ~. ,...,
Afonso. Schmit,<'~~,?rridono dia 19.do~~orrente mês. 'lT.9.,2YE~uardo Assis
Requenmento. de" Aplauso Para/JESSICA"MACHADO I pela ..conqUista de
campeã,SulJ3rasileirode Muay Thai 2015,càtegoria até 57 Kg.'1;'f922;Eduardo~"..• v ,t ~ ': ..,

AssisRequerimento de Aplauso Para WELERSONLELEpela conquist<%doVice
Camp"Êlãb'SulBrasileirode Muay,,-(hai2015. 11'923Eduardo AssisRequérfmento

", ••.••.• : .'; .••.'. '" '--.J •.

de Aplauso Para a academia CollisionFight na Pessoade seu Proprietario Sr.
André .Câmara pela conquista ,no Sul Brasileiro_de.Muay~Tbai.2015,CO'rbpeã

" ' .. . ~ '-. - - - y~~
com Jéssica e Vice Campeão com WelersOn. 11926 Estevão De Loreno
Requerimento de Solicitação desserviço Sdicità uma revisão na rede elétrica
da Rua Agnelo Senger, no bairro Oriental, devido as quedas de energia
elétrica que estão ocorrendo frequentemente, vem causando prejuízo ao
comércio local, podendo ocasionar danos nos aparelhos eletrodomésticos da
comunidade local. Pedido dos moradores da comunidaê:le.111928 Tomaz
Anselmo Britzke'Daniel Weber Eduardo AssisErlei Vieira Estevão De Loreno
Fernando Sant'Anna de Moraes"Gian Pédros'o'Marcio Luiz Hoppen Orion
Albuquerque Ofto Gerhardt Paulinó'De Moú~ RudiBrombillá Requerimento de
Apoio Seja enviado o'fício ao Presidentedo Senado Federal, ao' Presidenteda

~ ~ •. I

Câmara dos Deputados e aos Líderesde Bancada, manifestando apoio ao
PLC 2B/2015 qwe prevê a reposição salarial dos servidores públicos do
Judiciário Federal e dÓ Ministério Público'Federal. 11)129Estevão De Loreno

'I. " ~, •

Daniel Weber Fernando Sant'Anna de Moraes Marcio Luiz Hoppen Orion
Albuquerque Ofto Gerha'rdt'Raulino De Moura Requerimento de Aplauso Os
Vereadores abáixo assinados,'solicitam na formá regimental, qOe depois de
ouvido o plen6rio, seja encarYJinhàdoofício aÓJovém BrunoDella,Mea Britzke,

. .•...•. •••••.. ~""'.. "'.~ 1

cumprimentansJq-lhe pelo prêrrtio,de" 2°' Lugar na desláma,çã.?./no Enart
(Encontro de-Arte e Tradição), com'~rso'de.sua autoria "Sou,do Sul" , em
Marau no final de semana nosdias 11e 12de,JGlhode 2015.Parabenizarmoso

"'. "'o --........~ ,""'-', _ ,"

Jovem Bruno Della Mea Bntzk\:'pelo empenho, âedic'açao e'amor com que
demonstra ao representar Õ"'CTG'.Unidos.pelér~Trâdição"qúe ao declamar
externa seus sentimentos retid;)S nos~transcritoyéom convicção e
autenticidade de um verdadeiro piazito gaúcho.-ReGeba desta forma, os
cumprimentos do Podgr\egisTãtivo~Municipal~de éàrdzinho, por tão bem

•. ./-': ,' •....••. ..1_ .••.::- •. ", i •. ~,~ _ .:<. •
representar nossa cultura e .-traqlçoesâa;Setlll')a,Reglao. 11934Daniel Weber
Estevão De Loreno Fernando Sant'Ann'a'dé"Requerimento de Aplauso Solicita
que seja enviado oficio de aplauso a Loja Cotrijal de Carazinho representado
nesta pelo Gerente da Unidade LuizDi Domênico, que reinaugurou o Moraes
Ofto Gerhardt Marcio LuizHoppen estabelecimento no dia 09 de Julho. 11935
Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja enviado requerimento de
aplausos para o ProfessorRenato Luca da Academia Scorpyon de Jiu-Jitsu
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extensivo aos atletas - Maicon Costa Da Silva, Marcio Hunnig , Anderson
Varone ,Bruno Baungarten, Alecsandro Orling, Andre Dalcin pelas conquistas
obtidas neste final de semana na Copa Scorpyons de Jiu jitsu realizada em
Porto Alegre. 11936 Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja
enviado requerimento de

