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APROVf:,DQ POR ur~.':'.HIMIDADE
N? reunião de

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 DEABRIL DE 2016 Z 5 ABR. 2016

"~/b~~r!!4!J~>f:C R$&, ~ lvIUl
/(/'..\F ( ..-....... :fUIF Pre.,den'.

A d' . /! .'St'. ' d' d ~ d b '1d0d . .\. '1 d . d(!I0t hO eClmO'OIavo la o mes e a ri ,e OISml e ezesselS,as ezO!o oras
e qua~éÍ1t?J';ecinco minutos, oco~r~u a décimà quarta sessão do arf'd<dé,dois
mil e :deiésseis da Cãmara MJnicipal de Carazinho. O VereadoPiVltlrcio
Guarapà procedeu à leitura de úm trecho da 'Bíblia.O Presidente coloc"õU';~m
apreêiação a ata' 013116.EstÓem discussão àõta, nãõhavendo vereaêlorês
que 'quisessem discutir colocou em votaçãb>Aprovado por todos. LEITURA}DO
EXPEDIENTE:Ofício 078/16 do Executivo Municipal, o qual encaminha Projeto
de Lei 036/2016; Ofício 079/16 do Executivo Municipal, o quallencaminha -
Projeto de Lei 03712016; Ofício 080/1~ do, Executivo Municipal, o qual
encaminha - Projeto de Lei 038/2016; Ofício 081/16 dO,Executivç, Municipal, o
qual retira de tramitação os Projetosde Lei 124/1Se 021/2016; Ofício 082/16 do
Executivo Municipal,l'o qual encaminha - Prójeto'de Lei 039/2016; Ofício 083/16
do Executivo Municip~l, o qual resPõnde Peâtdo de Informaçao ~OP 05112016;
Ofício 084/16 do Exec!Jtivo Municipal, o qual responde Pedido dJ Informação ~
OP 064/2016; Ofício 085/16 do Executivo Municipal, o quai'resporide Pedido de
Informação - OP 052';2016; Ofício 087/16'do Executivo I Munfeipal, o qual
encaminha - Projeto de Lei 041/2016; OfíCiô"088/16 do/Executivo Municipal, o
qual encaminha Emendd,Modificativa - Projeto de Léi 03612016: Ofício 089/16
do Executivo Municipal, o'quàl retira de tramitaçã60,Projeto de Lei 037/2016;
Ofício 090/16 dõ'Executivo\Môqicipal, o'qual,éncáminha -cPfojeto de Lei
04212016; Ofí6io da OAB -"Subseção de"" Carazinho cónvida~do para
inauguraçã6 d'ti'Qova sede e jantbr~posse .dos membros da Dirétorla; Ofício
023/16 da Secretaria de Planejamento,o'do)mUnicíPio/ conviçl~iído para
participar de reunião do Plano Municipal de'Saneàmentb com a Corsan dia 19
de abril às 10 horbs;convite~~ASCAMAJA pa?ã,a5témbleiq,órdinária dia 22
de abril as 19 horàs~.em Alto Alêgre> Coo~it~6ã Adminisfração Municipal
convidando para particip.ar da solenid~deinauguraç60 do turno integral
da EMEFCapitão Aristides~Gabriel Haeffner. LEITURA'DAS INDICAÇÕES: 14708
Gian Pedroso - Ofício s6íidt6ndoaimediataJéE;upefà'ç6b da Rua Paissandu
no bairro Pádua, que está' e1n4'''SitGÇl~spr~!;:bria\;14713Gian Pedroso - Oficio
ao setor competente solicitando a imediata notificação para limpeza de
terreno na Rua Pedro Belarmino Junges; 14715 Gian Pedroso - Oficio ao
Prefeito solicitando que sejam realizadas melhorias nos ruas Dom João Becker
e Carlos Waldemar Ely, no bairro São Pedro; 14719 Rudi Brombilla - Oficio ao
Executivo solicitando melhorias na Rua Paissandú; 14721 Paulino de Moura -
Solicitar ao Executivo com o setor competente o patroiamento,
ensaibramento e compactação na Rua Padre Gusmão Bairro: Hípica; 14722
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Rudi Brombilla - Oficio ao Executivo solicitando melhorias na São Vicente de
Paula, final de linha; 14723Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo que realize
reparos no calçamento na Rua Sta. Catarina bairro: sto. Antônio, com muitos
buracos; 14724 Rudi Brombillq - Oficio'.ao.Exe,cutivo solicitando a retirada
galhos secos e limpeza<n<J:R0a'.Mina's;'GerdiS;,>1!,f7261RudiBrombilla - Oficio ao
Executivo solicitando:ri1elt1o'Hàs'ná 'Ruã Ôtáviô Roéha;f~4727 Daniel Weber -
Solicita instalação Cfé'::tâmpa em boca de lobo na Ruar~biás; 14728 Daniel
Weber - S?lisito'\çf'realização d?/6péràç~0 tapa buráco~rr9:t~ua 20 de
Setembro;, 14733Alaor Tomaz - Serviçosde tapa buracos na rua.'lpiranga. entre
a rua ~6ii1v?rôAlbuquerque e Á~:nida)Pátri~. no bairro vargar:e7.~. Alaor
Tomaz~Servlços de tapa buracosma rua Gonçalves Ledo. entre a rua:lplranga
e a,ruà-;'Silva Xavier, no bairrolPádua; 14736 Estevão De Loreno' ~õlicita
opéraç<Sotapa buracos da RuatBarão de Antonina, começando na eSEjuinà
cClrii'a Rua Eme"stoAlves. mec(esquinO'dq Ruã-Venân'C\CJAires;14737Esfuyão
Dê:Loreno - Soiicita operação tapa burbcos\da Travessa Vifória. no itairro
Floresta; 14738Estevão De Loreno - Solicita o pôtrolamento. cd"scalhamento e., ~
compactação da Rua AIc:eu.Wamosy; no bairro Fábio; 14739 Estevão De
Loreno - Solicita o cascalhamento e"cpmpactação da R:-,alPedro Alvares
Cabral. no bairro Fábio; 14743Daniel Weber - Solicitamelhori,as na Rua Sergipe;
14744Daniel Wéber - Solicita melhorias na Rua'Tupinicí'Oins;14745Daniel Weber
_Solicita melhoiias~a Ruada po'b 14749:.ErleiVieira-:Sblidta colocar quebra
molas na Rua Candinha proximo âõ número' 249 Bairro"Loeft: 14750ErleiVieira -

