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Aos vinte e sete dias do'mês de julho de dois mil e quinze::-àsdezoito horas e
quarenta e cinco minutos ocorreu óyigésima nona sessaó1dó"anode dois mil e
quinze da1Cãm'ara Municipal dé CaràZinho. O Vereadbr1Má'rdo Hoppen
procedeu":Óleitura de um trecho ~da Bíblia. O President'eféôlocou em
aprecid,çgô.a ata 028/15 da sessão'ofdinária. Convocado o vereo'dor Gilnei
Jarré(s~8iénte do vereador 016n Albuquerque. Está em discuSSc(8~€s;atas,
não <rávendo vereadores que quisessem\ discutir colocou em '(otação.
Aprovado por todos.LEITURAI DO EXPEDIENTE:_Ofício_212/,15do Exel'<:;utivo
0l/nicipal, o qual encaminha Projeto de'Lei n°,082/15; Ofício Gabinete'óoiJdo
Vereador Estevão De Loreno, para participar de uma reuniãb na
Superintendênçia de Habitação da Caixa Federal sobre o Re~idencial Aldeia
do Minuano, dia 28 as 10 horas. Ofício 205/15 da Secretaria Municipal de
Saúde, em resposta ao OD 578/2015:LEITURA.DASINDICAÇÕES:12036 Rudi
Brombilla Indicação Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao
setor competente ,conserto da Boca de Lobo'e'reposição' da' pavimentação
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(Calçamento) na Rua 10de Maio (esquina com a Rua ErnestoAlves, fotos em
anexo. 12040 Erlei'Vieira Indicaç60 Solicit~ndo ao Executivo IMunicipal. que
determine ao setor' 60mpetente a realização Patrolamento, Ensaibramento e. " (: -
compactuação na Rup Lauro Weber em frente ao n° 580 e toda sua extensão
- Bairro Planalto. 12045 Paulino De Mo:u!a Indicaçpo/REITERA: Solicitar ao
Executivo juntament~ \ com o setor compeJe~te o I patrolamento,
cascalhamento apresenta, buracos e a limpeza dos matos que tomam conta
da Rua InhanduTn° 107Bailro; Operário, segue em a'nexo fotos 12049Paulino
De Moura Indicação Solidtar ao Executiv6 júntamente 'com o setor
competen,t(o tapa buracos'n,?dsfc::lItod9 A~enida Pátria cent~o)í'~de consta
vários buracos"em toda sua extensão e 'as pinturas das faixas de segurança,
devido ao"grande trãnsito de ve[cUlos.,Os~moradores/pedem "'-Providências
com urgência ''12050Daniel Weber Indicdção'Solicita'para que/seja realizadas,,~~. .o.....- _ ." • .~
melhorias na Rua Jornalisto,Edemar Ruwer. 12051/Daniel,Weber Indicação
Solicita melhorias hO,Rua Tarnôios::12053.Rudi~BtõmbillaIndicação Solicita ao
Executivo para que determine ao setor competente os'serviços patrolamento,
cascalhamento, compactação e limpeza de,bC!:eir9s nas Ruas GABRIEL
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PROMPT e GUILH~RME.SUR~R~C_K::129?5-'E?te.~ã~~~e Loreno Indicação
Reiteramos melhOrias no 'telhaâol'da':parodo de onlbus da Rua Sergipe,_ ..-.~ .', ~ . -' '-.'.
esquina com a Rua São Paulo. 12057Estevão De Loreno Indicação Solicitamos
o calçamento da Rua Arthur Pedro Diehl, no bairro NossaSenhora Aparecida.
12058Estevão De Loreno Indicação Solicitamos o calçamento da Rua Siqueira
Campos, bem como a tubulação. 12060Eduardo AssisIndicação Seja enviado
oficio ao Executivo Municipal para que determine ao setor responsável para
que faça patrolamento, ensaibramento e compactação na rua Almirante ~/