A
aplausos' pórO"dirE:;Ção;-,da Escola Ernesta Nunes

parabenizando pelo ciclo de palestrcis\éalizado'í1àlsemana que passou para
os alunos do EJA~1.j941"Fernãndo Sant'Annd,....,detMfróe~ Daniel Weber
Requerimento d~'APlbuso O Vereador abaixo subsêriíb'6;êquer, na forma
regimentai"que 'depois de lido e eJéieridÔ'emplenário, sejd éhvicido oficio de
aplauso do',DEPUTADO FEDERÁ RONALDO NOGUEIRA DE "oliVEIRA pela
criação<éiàiFrente Parlamentar. em"-Oefesà dos Laboratórios :d?/Análises
Clínicás.>Através desta recebal as congrátulações do Poder [EÍgíslativo
MUf")iCipdl.1J 948 ErleiVieira Reqúerimento de; PesarSeja encaminhadé3~6fí,cio
extérnando os mais sinceros vótos de pesar (JOLfaroiliores~do nossodmigo.. ./ - - _.. - - --.~ - ..... . ~-'_. - _.-.~ V A#"

Behhur Rodrigués da Rocha, ocorrido no' dia 08 do corrente mês aos 76'pnôs.
For:"suprimidoo intervalo regimental. GRANDE'EXPEDIENTE PDTj-Alaor Teimaz;
PROS- Rudi Brombilla; PP-Daniel Weber; PP- Estevão De Loreno,;PP- Fernando
Sant'Anna; SDD"Paulino de Moura; PMDB- Márcio Hoppen. Ordem do Dia _
Passamosa Ordem do dia para apreciação e votação dos requerimentos; O
Vereador Rudi Brombilla solicitou que ''os requerimentos é projetos viáveis
fossem votados em bloco. O Presidente coloca em votação o\pedido verbal
do vereador Rudi Brombilla. Aprovodo por 'todos. O verea'oor!Rudi Brombilla
solicitou ainda que .'os serVidores,-dojudiéiário explanassem por IS minutos
sobre o PLC28/ IS. Ó presidente colocou em votação. Aprovado por todos. O

• . \, lo • _ • ;' 1

PreSidente colocou em dlscussao os Requerrmentos o vereador Fernando
Sant'Anna discutiu. Nãô havendo mais vereadores que, quisessem discutir o

• lo, ,_ . ":' k I I.

preSidente colocou em yotaçao. Aprovado por todos/os requerrmentos. O
presidente Paulino de Mbura solicitou que o secretariá procedesse a leitura dos
números, autor'e eme,ita \dos projetos: PL 02:2;201S - Aútor: Executivo
Municipal- Acr.escenta inâo, íx~o Art. 20 da Lei,Municipalri .•..S.(S7/02. PL
072/20IS - Al:ftor: Executivo Municipal - Contrata emergencialmente'servidores

:...... "'- " - ." .• - ,í ~,
para trabalharem junto a Secretaria da Saúde,PL 073/201,5- Atitor: Executivo
Municipal- \Auto'riza o MunicíPio' ..•."Ôé. Cdrazinho a/realizar" dções de
regularização fúndiária dos imóveis e vici-públfé:às d9.loteamento situado no
Bairro Santa Terezinha. PL-..07S/1S- Autor:Etecútivo Munibpal- Autoriza

",. "'~ c- ._ .••• •

abertura de Crédito,$uplemehtdr'no.orçamento'de 201S.,PLL02S/1S - Autor:~ ----_o - ~.~ ,.,
Orion Albuquerque- DerlOmina a 'Câmara Cidadã", criada pela Resolução
317/2011 de "Cãmara Cidadã e Biblioteca Romeu.Scáglia Barleze".Relatório
007/IS - Autor: Legislativô/Municipel.--relatóriode \6xeêução orçamentária
relativo ao mês de junhodê2Ô15.1PLC 007/1SZa"'utôr:'Executivo Municipal - Dá
nova redação ao artigo 36 da Lên:órnple'mentar n. 11S/07,que cria o Instituto
de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo no Município de
Carazinho - PREVICARAZINHOe revoga a Lei Complementar n. 169/13.0
secretário procedeu à leitura dos pareceres 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
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todos. O secretário procedeu à leitura dos pareceres da comissão de Ordem
Econômica e Social. não havendo vereadores que quisessemdiscutir, colocou
em votação os pareceres, não havendo vereadores que quisessem discutir,
colocou em votação. Aprovado por todos, O presidente colocou em
discussão os projetos de L,eLcom os'pareceres~j8.qprovados, Não havendo
vereadores que quisessém dísç:utir-ó presidente Pa~lino-colocou em votação
os projetos. AProv?,ci~..p'ortàdOs. Nada mais ha~'e'ríd6~aí)~9ta,r,sob proteção
de Deus o presidente-declarou encerrada a presente sessag;;convocando os
senhoresvereadO'rêspara a próximb sessãerordináriaa se reálizar:ho dia 20 de
julho de dois/mil e quinze às dezófto horas e quarenta e . o rriinGtós~',Tenh
todos um'á:'ex~celentenoite. " d \ ;:,-;:..,.

/- <:..v / \ ~~~
~'I ~

/ :-.., '\.~

' ~e::ad~~~ edroso ~
Presidente
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