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Câmara Municipal c;e-
Carazinho
DEFERIDO
Na reunião de

ATA DA REUNIÃO.o.RDINÁRIA-DCDIA 04 DEABRILDE2016 ,11 ABR. 1016

~ G',5 i~pi~!6lLfO ~ p"", ~ l/WJJ.
~<)-~)~ ~ "" ~/~~ p,"""",,

Ao quaC!'tdid do mês de abril de dôis mil'~e dezesseis.as d~~1 ~oras e
quarenta2Etcinco minutos, ocorr~-LJa décima segunda sessãodo brjSd~dois
mil e oÍl(jetesseis da Câmara Mur.licipal de Carozinho. O Vereador Estev.ó6 De
LorérÍb""procedeu à leitura de ôm frecho dalBíblia.O Presidente coloêoú1"em
aprk"'ddÇão a ata--On/l-6.~ Estâ-~mdiscussão d--cfta: nàü-navendo vere6dores
qÜEtquisessem discutir colocou em votaçao ..Aprovado por t0905. lEITUR~ DO
EXPEDIENTE: OfíCio 060/16 do Executivo Munidpol, o qual encaminha Resposta
OP 045/2016; Oficio 06 J /16 do Execu1ivóMunicipal. o qual enco"minho - Projeto
de Lei 028/2016; Ofício 062/16 do Execu1ivo"Municipal, o qual encaminho _
Projeto de Lei" 029/2016; Oficio 063;(6 do Executivo Municipal, o qual

l , ••
encaminha - Projeto de Lei 030/2016; Ofício Oq4f) 6 do'~xecutivo Municipal, o
qual solicita res"ervado PlenáriQ'para redlização de audiência pública do
Departamento de 'Habitação; OfíCio 065/1õ do Executivo Mu~nicipaLo qual
encaminha - Projet6~de Lei 031/2016; Ofício 067/16 do Executivo Municipal, o
qual encaminha - Prbjeto de Lei Complementar 001/2016; Ofício 068/16 do
Executivo Municipal, Ô qual encaminha -Projeto de Lei""Ó33/2016;Ofício 069/16
do Execu1ivo Municipdl." qual re1ira - Projêio de Lei 025/2016; Ofício 005/2016

• I ~ ~ • '."- da floricultura Mundo 'das Floresa respeito de local para car@oe descarga;
Convite da Ulbrá para partiqipar de encontro deapresentação dos Projetos
de Extensão Comunitária e..,AcQdêmica"dia OS{Jeabril as 1:9-horas e 15min;
Convite da Stcretaria MunicipÇlI'de Saúde para reunião dO,Comitê. de Frente
de Trabalhb de,;Prevenção e Cbr:oôote'o'Óengúe, dia 07 de qb~Í1as 10 horas',' _ .••. ~. /' .-.
no salão nàbre do CMPP;Convite do~SENACpara formatura do CursoTécnico

#, ;;-.---, / ..••
em Segurança\do Trabalho, dia 08 de aor)1as 1'9horas e .30 minutos; Ofício
01/2016 da Es'c:~la de'~~~cação ~infan-tü"j?JÍhb ~ógiéo, solicitando
colaboração parapagamentó~d!3_ aluguel..dps:ex alunos para realização da
festa do 6° aniversório'da escola; .'Convite:-aõ Jockey Club carazinhense para
participar do leilão "Harâs~P"9ntaPorã" dia 02 de-a6~i1.as 12 horas na sede
social do Jockey; of~iài dQ7Vereador-. Giarí PeÇJ(c?Socomunicando sua
desfiliação junto ao Partiao"t:~~mà.C'ró~ic'ó~-irQ9alnistó"->e posterior filiação no
Partido Socialista Brasileiro;DiversôSébr'noriiéados do Ministério da Educação
informando liberação de recursos para CPMsdas EscolasMunicipais. LEITURA
DAS INDICAÇÕES:14503 Rudi Brombiilo - Oficio 00 Executivo paro que tome
medidas e ações junto aos proprietários do terreno baldio Rua Pedro
Berlomino Jungues o lodo n' 71; 14504 Rudi Brombillo - PROJETOINDICATlVO-
CARAZINHO: TRANSPONDOBARREIRASEEDUCANDO MAIS; 14519 Gian Pedroso
- Melhorias na rua Fernando Ferrari,desde o BairroConceição até o BairroFey;
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14521Gian Pedroso - Solicitando 00 Prefeito a regulamentação do ampliação
da licença paternidade de 20 dias na Administração Pública Municipal; 14529
Alaar Tomaz - Melhorias na ruo Marechal Hermes, entre a avenida São Bento e
a ruo Padre Gusmão. no bajrro.Fábio;'.J"4531 1,\,laor TornaI - Melhorias na rua
José Domingos Piva, no, báifr? Cahf~r~s,:~vis!6(qQ.eg..,mesma se apresenta
intransitável; 14532..,ALbo( Tomaz ~ Melhorias rna'"{'n.:laGtáV'io Rocha, no bairro
Broecker. visto \qU~.(ã;~;nésmase ap~e:enta intransitÓ't~i;:Jlt5)~ Erlei Vieir? _
Colocar tampa 'ria~boca de lobo e-arrumar valeta na Rua GUQnabara esquina
com Vic.!9<~~ae!fpróximo O?S r)°s~8.0_~~9à;"14536 Alaar Tom<Ozt-0€',!t"lOrias.na
rua Femandes Vieira, no balrrdGlona,/vlsto que a mesma apresenta,multas
irregularidb8es; 14537 Erlei Vieira! ao setor c6mpetente a recolherÊhllJlhos e