• '\"_ - •••. - ,li" -:

Solicito setor competente a desentupir a tubulação.que está trancada na Rua, '" . - . ". ,~. ~
Ibaré esq. Com Arthur\Julho Arnold nOl0 Bairro Floresta; 14754'Alaor Tomaz -
Melhorias em toda a extensão da rua Almirante Báiroso~n'o baiho Fábio; 14757
Erlei Vieira - Solicita ab \etor competEmte~'a.fazêr cápina e limpeza na Rua

"' " 'i.l. • ~

Fioravante Barleze n0488esq. Com Rua Marechal Hermes Bairro Gloria; 14758
Erlei Vieira - SoliCita setor\Cbmpetente a Limpar.é recolher eÍltrulhos na Rua
Bemanrdo PatPróximo aÓ',n"5Z8 Bairro Loeff; .•..1176ÕAlaor Tor.naz- Solicita a
instalação/de co~t,?iner na"ru-?"J9"ãO T~le~:~o" bairro G)él5~:;;11762 Orion
Alb~qUe.rqU~:)?OhC.lto ao Exe.c,:t~MúnlS:lpal que fas~m,~lh0r;,as na rua
Tupiniquins . nO bairro Concelçao .porque-os moradores nao"-conseguem
transitar; 14768"ErleiVieiracSolfcJta aosêlbr,cdmpetentg"1l Iimp<J(o terreno nos
fundos da EMElllireno Óldéff;J4769 Márcio Hõp'pe~a,execúção serviço de.
patrolamento e ensaibramenlÕ7e;compacJôç:6c;"'na Rua,C::"anarinhoda Terra
Bairro São Lucas e em"toda sua extenSãõ:'""14770Marcio'Hoppen - a execução
serviço de limpeza e capfna,f)(J terreno baldio no,Roo,Radre Gusmão esquina
com a Ipiranga; 14771:t{q~$Ô;~OP,P~r;~~c~~9~erviço de Ii.mpeza e
capina no terreno situado naRua{?'t.f!t~s':D~umont e esquina com Fioravante
Barleze enfrente ao n060; 14772 Alaor Tomaz - Solicitação de instalação de
quebra-molas na rua São João Batista, no bairro Braganholo. ao lado da Praça
Soldado Adriano; 14773Alaor Tomaz - Melhorias na rua Tapera, no bairro Fey,
em frente ao numero 101. que necessita de instalação de tubos e se
apresenta intransitável; 14774Alaor Tomaz - Serviços de arrumar o calçamento
da rua Sergipe. no bairro Oriental. que apresenta muitos buracos estando
intransitável; 14775 Alaor Tomaz - Serviços para arrumar calçamento na rua
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Ceará, no bairro Oriental. que apresenta muitos buracos estando intransitável;
14776 Estevão De Loreno - Solicita a limpeza e higienização dos containers a
cada 3 meses; 14777 Alaor Tomaz - Serviços de tapa buracos e
desentupimentos de tubos na rua Minas,Gerais, no bairro OrientaL; 14783 Gian
Pedroso - Ofício solicitandô ~:imediato recolhirnênto de lixo e entulhos que
estão depositados .RáJ~uo;Bbrao 'dê-Anto-ni~a;/esquiíia!.6om a Rua Dona Júlia;'-,/,.., '.•.......- l" 'i/li ft
14784 Marcio Hqppen,'" a execução de colocação de1ul1)O lixeira na Rua 21
