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Câmara Municipal de
Carazinho

APROVAOO POR UNANIMIDADE
Na reunião de

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE

VEREADDRES DE CARAZlNHO

o ~ NOV, Z0I3. / /~TA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE OUTUBRO 2013
P 041/13

Aos vigésimo quarto dia do mês de outubro de dois mil e treze, dezoito e quarenta e
cinco minutos ocorreu á quarentésima primeira oitava reunião da Câmara Municipal de
Carazinho. O Vereador Gian Pedroso procedeu á leitura de um trecho da Biblia. O
secretário fez a leitura do requerimento do Vereador Erlei Vieira, solicitando a
convocação do Suplente de Vereador Gilnei Jarré, para a presente sessão, por
afastamento do mesmo por motivos de tratamento de saúde. O secretário procedeu á
leitura do requerimento do vereador Orion Albuquerque, solicitando a convocação do
Suplente de vereador Roque Santa Pereira para a presente' sessão, por afastamento
do mesmo por motivos de tratamento de saúde. O presidente colocou em apreciação a
ata 040/13 da sessão ordinária do dia vinte e um de outubro de dois mil e treze. Está
em discussão á ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou em
votação. Aprovado por todos. O presidente solicitou que o secretário procedesse a
leitura do expediente da presente reunião. Convite da UPF para a inauguração do
Parque Cientifico e Tecnológico UPF Planalto Médio, ri6 dia 04 de Novembro de 2013,
ás 14 horas e 30 minutos em Passo Fundo; Oficio do 'PMDB solicitando cedência do
Plenário no dia 25.10.'2013; Ofició'030/2013 do GabinetedqVereador Rudi Brombilla,
informando sua desfiliação junto aó Partido Progressist~': pp' e a sua filiação junto ao
Partido Republicano da Ordem Social - PROS: Projeto~-de Lei Autoria: Vereador
Estevão de Loreno - PP EMENTA: Inclui no Calendário Oficial do Município de
Carazinho as Comemorações ao movimento mundial pela cura e redução dos casos
de Câncer de próstata "Novembro Azul" LEITURA DAS INDICAÇÕES: 5306 - Marcio
Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente,
a execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactaçâo na Rua Castelo
Branca Bairro Hipico e em toda sua extensão .. 5310 '- Estevão De Loreno Seja
enviado Oficio ao Setor competente solicitando a roçàda e a limpeza nos canteiros
centrais da Rua Marcilio Dias. 5311 - Estevão De Loreno Solicita ao Executivo
Municipal para que determine ao setor competente a Operação tapa buracos na Rua
10 de Novembro, começando na esquina com a Rua. Dona Júlia. 5312 - Paulino De
Moura Solicitar ao Executivo que providencie ao setor competente bueiros e tubos na
Av, Pátria, no Bairro Brandina, pois em dias de chuva fica. impossível transitar naquele
local. 5313 - Paulino De Moura Solicitar ao Executivo que providencie ao setor
competente o patrolamento e cascalhamento na RUA NEGRINHO DO PASTOREIRO,
Bairro Floresta atendendo a reivindicação dos moradores deste bairro que solicitaram
tal melhoria. 5314 - Daniel Weber Para que determine ao setor competente, para que
seja implantado o estacionamento rotativo pago na Rua Bernardo Paz, precisamente
na quadra em que fica situada a Prefeitura Municipal. 5315- Daniel Weber Para que
determine ao setor competente que realize campanha de conscientização no trânsito,
voltada a motoristas, tomando como principal foco o uso correto das rotatórias. 5316 -
Estevão De Loreno Solicito a operação tapa buracos na Rua Dona Júlia, pois a
referida via encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade, e como se
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aproxima a data de finados aumentará o fluxo de veiculos sendo necessário viabilizar