t,. - ~. J.,'.',.
galhó~'.na Rua Alexandre da Motta ao lado do 239, Centro; 14538 ErJei'--ViE?lra_,.. .•... - ~, .. -~,,- ~
Solicito ao setor competente a recolher entulhos na Rua Coroados esquina
com'"-Ântônio Andreis;~ õ5S-"Bãirro Princesa; "1453'9--Erler"'Vieiro - Solicitam'os

,.... -. ,.... , .J •••

recblher entulhos roçar e colocar banco na .parada de ônibus J;)aRua Coronel
Bordini esquina. com Pe. Gusmão; 14541 Paulino de Moura' - REITERANDO,
Solicitação ao Executivo com o setor competente a limpeza do matagal na
pista de ciclismo na Rua Setembrino Ramos JSprt)mer; 14545 Pau'lino de Moura _
Solicitar ao Executivo com o setor competente. a~,!jmpeza de galhos e o
matagal em um terreno na Rua Oniva de Mou'ra SterY~Bairro:Sommer; 14551
Erlei Vieira - AO setor competente"'a recolher entlJlhos e gdlhosi no Campo do

. " .', \ '"-Esporte Clube Brasil;,',14557Alaor Tómaz - Sérv-içosde recolhimento de entulhos,
sobras de podas e c-apina, do entorno do Estádio Canarinhá, do Esporte Clube
Brasil, no bairro Oriemtal; 14559 Orion Albuquerque'! Solicito ao setor

.• .. ~ 1 _

competente que realize. um cascalhamentq_e uma cOl)1pactação na rua José
Domingos Piva,' no Bàirro Planalto; 14566'Alaor Tomal- Melhorias na rua Elisio
de BortolL no bairro Sahta Terezinha, visto que.JáImesma: se apresenta
intransitável; 14571 Fernâr.1do Sant'anna - Solicita."ao setor competente que
realize reparos~n'ClRUA ERN'ESiOALVES;14572 FeriÍando Sant'OMo - Solicita ao

..J: • :", .•••• / .',

setor competente que reallze"'r.eparos na RUARIO NEGRO; 14575 Alaor Tomaz-
, - .• '" .-' " r'" / ,

Serviços para '?e.sobstrução de caQ,0Ii:gção ~a rua Senad?r Albe~o Pasqualini,
no bairro Medianeira; 14576 Estevâô De" loreno e Otto Gernardt - Solicita
Operação tapb,buracos na Rua Ozílio lolet,.c.6méçandõ na Avehida Flores Da
Cunha; 14577 Estevão De':\,.o!!no e Otto Gerh.~~ Solicita 'operação tapa
buracos na Rua Aimoré em frente, ao númerd'~,130;14578 Estevão De Loreno _

'-. ....- ' .~.~ -'
Solicita operação tapa. buracos na Rü6~AssisBrasil emJrente ao número 362,
no bairro Princesa; 14579:Estel,ião De Loreno - Solicita "operação tapo buracos
na Rua Aparecido, nofbàirrq,Operário; .1458-]".•Alaof.{TQfnbz - Serviço de topa
buracos na Avenida São~Behfõ~'êm-;;He'nte',ãt rtúmero 1400, no bairro Glória;
14585 Gian Pedroso - Indicaçâo -$"olúçãb 'har~ recolhimento de lixo no Rua
Selbach no Bairro Fey; 14588 Daniel Weber - Solicita melhorias no Rua Ibarê;
14591Daniel Weber - Solicita melhorias na Rua Tupiniquins; 14592 Daniel Weber
- Solicita trabalho de ensaibramento e compactação na Rua Clemente
Barnasque; 14593 Daniel Weber - Solicito melhorias na Rua Sergipe; 14594
Daniel Weber - Solicita melhorias na Rua Ceara; 14597 Mareio Hoppen - a
execução serviço de limpeza na Praça do Bairro Sassi; 14598 Marcia Hoppen _