de Abril Bairro,sãevJâao em frente,a6 ri"60.1; 14788 Estevàéi,Óé'loreno e Oito
Gerhardt/;~~!er~ine ao setor c?h,pet,e£1te êpm a máxima urgê'h2J9z!2 asfalto
ou o calçamento da rua São Vicenté.de Paula; 14789 Estevão<De Lbreno e
Oito O:erti6Fdt - determine ao setor competente com a máximb(ú19ência
possív~l:réconstrução do quebra~molas e a repintura na Rua Léo NeGÍSíj"4791
Estevãé;'De Loreno e Otto Gerhdrdt - possível medidas no sentido de agi!iror a
reçdnstrução dõ.qüebra~ mOlôs e a repinturà~dos-mesmo.nd Avenid6~São
Bêrrtb n° 500. LEITURA DOS REQUERIMENTOS:14709 Anselmo' Britzke -'(Seja
registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela
perda irreparável da Sra. CENIRA CARVALHO; 14712 Estevão De Loreno - Seja
enviado oficio com os mais sinceros votos/de protundo pesar ~o~ familiares do
Sr.Paulo dos Santos Pires, falecimento aos 54 anos; 14714Gian Pedroso - Ofício
a CORSAN, solicitando que sejam tomadas proviClenciôs.para e'stender a rede
de água nas proximidades sede G:dmpestre'Clo CIGbe Harmônia; 14716 Estevão
De Loreno - Seja eh'viado ofício cfé congr6tulações do p.ê)der)Legislativo de
Carazinho à Estola\'Rresidente Getúlio Dornelles Várgas:{14725 Estevão De
Loreno - Seja enviado bfício com os mais sinceros votos de ,'profúndo pesar aos
familiares de Isabelly Vit'qria Rocha de Paulâ.i 14729Daniel'Weber - Solicita que
seja enviado ofício c9tn, os mais sinceros votos~e jprofundo pesar aos
familiares de ODECIO DIAS;. 14730 Daniel Weber :-/Solicita que seja enviado
ofício com os mais sinceros 'votos de profundo pesarioos famJliares de ARNO
SPIER; 14731 Daniel Webe(\:solicita que seja/emviado ofíciO'com os mais
sinceros votb? de profundo pesar aos fam'fliarés de TEREZA<30MES DOS
SANTOS; 14732~RudiBrombilla - Seja ényia60 ofíéio com oSlinaiss(nc~ros votos
de profundõ "pesar aos familiares d<JSenhÓr.Opécio DidS; 1473S'Estevão De
Loreno - seja éoviado of[cio de'. cumprlmer:itps) EscblaEsta.dual de Ensino
Fundamental PrinCesa Isabel; •.l4740 Rudi Brombillq/$eja enviado ofício com os
mais sinceros votos'de profunci~pes.Qr.aosfam1ífCirê's do Senhor Elvaristo Soares
Machado; 14742 Daniél,Weber - Que5e]ãenviado oficio'de Aplauso a Mikael

....,.... . ~.- "
Devens pela conquista.dó'2'!..,Etapa Campeonato GGJucho de Arrancadas

~, I. __ .. _.- ...,......~

Carros na categoria 'STA.Ligth;~ 1'4746-Ans8.lmo. Brit~Ké - Ofício ao HCC,
.=.j, , *'- ..,. r,e nl:'" T .••• ,~~ " " c- r.- I