este serviço. 5318 - Estevão De Loreno Para que determine ao Setor Competente que
seja realizado com a máxima urgência posslvel o patrolamento, cascalhamento e
compactação da estrada que dá acesso a cidade de Xadrez, pois o último
patrolamento foi realizado a 10 meses pela prefeitura de Coqueiros do Sul, sendo que
a via encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade, e os trabalhadores e
moradores do local tem dificuldades para o deslocamento, principalmente com o
aumento das chuvas intensas nestes dias, tem piorado. Os moradores estão bastante
preocupados e pedem solução imediata diante da situação. 5324 - Gian Pedroso Seja
enviado oficio a Secretária Municipal de Educação, Sra. Eloisa Dreyer, solicitando a
realização de estudos no sentido de que todas as escolas municipais de ensino
fundamental possam no próximo ano, desenvolver oficina de música entre as suas
atividades extracurriculares (violão, flauta, teclado, gaita, etc.), pois são atividades que
tem uma contribuição imensa no processo educacional, cultural, na vida social, em
todas as áreas. 5325 - Alaor Galdino Tomaz Seja enviado oficio ao Senhor Prefeito
Municipal, para que determine ao setor competente que sejam realizadas obras de
melhorias, tais como patrolamento, cascalhamento e compactação na Rua Dag
Hammars Koel no Bairro São Sebastião. 5326 - Alaor Galdino Tomaz Seja enviado
oficio ao Executivo Municipal solicitando que determine ao setor competente que
realize melhorias na tubulação ( desentupimento),especialmente a colocação de
tampas nas bocas de lobo, da Rua Antônio Severo de Almeida no Bairro Ouro Preto.
5329 - Paulino De Moura Seja enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que em
conjunto com seu Secretariado e Diretores estude a viabilidade da Prefeitura Municipal
voltar a trabalhar em turno integral, como ocorria anteriormente ao seu governo. 5330 -
Fernando Sant'Anna de Moraes Solicitando ao Executivo que providencie o conserto
de buracos por toda a Rua Barão de Antonina, desde a Avenida Pátria até a Avenida
Flores da Cunha, especialmente no acostamento próximo ao número 459, onde vagas
se tornaram inúteis dado ao tamanho dos buracos, sendo imprescindivel que se
tomem providências com urgência. 5331 - Fernando Sant'Anna de Moraes Solicita ao
Executivo que realize patrolamento, ensaibramento e compactação na Rua João
Olaneck, no Bairro Vila Rica. A rua, de estrada de chão, encontra-se em péssimas
condições de trafegabilidade, colocando em risco pedestres e motoristas que por ali
circulam. Ademais, em dias quentes, a poeira causa problemas respiratórios nos
moradores da região e nos dias chuvosos o barro que se forma no local causa
transtornos imensuráveis à comunidade, sendo questão de urgência a tomada de
providências, a fim de minimizar os danos sofridos. Atende solicitação de moradores.
5332 - Fernando Sant'Anna de Moraes Solicitando ao Executivo que determine ao
setor competente a realização de melhorias na Travessa Ipiranga. A via encontra-se
em péssimo estado de conservação, colocando em risco morador, pedestres e
motoristas que por ali circulam, sendo imprescindível que se tomem medidas a
minimizar os danos com urgência. 5333 - alto Gerhardt Encaminhamos solicitação ao
Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência possível
medidas no sentido de agilizar a pintura de uma faixa de segurança em frente à
parada de ônibus próximo a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, pois o fluxo de
pessoas atravessando a rua é grande. Pedido deste vereador. 5334 - Daniel Weber
Solicitando ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima
RGÊNCIA possivel seja realizado o serviço de cascalhamento e ensaibramento no