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - 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
CAJlAllJlBD.RI

a execução serviço de, recapeamento na Rua Do Paz Bairro Princeso; 14599
Marcio Hoppen - a execução serviço de retirada de Entulhos e Galhos na Rua
próxima a o n° SOOBai~o Santo Antônio. lEITURADOS REQUERIMENTOS:14S02
Rudi Brombilla - Oficio de Parobenizaçôoa .direção do MERCADO FERRIpela
comer:noraçã~ ~o anive~s_é:rf~,~'~.9'n....o~ d~ '?.tjVj,~~deSlyom~rciais; 14505Rudi
Bror:n~llla. - OfICIO(.d...~~p~rabenlz<:çaoao Dr.. Rlcard_~,~X~Xle.r_~o Cruz pela
reJelçao junto ao 'Clube Comerciai de Carezlnho pora'To blenlo 2016/201 7;
14520 ~ns:J!11rO'Brltike ~ Ofício d'lcúmpFim~nt?s à Nova ,~ir~t~!la.">doHosp.ital
de Condaêle" de Carezlnho. empome do presidente Jocello Cun/:ío=-.edo vice
Luis MU~(~lit14522 Gian Pedtpso"- (Ofício -o Eletrocor solicitahdo ~ue seja
revista::"'C'iluminação pública das~Ruas Fernando FerrarL Uruguaina e1Taricredo
Nevé.ft1-~'524 Rudi Brombilla - Oficio de Parabenização 00 novo diré't6~i9.do
HC( 1Hospital de Caridade ~e Carazinho 'par~ o Bi~nio 2016-2018;11;4528
Est~vão De Loreno--=-Seja env;ãdo ofício.do Poder Legislativo de Carazinh6' a
Igreja Quadrarigular Renovado Oriental~1.4?30 Estevão De 1 Loreno D'tmiel
Weber Fernando Sant'Anna de Moraes Marcio Luiz Hoppen Ofto Gerhardt _
Seja enviado um ofício o Associação "de, Pois e Amigos doslAutistas- AMA;
i4S34 Rudi Brombilla - Pedido de Inf.ormdção ao DEMA - EJEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE !MEiO AMBIENTE; i 4S3SiRudi Bfombilla - Ofido Pedido em
informação ao pEMA -DEPARTAMENTODE MEIO (AMBiENTE;114540Erlei Vieira _
Pedimos informaçãq sobre o croriogramaide pàgamento.'de Uicença Premio
dos Funcionário~ Públicos Municip.Óis; 14542' Daniel Webet!- Solicito que seja
enviado ofício tom "d"smais sinceros votos de profundo pésár aos familiares de
MARIA LíRIO LEAL; i'4543 Paulino de Moura - Seja et;ltiQdo ~um ofício aos
familiares com os voto.s\çle profundo pesar',\pela perda/lrréparável do senhora
Maria Lírio Leal;' 14549,0..Àrselmo Britzke -I"-Ofício .de .{umprimehtos do Poder
Legislativo de Carazinho. ào Tenente Alair HLÍmbertc./ Comandante do Corpo
de Bombeiros do municípip> ..J 4550 Anselmo' Britzke~-Seja encáminhado ofício
de cumprimento~ ao presldehte do Clube COrflercial, Sr. Riéârdo Xavier da
Cruz e a todd o sua diretoria;"1.455S Gian Pedr6so.!"Ofício dert:ump~imentos ao

! ". ", '. ..J _ ?'.' / ,
55 anos da EMEFPiero Sassi.; 14556 Gian.Pedroso - Ofício a direção da Escola

. ' ,'~. , ..••.•. ~ ,~" /..' '<~'

de EnSInoFundamental Eulalla Vargas Albuqu~rque (CAie) em. homenagem
aos seus 21 ~anos; 145!8 Dan!el .W.ébec---f }oliçitÓndo 8a"ra que seja
disponibilizada d\populaç'ôo Carazinhense va'çina-::-C:ontra o virus Hl N1 em
todas as unidades 'básicos dê":saú_ge;->.14562-",y'Ió7éiôHoppeh - após aprovado
em plenário seja encàminhado ofídoa-C6jãTriunfante pelós seus vinte anos de, .