~
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Tamandaré, bairro Loeff. 12067Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja efetuado
tapa buracos no asfalto que dá acesso a estrada de Xadrez. 12068Alaor
Galdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio ao Executivo Municipal
solicitando que determine ao setor competente que sejam efetuadas
melhorias no calçamento da)Rua Er¥i(iõ'R<5den.-12069ErleiVieira Indicação
Solicitando ao Executivó~,MBriici~al;'-qUéd~j¥(rN~ê~ao~setor competente que
faça intimação pô7a :6':-prdpfiétáriodo terreno ~iíúadb'(rí'à/,RuaMaranhão em
frente ao n° n,\~BáÍrro Oriental, ajazer a Iimpezadé'stiAue já está com
cobras, ratôs e oáratas, prejudicórido õs'~izinhos. 12072F~t1dÁdo Sant'Anna
de Moraes'ródícação Solicita ab setor competente que realizéfcéporosna Rua
Barão tJ'é:Antonina - sentido cEmtrois6mmei, onde existem várioS,b'0racosse

•
tor~cf~ª3vde .di.ficil trategabiliq6de. 12073rernando Sant'Anna -éÍ~~oraes
Indlc~ç?o SoliCita00 set~x competente que realize re~aros na ~,~g,São
Se!=>9stlao,onde eXlstem.ya(loslburacos se toroaodo~de~diflcJl)rafegablllqade.
!'20is Fernando Sant'Anna de Moraes Irldi~ação Solicita ao sétor compét~te
que-realize reparos na Rua Goiás, onde existemvários buracos' se tornan"dode•difícil trafegabilidade. 12076Fernando Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita
ao setor competente que realize reparos' na Rua Marques d6 Pombal, onde
existem vários. buracos se tornando,' de difícil, trafegabilidaéfe. 12078 Alaor
Galdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio -ao Executivo Municipal
solicitando que ?etermine ao" setor c;«.m~Eüente'qu~; s~jam efe.tuad?s
melhorias na Rua\Lapa. 12079.Fernando -Sant'Annal de Moraes Indicaçao

• • . k lo V-k'. .••.......1 1 j.. .
Solicita ao setor competente que realize um reparo, no asfalto na esquina da
Rua Primeirodé MÚio com Rua 14 de Julho, onde. devido uma construção o
asfalto foi retirado\'e tornou-se um perigo para qúém por ali trafega,
principalmente a nciité,pOiSnão a sinali38çõo algurpa/ 12080Alaor Galdino
Tomaz Indicaç90 Sejdl.e~viado oficio ao Executivo/V\~nicipallsolicitando que
determine ao setor \ competente que demarque novo local de
estacionamento e pintura da vaga para pessoaséolTÍ deficiênçias na Avenida

• Floresda Cunha, práxim6-a "Câmara de Veré'adores. 12081Ânselmo Britzke
Indicação/Para que determine.ao.2etor c5:Jníp~téntecom d mgxirna urgência
possível,a limpeza e colocação.d8'um'-tampõo na boca' derldboJlocalizada
na Rua Ern'ests»Alvesesquina com"ã"1°".de'M9iQ, no Sehtro e"a '(éposição do
asfalto. 12082Estevão De Loreno Indicaç-õo Solicita a'operaçãÓ tapa buracos
na Rua Guilherr1lEl,Becor;;::çSQleçando em fr;;t9'Escola.,Carlinda de Brito,
em toda a sua extensão. 12083~Gian Pedróso<lhdicdção'Seja enviado oficio
ao Sr.Prefeito Munici~al, solicitandaparãque determine"ao setor competente
que sejam tomadas Providências imediatas no sentião-de realizar limpeza das
Ruasdo BairroOrientaLc'GfnTeCõlhimentodeentulfibs~galhos de arvoresque
encontram-se depositado"'s.+\'âs~mgrriâs:i20$.6~Estev60 De Loreno Indicação
Solicita a operação tapa buracos nã~Ruâ-Anália Webwer, junto da esquina
com a Rua Oniva de Moura Estery. 12087 Estevão De Loreno Indicação
Operação tapa buracos na Rua Barão de Antonina, em frente ao n° 209.
12089Marcio LuizHoppen Indicação Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente,a execução de colocação de um banco na
Pacadade ôo;b" 00 A"eo;daSôo 'eo'a em ',eo'e aa 0"987 Mma;aL"~
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Happen Indicaçãa Salicitanda aa Executiva Municipal. que determine aa setor
campetente, a execuçãa serviça de, Venha através deste reiterar a pedida
de patralamenta e ensaibramenta e campactaçãa na Rua Cuiabá bairra
Flarestae em tada sua extensãa pais , esta impassível transitar na lacal e da
jeita que esta nãa pade, ficar a pedido"das" maradares ,se far atendida a