sentido de melhorar a estrada que liga o Distrito de São Bento a Molha Pelego, devido
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ás chuvas dos últimos dias ela encontra-se em situação deplorável sujeita a
consequências funestas. 5335 - Mareio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente, a execução de limpeza na boca de
lobo e em toda sua extensão, pois em dia de chuva fica com o acúmulo de lixo e assim
dificultando o escoamento da água na Rua Vesceslau Bras Bairro Sassi. 5336 - Daniel
Weber REITERANDO a Solicitação ao Executivo para que determine ao setor
competente com a máxima URGÊNCIA possivel seja realizado o serviço de
cascalhamento e ensaibramento no sentido de melhorar a estrada que liga o Distrito
de São Bento á Pinheiro Marcado, devido ás chuvas dos últimos dias ela encontra-se
em situação deplorável sujeita a consequências funestas. 5337 - Rudi Brombilla
Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente serviços de
patrolamento, cascalhamento e limpeza de bueiros na Rua João Clemente Elsing -
Bairro Ouro Preto, Solicitação da comunidade. 5340- Fernando Sant'Anna de Moraes
Solicitando ao Executivo que reaiize a limpeza de bue'iros nas Ruas Alexandre da
Mota, Barão de Antonina e Venâncio Aires. A região, com a chegada do calor, conta
com desagradável cheiro advindo das bocas de lobo, entupidas de tanto lixo jogado
em via pública, conforme se constata na foto anexa, sendo quase impossível se
trabalhar e frequentar tal regiâo sem se sentir incomodado. Ademais, solicita que o
setor competente realize estudo e viabilidade de uma campanha de conscientização
sobre o depósito de lixo em via pública e realize fiscalização, uma vez que a conduta
já é prevista no Código de Postura do municipio, prevendo, inclusive, aplicação de
multa em caso de descumprimento, conforme artigo 23, alinea "a" cumulado com o
Parágrafo Único da referida legislação. 5341 - Fernando Sant'Anna de Moraes Solicita
ao Executivo que determine ao setor competente que realize melhorias no antigo
campo Farroupilha, localizado na Travessa Ipiranga. A localidade conta com grande
espaço não aproveitado, onde poderia ser criada praça de areia e pracinha com
brinquedos, a exemplo do que se fez na Sommer, o que seria de grande importância
para os jovens, crianças e familias da região que não possuem um espaço voltado a
recreação e lazer, além de que, um local assim é um grande incentivo para a prática
do esporte, tão importante na prevenção de doenças, drogas e criminalidade, sendo
de grande relevãncia para a comunidade local. Atende solicítação de moradores.
LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 5308 -Daniel Weber Requerimento de Pesar O
Vereador abaixo subscrito requer que depois de lido em plenário, e deferida na forma
regimental, que seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos
familiares de ARNALDO FISCHER pelo falecimento, ocorrido no dia 23 de Outubro de
2013 Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim ainda
que morto viverá E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. - João 11: 25-
26. À família enlutada de ARNALDO FISCHER, nossos mais sentidos pêsames pelo
infausto ocorrido. 5309 - Estevão De Loreno Requerimento de Pesar O Vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de lido e apreciado em
Plenário, que seja ENVIADO ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos
familiares de Arnaldo Fischer pelo falecimento, ocorrido no dia 23 de Outubro de 2013.
5319 - Paulino De Moura Requerimento de Autorização de Viagem O VEREADOR
abaixo assínado solicita na forma regimental, que após lido e apreciado em Plenário
seja AUTORIZADA viagem á capital Porto Alegre nos dias 29,30,31 de outubro de