prestação de serviços 9~cidade de Carazinho; 14563'GLGmPedroso - Ofício ao
Colégio Notre Dome A'R1reG;i-aê:i'.-cymprimeDtãD-do':1!í$~pelos86 anos desta
Instituição de Ensino em n'b1só\'rn0nidíPió>nésté\..aMnôde 2016; 14568 Estevão De
Loreno - Solicita providências da'se-cfe.tària -'-Municipal da Saúde em relação
aos itens abaixo; 14569 Eduardo Assis e Orion Albuquerue - Pedido sobre a
criação da procuradoria jurídica do Município; 14570 Eduardo Assis e Orion
Albuquerque - Equiparação Salarial de Procuradores com Assessor Jurídico;
14573 Fernando Sant'anna - Que seja enviado oficio de aplauso ao SR.
JOCÉUO CUNHA, que no ultimo dia 31 assumiu a presidência do HCC para o
biênio 2016-2018; 14574 Fernando Sant'anna - Que seja enviado oficio de
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aplauso 00 Delegado de Policia ARLINDO CUNHA, que na data de hoje (4)
assume o comando da 28° DRP; 14580 Estevão De Loreno - Solicita nova
pintura nas lombadas das Ruas Coronel Camisão e Aparecida, no bairro
Princesa: 14582 Daniel Weber .....- Solicitando a instalação de redutores de/.,... ,', ". ,. /, •..• -•..
velocidade na Rua Ernesto'Alves; 14583DanielJWeber - Solicitando as melhorias
na estrada de acessb,-o";"iJnKa"' Xavier em S6ó\B-ent6:i4584 Alaor Tomaz _
Requerimento de pésEltO'ós familiares de Juliano Pereíf"Ó'dos'Sântos (Lalai), aos
32 anos; 14li,~~Alaôr"Tomaz - Cumprimentos,aos organizadote{qo r Open SM
Mego Atdcodão Clube Comertiol de Tênis: 14587 Daniel weoêr-,- Solicita
informQ(fõe~~referentesao Pedido de:,p'rovidência expedido por<r~tq"casa, no
dia 1.fd~:,Março sob protocolo n~'14281;14589Daniel Weber - SOlidtohdQ,para
que ~eja:'instalada uma lombada na Rua Florianópolis; 14590Daniel\..vé'per _
Solibtahdo para que seja instolàda uma lombada no Rua Saldanha Mcí~dnho;
1459S.1DanielWeoer'"'="SõliCitcfque seja 'envia"dõõfíCio. com õs mais sincê70s
votos de profundo pesar aos familiaresde'MARIA REINILDAMACHADO; 1'4596
Paulino de Moura - Solicita providências da Secretária Municipal de Saúde
para contratar- mais um Terapeuta ..Ocupacional no Caps 11.GRANDE
EXPEDIENTE: Os Vereadores Mareio -Hoppen," Paulino de Moura, Rudinei. .. ,....... ~
Brombilla, Alaor Tomaz, Anselmo Britzke,--GianPedroso, fizerdm uso da tribuna.
Ordem do Dia -O Vereador Paulino de Moura sO"licitou'queõs requerimentos e
os projetos exce'ção dos projetosJj09/!5 e.026/t6;' fossem vótados em bloco. O
Presidente coloéa e~mvotação c""pedido.verbal do vereador.1Aprovado por. , \- : .
todos. O Presidente colocou em discussão os Requerimentos. Os Vereadores
Paulino de Moura e 'Daniel Weber discutiram os requerirtíentos~Não havendo
mais vereadore$ que"'qL!isessemdiscutir o,presidente Cbldcou em votação os
requerimentos. Aprovàdó por todos os recluerimÊmto$.O Presidente solicitou. ' , ". i.'...que o Secretario procedess.e a leitura do nO,autor ~,ementa dos projetos com
exceção dos projetos 009/1'5 e 026/!6: 2. Projeto,de Lei 022/!6 de autoria do
Executivo Municipal, o qual'Daçjenominação a.ê:livérsasruas.dôMunicípio de
Carazinho ~1evogo a Lei MU[liciP.o1nO2.176í68/com Em~ridoMo,dificativa;
Projeto delLei\027/16 de autoria. aO~Exêéutjvó Municipal,~oq~allDá nova
redação ao artigo 3° da LeiMunicipêiln° 7..243/201O,que,ciutorii:ou~doação de
área ao Serviçb,Social do Transporte - SÉS-T,,4;j?roleto.,d~Lei 003/16 de autoria
do Vereador Estevão De Lôr~Qo,o qual Declarãéfeú'tiiidade pú'blica a Aliança
- Associação Beneficente êtJlturaL.O .Pr.esidentEf.solicitou/que fosse feita a
leitura do parecer dd-Comissão dê""Ji:.istiçae Finanças;"éstá em discussão o
parecer, não havendo.:verêodores que quisesse~"..,discutir colocou em
votação, aprovado pcfr todos.-O -Presidentesóllcitoli7q'tre fosse feita a leitura