~ . .. -., - . "',', i ~.I1 I1 \~

camunid_ade agr99~~E;. '.q091" "'Olta ..Gernd~!J)n~_i~.9.!ãa Encaminhamas
salicltaçaa aa Executivo' para que determine aa sMor;competente cam a
máxima urgênêia .póS'sívelmedidas na sentida de agilizo; ó' rePara nas buracas
da Rua Jaão Eduarda Kraemer c~ a esquina da Rua Oni\fifiIlé"Maura Estery,
Bairra sómvmér LEITURA DOS /REQUERIMENTOS: 12031 EsteJêlb1:De Larena
ReqU,e;i.0~ntade Aplausa Seja"enVibtla afífia de cangratulaç6e~9~ Pader
Leglsl~~yade Carazlnha a Sra.~abla Rezend~vascanc,elas Muhl. en;;)~~e da
professora cumprlmentamas tadas as crianças pela bellsslmaapresentaçao na
Encantra MunicipaL de.Educaçãa, na Escalà.Riero,Sassi,J203.4Rudi Brqmbilla
R~êq.uerimenta•de A~lausa Seja enviada, afifia de cumprimentas a\~Sc'ala
Estadual de EnSinaMedia ErnestaNunesem name de sua Dlretara Janete Raas
de Oliveira, senda extensiva a tadas as alunas, prafessares é calaboradores
pela camemoraçãa das 54 anos da Instituiçãa de Ensinacamémaradas na dia
15 de julha. 12048Rudi Brambilla Requerimenta de Apaia Sejà enviada afícia
de cumprimentas à Assaciaçãa da Etnia Alemã de, Carazinha em name de
seu Presidente Claudia Haffmann senda <êxtensiva a toda direçãa e