cumprimentando-lhes pela inâicÇl[;.9<2.,C1?Hgencia Nacional de Saude que
classificou entre os 10 em qualidade no RS; 14751 Erlei Vieira - seja
encaminhado ofício, ao Presidente da Eletrocar, que encaminhe a equipe
responsável pela poda de árvores. Na R. Arthur Julio Arnold 22; 14752 Paulino
de Moura - Seja enviado ofício aos familiares com sinceros votos de profundo
pesar, pela perda irreparável do senhor ELVARISTOSOARESMACHADO; 14755
Gian Pedroso - Ofício a Escola Estadual de Ensino Fundamental Carlinda de
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Britto cumprimentando-lhes pelos 48 anos de fundação; 14756 Gian Pedroso -
Ofício à Escola Estadual de Ensino Fund. Princesa Isabel. cumprimentando toda
comunidade escolar pelos 88 anos de atividades escolares; 14759 Gian
Pedr~s? - Ofício a Revista :'So~tato ;y!p" 'cllmPíi.m,2ntando-lhes pelos 23 anos
de atiVidade completapos n~ste,rT1.~sd~eb!i1;.'!4761~RudiBrombilla, Paulino de
Moura e Orion Alb.:..ú.q~~fque//.. Ofício _ao Executiv(dlty\,U~jCiPal solicitando
informações sobre aplicação a LEIORGANICA DE CARAZ,INHO'no seu Art. 53 -

, " ,-"0"- .-.-- ~ • 1"' J" /1
Paragrafo XIII;.14763 Fernando Saol' tmno"- Seja enviado oficio. de aplauso a/,"'__ I '. <\' d/.'~CATEGORIA~SUB9 DO PINHEIRO,que venceu partida na cidaéle:;.vizinha de

J/ ..••• -.... , ....-.... 1 i./,...-:--""\
Chapado'pelo placar de 11x04; J 4764'Fernando Sant' anna - Que seja'.enviado

, '., ..../ ~ '-,-. - .' ". ~.
oficio,de::Oplauso ao GREMIO ESTUDANTILFORÇA JOVEM da EMEFRUFIN0.LEAL

......'. J. _ !o' - , ',/,. ..•.. ~,
pela-reahzaçao da Campanha EDUCAÇAO E VIDA; 14765 Fernando Saht:-anna
- Que seja enviado oficio de aplauso a SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚ]5Ee
todà 'súa equipe que no ulfimo dia 07 de-abril realízou a FEIRA"DASAÚDE;h4778

.- ,'1' '. 1 iII 'ir
Alaor: Tomaz . Cumprimentos à Escola Estadual de Ensino Fundamental
Princesa Isabel pela festa de aniversário de'S8 anos.; 14779JDaniel Weber
Estevão De Loreno, Fernando Sant'Anna de Moraes, Oito Gerhardt, Marcio Luiz
Hoppen - Seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Chefe da
Casa Civil, Sr.Márcio Biolchi e ao GovernSdor do Estado José Ivó Santori; 14780
Estevão De Loreno, Marcio Hoppen e Oito Gerl1ardt - Seja:enViado ofício de
congratulações, do'.\Poder Legislai'ivo de ,çaraii~ho à E. E::I. Sonho Mágico,
cumprimentando pelo Aniversáriô de 6 Xnos; 14787 An'selmo Britzke Alaor
Galdino Tomaz Daniel Weber Erlei Vieira Estevão Dê' LOrElnO Fernando
Sant'Anna de Mora~s \!=,ian Pedroso Marcio Luiz Hoppeh,'Orion Albuquerque
Otto Gerhardt Paulino 'De Moura Rudi Brbmbilla- ofidol ao Governador do