.- ~ ... ,. A •. ) .• -,..,.. ,' .,..; ''':' _' '';''-
do parecer da Comissão de;OrdemEconômicae- Social, está em discussãoo

- •••••••••••• h .~_~ -

parecer, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou em
votação, aprovado por todos. O Presidente colocou em discussãoos projetos,
os Vereadores Estevão De Loreno, Alaor Tomaz, Paulino de Moura, Daniel
Weber, Rudi Brombilla e Anselmo Britzkediscutiram os projetos, não havendo
mais vereadores que quisessem discutir colocou em votação, aprovado por
todos. O Presidente solicitou que o Secretario procedesse a leitura do n°, autor
e ementa dos projetos com exceção do projeto de LeiComplementar 009/15
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de autoria do Executivo Municipal. o qual Suprime o S 90 do art. 143, dá nova
redação ao capuf e ao S 40 do art. 115,fodos da lei Complementar n.
110/2006 - Código Tributário Municipol e revoga a Lei Complementar n. t63/12.
O Presidente solicitou que fqsse feita 'OJleituro, do parecer da Comissão de
Justiça e Finanças, está~eniéii*0SS9S-'ô,pare2e-r>hã~b havendo vereadores que

. ..,.,- .~~ •..•.H~'~ 0_'" '"" Ioc" '1". J •••••.••. l •
qUisessem dlscuttr (act,!locouJ,em votaçao, aprovQdo porftados. O Presidente
solicitou que fosse:~fe~ãa leitura do parecer dá r'Q:ornissão de Ordem
Econômjc~e. Sbc-iõi; está em discussao~o...parecer, nõo htiÇ'ehao vereadores
que quisesseM-discutir colocou 8h1 votação:-aprovado por todó;-/6'~Presjdente
colocoutehi:~'discussão os proje'tos, nõÓ hav"endo vereadores q~...qJJjsessem
discutir:--cph5'couem votação, rejeitado por todos. O Presidente soliêjtol1~que o
Secr~t9rj6 procedesse o leiturçt do n°, autor e ementa dos projéfó's.y_com
ex~çQo do Projeto de Lei 026Y 16 de autoria do Executivo Municipaí'b<qual
Crio:vâga de Qa-rgõ n6 Quadro"de" Pes-soalEfetivo *'dõlnstitútõ de Previdênêia
d6s\.Servidores pitulares de Cargo Ef.etiVo.••.d? Município d~ Carazj~ho _
PREV~C~RAZINHp..O Pres!dente s~_\jcit?u,!ue.fosse !eito a lejtur~~do_parecer da
Comlssoo de JL!StIÇOe Finanças;' esta em 'dIscussao o parecer, nao havendo
vereadores que' quisessem 'discutir colÇlcou 'em votação, aprovado por todos.

I ., ,~o.' " , •

O Presidente sq/icitou que fosse feita -a leitura. do parecer da Comissão de
Ordem Econô~ic~ e Socio.L es.t,á em di~\cus~20 o J)are~er.1 não havendo
vereadores que qUisessem discutir \;:;olocou em votaçao, aprovado por todos.

~ .10- "'. ,'." I,.....~ I _~, $".

O Presidente colocou em discussão os projetos, não havendo vereadores que
quisessem discuJir colocou em vo'tação, rejeitado .por 9/votos contrários a 3
votos favoráveis. Ndda mais havendo a tr . sob proteção de Deus o

I ;. •• .,. ,\ ......',- ;

presidente declarou e:ricerrada a present /sessão, convoca noo os senhores
vereadores pora a próxirua sessão ordn 'riàl a sé're Iiiar 'no dia 11 de abril de

V. re~r An:elmo Britzke ~; d r. ei" ,20
Presiderit~ -""Sedetóri<t .

.~:~.
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