• ,'. ~' ••• " 'Y_. . ~ ;t.-
calabaradares pelas festividades'realiza.db na camem<;>raçãa 191 anos da
Imigraçãa Alemã \'na Ria Grande da Sul realizada dia 25 de Julha nas
dependências GTG\Rincãa Serrana. 12052 GianPedros'a Requerimenta de
Aplausa Seja enviado afícia de cumprimentas. aa /Profess'ar Neri Neitzke,
cansiderada a-maiar,dutar de videaaulas da munda q'ue já a iievau a 7 países,
cam 160 paiestras \cíbrangenda 20 '~i1 alunas! 12054 Anselma Britzke
Requerimenta .de Aplausa Seja enviada .oficia dê áplausa r aa Hospital da
Cidade de Passa Funda,'\c:umprimentanda-Ihes pêla inauguraçãa da UTI
Neanatal e/n'a última dià,20'de julha,data,érnque a Haspital da Cidade
campletau "a 101o aniver~ria"(te fu~d6çãa: 12056 pauliDO\De Maura
Requerimentq'de Mesa DiretarU.S.ejâ,enviado afícia aa .súb-~rO:curadorGeral
de Justiçaaa,Estada da RiaGrande daSLiI.'a_carazin~é'nseFabi6na Dallazen,
canvidanda-a\para .ocupar a espaça destirÍ~Ô~TRIBUNA ,LIVREda mês de
agasta, que serárealizaâà:na Sessãa Ordinár~da.dia 31, a,partir das 18haras
e 45 minutas, pàra fazer L:Fma:explanaçãa"êam relaçãa a sua carreira
prafissianal que a feZ'chegar a este carga de inestimável importãncia. 12059
Daniel Weber Eduardq'Àssis Requerimenta de--'ÁpJausa Salicita que seja
enviada .oficia de apia~s~ ià,.llA<;;~~~ac:iaç~a <:!e,,;pnibAlemã de Carazinha
pela arganizaçãa da Jantar carTlemarativa_aas 191anas da Imigraçãa Alemã
na Brasil. 12063Gian Pedrasa Req~uêrimentade Aplausa Seja encaminhada
afícia aa Diretar da Escala Estadual de Educaçãa Prafissionalde Carazinho
[EEPROCAR),Sr.Celito LuizLorenzi,extensivo aos Vices Diretores, Sabrina Penz
Rizzi,Maria Schaefer e LuísFernandes PinheiroMeira, aos alunos, professorese
demais funcionárias, cumprimentando-lhes pelos 39 anos de fundação. 12064
R,di ',omb;UoReq,erimeoto de P"m O V.,eodm obo;,o =;oodo wndto 0"f
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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 CARAZlNHO,pelo falecimento da senhora
CECILIA BARROSOCHAVES (Vó CECILIA).A todos os familiares da senhora
CECILIA BARROSOCHAVESos' nossoSmais sentidos pêsames pelo infausto
ocorrido. 12065 gsmiêl~'W~,bêr.Requerimento ~qEj~Ar?I?~O Solicita que seja
expedido ofício pocesta'Egrégia Casa na forma de APLAUSOa Escola Estadual
de Educaçãofproiis's\ónal de Carazinho (EEPROCAR),q0'é'lcbmpletou 39 anos

...:::;.....\.. ".- ~ •••., ''''~f ./ '
de fundaçqoeste mês. 12066qc:fnielWeb'er Requerimento deiAplauso Solicita
que sE)já,expédido ofício por esta Eg[égia\Cc;sa na forma dEf.(ip~f'usO aos
sóci9~c'~(oPrietários da empresa PÉRSONA~ITE,um centro est~!LS9/que foi
inaugurado no dia 5 de Julho/de 2013 e este mês esta comemoranÇ:lo seu

• segUi)êió ano em nossa cidade. 12070 Paulino De Moura Requeriniéoto de
p'-pla0soSeja enviado umofíéio de aplauso _ao~Sr.•i'iey_E_duardoPc!s~tlPPd'
Avila, cumprimentando-lhe pelo lançamento; do Livro Recortés da HistpriÔ'de
Càrazinho que é uma coletânea: de"'artigos publicadbs na imprensa
carazinhense desde a década de 1990até os dias atuais. Forbm selecionados
entre algumas dezenas de escritos sobre a história da cidadk e o Município.
12071 Gian Pédroso Requerimento dê/Aplauso Seja encaminhado ofício ao
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores. Rurais de'Carazinho, Sr. Elio
Bernardi. cumprimentando-lhes pelos 53 anos' gesta entidade que representa
os trabalhadores \'rurais de nossd cidad};; séndo porta i voz' do homem do
campo, superando,junto deles dificuldades e períodos de tLÍrbulência. 12074
Fernando San!'Anrid\de Moraes Requerimento de Repú.dióO Vereador abaixo
subscrito requer, n'a,forma regimental, que depois de' lido' e deferido em
plenário, seja enviad<\oficio de repúdis~a SECRETAflt;1MUNI:CIPALDE SAÚDE
em relação ao atendimento a população, principalmente por telefone. Poisas
pessoassão mal atendidàs e na maioria das vezesíalta cordiôlidade por parte
dos atendentes, ninguém'sabe para quem pEissár a liga'ção, e por final