, -, ••.. I , ," 1 !I

Estado, manifestando\ total APOIO desfa Casa à laprovação das leis
estruturantes do Corpo dt,;'Hombeiros Militar; .14790 Dt:miel Weber e Estevão De
Loreno - solicitam na forrTIategimental. que depoi( dé ouvidofo plenário, seja
encaminhado/ôfício a ÀSPfo, turbo; 14792/Gian pedrosâ', Oficio de
cumprimen.téÍs"ao novo coma[1âoQte dS,38°Bátalhão 96 Bsigaçla Militar,
Tenente CçJronel Marcelo Silveira NuneS; 14793 Gian pedroso~ - Ofício ao
Grêmio EstUdOlltil e dos alun;s-' dor3o'(;;ano 0'0/ colégio./ La Salle,
cumprimentando-lhes pela campanha pàra.a:AGAPA- ...'ÚITURA DOS PROJETOS:
14710 Gian Pedroso - DISPÕE sobre a obrigOtc;riéGlOde,delbs depósitos de
pneus novos ou USddps, ferros::velhos'eafiAs;::Jiíiifurem 'sistemas de cobertura;
14711 Gian Pedroso - institui a separàÇôo dos resíduosreêicláveis descartados
pelos órgãos e entidades do ,Poder Público Municipd[ ~RANDE EXPEDIENTE: Os
Vereadores Daniel Web~r: .Estevão-De-Lorer.ío, Pfujli~ de Moura, Marcio
Hoppen, Oriom Albuquerqu~).A1j.S~~O:~;[!{I<~)Aíã01 Tomaz, fizeram uso da
tribuna. Ordem do Dia - O Vereador Alaor Tomaz solicitou que os
requerimentos fossem votados em bloco. O Presidente coloca em votação o
pedido verbal do vereador. Aprovado por todos. O Presidente colocou em
discussão os Requerimentos. Não havendo vereadores que quisessem discutir o
presidente colocou em votação os requerimentos. Aprovado por todos os
requerimentos. O Presidente solicitou que o Secretario procedesse a leitura do
n°, autor e ementa do projeto: Projeto de Lei 034/16 de autoria do Executivo
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Municipal o qual Dá nova redação ao Art. 4° da Lei Municipal n° 6.774/08. O
Presidente solicitou que fossefeita a leitura do parecer da Comissão de Justiça
e Finanças, está em discussão o parecer, não havendo vereadores que
quisessem discutir colocou em votação;-'qprpv:ado por todos. O Presidente
solicitou que fosse feita. ~o~I~iturardb pore.éérda Comissão de Ordem
Econômica e SocialfeStójei'ri"::é1iscufsã;Õ pafécer!-ilã6,r"ovendo vereadores
que quisessem dis2úífpcóiocou em votação, aprovóéiôtflcir;todos. Está em
discussão o~projeb?não havend~véfeãdores que queiram,{ji~'ussão coloca
em votação; aprovado por todos.projet6 de Lei 033/16" d~~uJoria do
ExecutivóJMunicipal, o qual A0toriza_o Poder Executivo a cbr{éetter, por
adoçã6, ~êi:administração de praças públicàs, rotatórias, canteirbS.(e'---{lreas
verde~éstabelece os procedirhentos, limitàções das responsabiíiêÍa'&ls e
benefícios dos adotantes e revoga as Leis Municipais n° 5.103/97, 5:'753702,

-,_ .. - .... ~--~.~~~ .--.----. .. ';i"
6.274/02 e 7.779/14: O Presidente solicitou<que.fosse-feita a leitura do par~cer
dâ::'Comissão de Justiça e Finanças,: está,6m discussão 01 parecer,'fnão
havendo vereaaores que quisessemdiscutir colocou em votação, aprovado
por todos. O Presidente solicitou que fosse feita a leitura elo parecer da
Comissão de Ordem Econômica e Soda!' está em discussão o parecer, não" (..... . .
havendo vereadores que quisessem discutir coloCou, em votação, aprovado
por todos. Estáem discussão o projeto, não havêndo vereadores que queiram
discussão coloca \\,em votação> aprovàdo '"por todoS'. (ojeto de Lei. . ~ ~. __ ~ . - , J

Complementar 002/16 de autoria do Executivo Municipal; o qual Dá nova
. , • . J. ~

redação aos artigos 20, 21, 23, 56, 57, 58 e 64 da Lei Complementar nO115/07,
que Cria o Instituto de 'Previdência dos ServidoresTitulare~de Corgo Efetivo no
Munidpio de Cárazinh~'ç PREVICARAZINHO,O PresideiÍté solicitou que fosse
feita a leitura ao pa'recer da Comissão~'de Jústiçó é Finanças, está em
discussão o par~cer, não ~avendo vereadores que quiséssemdiscutir colocou
em votação, aprovado 'poh.todos. O Presidente~oliéitou qL/e fosse feita a
leitura do parêêer da Co'mis~ãp de Ordem Eéon6mica e,Social, está em
discussão o,parecer, não hav'endbyereadore( quê quisessemdiscDtircolocou
em votaçã~, dr:xovado por tod"&s.~stáeríÍ discussão o prOjeto(r{ão~havendo
vereadores qÚ~t'~ueiram discussão ~õ'lo<;:a'ém;v'?t~çã9,kJPro.va>d(),'portodos.
O Vereador Pauilno de Moura pediu vlstoso,aoProjeto de Lei complementar
003/16. Aprovadb,por todos;.Nada mais havein1i...-a;tratar,só'b proteção de
Deus o presidente "declarou ..••êncerrada.a •.... séiÍte sessãó' convocando os
senhoresvereadores Pàra a próxima~'5eSs-=--ordinád ' a sé realizar no dia 25 de
abril de dois mil e dezesseisàsdezoito ha as e quare (. c co inutos.~/t~AiT0:; "',",.';:-
vii~l~J~~e

Presidente
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