• telefone é/d~sligado ou 'o, ~g<::lÇãocai sem,o problema ser 'resolvido. 12077
Alaor Galdinp Requerimento de--.5eja enviado requeriménto)Je pesar aos\ ~ , ,.,.". .,' I ..
familiareS'de CELIA KNOPVARGAS'AICíorGaldino Tomaz Pesar 65 anos, pela. '.,'.' . ~. - ./.' '\' .sua Irreparavel perda OCOrridano d1a.21~do corrente. 12084Daniel Weber
Requerimentó~e Aplauso Solicitamos Pàraque~sejaénviado oficio de aplauso
a Moveis Sebben represêntado nesta pelo propriéiário Rqdrigo Sebben pela

'-,. --..-. '-- .......,. -~ .
comemoração do, aniverséirio:::'de.20-anos ~empresa/ 12085 Daniel Weber
Estevão De Loreno Requerimento de Aplauso Seja,encaminhado ofício ao
Presidente do Sindicotõ...•dos Trabalhadores~Rurâis.~de Carazinho, Sr. Elio

• • <O" _. ..._-- ~.~ ••.•.•••

Bernardi, cumprtmentandoólhes peloç53'anos desta,ehtidade que representa
os trabalhadores rurais' a~tn6ssci~ªi~~~e"<S$ndO"porta voz do homem do
campo, superando junto deles dificuidades e períodos de turbulência. 12088
Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja expedido ofício por esta
Egrégia Casa na forma de APLAUSOa médica Yzieskada Costa Romero pelo
empenho e dedicação na sua prestação de serviço no ESFda Ouro Preto, pois
seu trabalho tem sido extremamente elogiado pela comunidade
cma.oh",e.A pedidada ,effiadaf Rcdioei'comb"'afoiaofecipadoa crd~
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do dia. Colocado em votação foi aprovado por todos. 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 com exceção do projeto 076/2015. Ginei Jarré
solicita que o requerimento;12d74 s~jd'voiàêlo'-em,separado e o projeto de lei

..J •••.••.••. ~••• --....' }-_', l~ ~l,r ~"~_' .
054/2015.O Presidente colqca em 'votaçao ,os.pedldo,verbals do vereadores
Rudi Brombilla e\Gilrier~:iàiré. Aprovado por lo~ol(I'O?vereador Fernando
Sant'Anna de '"Morô'éssolicita a retirada do requerimerít'ó(f2Ô~4Aprovado por."...-.. \"./ -'........... ~//.-
todos. O presidente colocou er)1"votaçãó,.Aprovado por toélo~~{) Presidente
Colocqu~e'm discussão os Reqúerimentos o\vereador Anselmo;Britzkediscutiu.
NãO)l~~@rido mais vereadores ;que~cÍuisessemdiscutir o presidente:5:0locou
em votgção. Aprovado por todos os requerimentos. O presidente1"égulinode
Móuro"solicitou que o secretd}io procedessi, a leitura dos númer~,'~ciutor e
ementa dos projetos:.Pl.054;i5 - Autor: Executivo.Municipal- Cria c~fg6 de
.récnico em Edificações no quadro de p'essoalEfetivo do Muniçípio. PLÓ631l5-
Autor: Executivo Municipal- Autoriza àbertura de Crédfto Especial no
Orçamento de 2015. PL 065/15 - Autor: Executivo Municipal~ Cria cargos de
Monitor de Apoio Especializado no Quadro de PessoalEfetivo~doMunicípio. PL
069/15 - Autor: Executivo Municipal~ Cria cargo de Cuidado'r no Quadro de
PessoalEfetivo do Município. PL076/2Ói5 - Autor: ExecutivofMunicipal- Autoriza....•. . :'

abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2015. PL080/15 - Autor:
Executivo Mun'icip\àl-Dispõe sobrE?o Progrà-máde Pagam'entó Incentivado PPI
no Município de Càrazinho, para o exercício de 2015:O sE/cretárioprocedeu à
leitura dos parecer'es da Comissão de Justiça ri Fincíríçasjdos respectivos
projetos com .exceÇão do projeto de lei 054/15 e/076/15, não havendo
vereadores que quis'e~semdiscutir o presi~ente Paulino de Mqura colocou em
votação. Aprovado pot.,todos. O secret6rio procedtfu'Ó leitura dos pareceres
da comissão de Ordem "Eçonõmica e Social, comI exceção do projeto de lei
054/15 e 076,%15nãohaVendo vereadores que qÚisessemdisc':utir,colocou em
votação os pareceres, 'nãà,havendo vereádores que quisessem discutir,
c?loco~ i~n;,v~tação. Apro~ddÇJ....•po~tód()s~,O president)','cplocou em
d1scussao~ projetos de Lei com oSipareceres Ja aprovados. (Nao havendo
vereadores qde quisessemdiscutir' o presidente Paulino'colocou -em votação
os projetos. \Aprovado por todos.Õ"seérejário"'procedeú à leitura dos
pareceres da Comissão"'de.Justiça e Finançãs,dõ?projeto,de lei 054/15, não
havendo veread6res queqúIS"esser,ndiscutiCo"'presider'lté Paulino de Moura
colocou em votaçãô,.Aprovado por todos. O secretário procedeu à leitura
dos pareceres da comissao,de Ordem Econômicó e'Social, do projeto de lei. , . ~ - .....- - :1"- ~ •.
054/15 não havendo'-vereadores,que'quisessem disçutir, colocou em votação
os pareceres. Aprovado ~pbrAqdj)F;Q '-p:iésiClentécolocou em discussão o
projeto de Lei com os pareceres já aprovados. O vereador Gilnei Jarré quis
discutir o presidente Paulino colocou em votação o projeto 054/15 rejeitado
por 7X5.O secretário procedeu à leitura dos pareceres da Comissão de Justiça
e Finanças do projeto de lei 054/15, não havendo vereadores que quisessem
discutir o presidente Paulino de Moura colocou em votação. Aprovado por
lodo,.O ,,",elá,;o ptooedeoà 'e"oeoda, pmeoe,e, da oom;;;ãode (xde~

Av.FloresdaCunha,799- CaixaPostal:440- Fone/PABX:543330.2322- CEP99500-000- CARAZINHO/RS
E-mail:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ:89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


- ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
I:IlIUIIIIID.B8

or Gian Pedros
ecretárió I

~OV.M..-
Vereador Paulinode Moura
Presidente

Econômica e Social, do projeto de lei 076/15 não havendo vereadores que
quisessemdiscutir, colocou em votação os pareceres. Aprovado por todos. O
presidente colocou em discussão o projeto de Lei com os pareceres já
aprovados. O vereador Rudi Brombilla e o vereador Gilnei Jarré quiseram
discutir.O vereador Alaor Tornazsolié1t6uvistas.'do.projeto076/15. O presidente
colocou em votaç?o' ó";p~çJido.do~vereàd6(( ~Iào),,~provado por todos.
TRIBUNA LIVRE u(arc:r'n~.a'Tribuna Gilberto GibbO[ir~~~lio Rocha, Aylton
Magalhães e 'Fernando Fetzer em. comemoração a0s{45' anos do Clube
Atlético. Após à\'êxplanação algúns vereadores se man~ést6r~;lÍ"'r.1a respeito,
bem CCJrl}à~\argunsex atleta~/e dem,ais ~resentes na platei(j~N?da mais
havendc{o'tratar, sob proteçao. de Deus o presidente declarou \!"r)cerrada a
preséntê'5essão, convocando os senhoresvereadores para a pr6xi~(fsessão
ordin~nã a se realizar no dia 03;8e agosto deldois mil e quinz~ às deio~f~:horas
e quarenta e cinco minutos.T.enhamtodos uma excelente nOite. \0//.,' .. -~_._._.-l ~.
.. ~\~., . . \, \'. .

I
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