7 13 para tratar de assuntos importantes para a cidade entre eles: Para participar de
, udiências na Assembléia Legislativa nos Gabinetes Márcio Biolchi, Cassiá Carpes,

ribunal de Contas e no Detran, onde serão tratados diversos assuntos de interesse
.blico para a municipalidade. No Detran vou resolver a situação sobre as provas,
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onde já temos o lugar para podermos executar, assim vou buscar as questões que
faltam para que tudo se resolva o mais rápido possivel. 5320 - Rudi Brombilla
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental,
que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de
Cumprimentos à proprietária da Loja ESSENCIALE, a senhora Derci Fatima Mariane
Trentini, sendo extensivo a todos os funcionários e colaboradores pela reinauguração
do espaço após 8 anos de atividades comercial em nossa cidade de Carazinho 5323 -
Gian Pedroso Requerimento de Aplauso Seja enviado oficio do Poder Legislativo de
Carazinho ao jovem Orlando Luz, "Orlandinho", cumprimentando-lhe por ter se
sagrado Campeão de Simples e de Duplas da Semana Guga Kuerten, realizada em
Santa Catarina, entre os dias 14 e 19 de outubro 5338 - Rudi Brombilla Requerimento
de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de Cumprimentos ao HCC
Hospital de Caridade de Carazinho - RS em nome do seu presidente Azelar
Kissmann, sendo extensivo á Equipe de Oncologia e Enfermagem pela Coordenação
do I1I Simpósio de Oncologia com tema "Avanços tecnológico em Oncologia". 5339 -
Fernando Sant'Anna de Moraes Requerimento de Aplauso O Vereador signatário
solicita que, após lido em Plenário e deferido na forma regimental, seja enviado oficio
na forma de APLAUSO ao Jornal Visão Carazinhense. O jornal, que antes era
conhecido por GAD NOTicIAS, mudou seu nome e sua identidade visual, atuando
semanalmente, traz informações do município e região, nas categorias politica,
esportes, saúde, empreendedorismo e classificados de forma criativa, imparcial e
inovadora. Recebam, pois, os cumprimentos deste Poder Legislativo pela nova fase
iniciada, bem como os desejos de sucesso. 5342 - Gilnei Alberto, Jarré - Suplente
Requerimento de Solicitação de Serviço O Vereador abaixo-assinado solicita na forma
regimental, que seja encaminhado este requerimento ao Executivo Municipal,
solicitando atenção e consideração ao que infra elencamos: Os moradores e
comerciantes da Av. São Bento e Rua General Osório, bem como os condutores de
veiculos automotores do município ressentem-se da falta de regularidade na prestação
de serviços pela municipalidade. Destarte, considerando que a Empresa Construtora
Mãnica JJR LIda, efetuou o pagamento das taxas referente abertura e fechamento de
valas no dia 13 de junho do corrente, vala aberta na Av. São Bento esquina Rua
General Osório, e o não fechamento até a presente data. Tendo em linha de conta
estes elementos consideramos indispensável que haja um esforço dos
administradores municipais, no sentido de produzir condições para gerir o Município
de Carazinho de maneira que os grandes beneficiados sejam os carazinhenses. Isto
posta, requeremos que o Setor de Fiscalização do Municipio notifique, neste caso
emita um auto de infração pelo não cumprimento do Código de Obras do Municipio,
aos responsáveis pelo descaso com os municipes. Passamos ao intervalo regimental,
conforme o acordo de bancadas haverá intervalo de dez minutos Dando continuidade
aos trabalhos, passamos ao grande expediente. Os vereadores Roque Pereira do
Santos ,Daniel Weber, Fernando Sant'Anna de Moraes, Eduardo Assis, Mareio Luiz
Hoppen ,Paulino de Moura, Anselmo Britzke e Alaor Galdino Tomaz fizeram uso da
palavra na tribuna. Dando continuidade, passamos para a ordem do dia. Passamos
para a apreciação e votação dos requerimentos. O presidente solicitou que o
secretário fizesse a leitura do número e autor e dos requerimentos. O vereador fi}
Estevão de Loreno pediu questão de ordem para solicitar que os requerimentos e os u-
projetos sem emenda fossem votados em bloco. O presidente colocou em votação o
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pedido do vereador. Aprovado por todos. O presidente colocou em discussão os
requerimentos. Não havendo vereadores que quisessem discutir, os vereadores Gilnei
Jarré e Estevão de Loreno se manifestaram na tribuna. Não havendo mais vereadores
que quisessem discutir o presidente colocou os requerimentos em votação.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem Aprovado
por todos. O Presidente solicitou que o secretário fizesse a LEITURA DOS
PROJETOS:1. Projeto de Lei 068/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual
Autoriza a concessão de uso de um imóvel do Municipio á Associação de Moradores
do Bairro Residencial Passo da Areia. 2. Projeto de Lei 069/13 de autoria do Executivo
Municipal, o qual Fixa o número de vagas nas classes de Promoção do Quadro de
Professores Públicas Municipais para o ano de 2011. 3. Projeto de Lei 070/13 de
autoria do Executivo Municipal, o qual Fixa o número de vagas nas classes de
Promoção do Quadro de Professores Públicas Municipais para o ano de 2012. 4.
Projeto de Lei 071/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual Autoriza abertura de
Crédito Especial no Orçamento de 2013. 5. Projeto de Lei 075/13 de autoria do
Executivo Municipal, o qual Contrata emergencialmente servidores para trabalharem
na Equipe Básica do SAMU.6. Projeto de Lei 080/13 de autoria do Executivo
Municipal, o qual Autoriza concessão de auxilio financeiro á Cãmara de Dirigentes
Lojistas - CDL de Carazinho. 7. Projeto de Lei 046/13 de autoria do Vereador Daniel
Weber, o qual Institui o dia Municipal de encontro de veiculos antigos no municipio de
Carazinho. 8. Projeto de Lei 052/13 de autoria do Vereador Fernando Sant'Anna, o
qual Torna de utilidade pública a Associação Beneficente dos Policiais Militares de
Carazinho. 9. Relatório de Execução Orçamentária de Agosto/2013. O presidente
solicitou que o secretário procedesse à leitura dos pareceres da CJF dos projetos
denominados. O presidente colocou em discussão os pareceres da CJF, O vereador
Estevão de Loreno se pronunciou na tribuna. Não havendo vereadores que quisessem
discutir, colocou em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão
contrários se manifestem, Aprovado por todos. O secretário procedeu a leitura dos
pareceres da COES dos projetos denominados, o presidente colocou em discussão os
pareceres da COES, não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem.
Aprovado por todos. O presidente colocou em discussão os respectivos projetos com
os pareceres já aprovados. Não havendo vereadores que quisessem discutir, o
presidente colocou em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão
contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O secretário procedeu a leitura
da emenda modificativa ao projeto de lei nO 075/13 do Executivo Municipal, o
presidente colocou em discussão, os vereadores Gilnei Jarré, Paulino de Moura,
Estevão de Loreno e Anselmo Britzke se pronunciaram na tribuna, não havendo mais
vereadores que quisessem discutir, colocou em votação a emenda, vereadores
favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Rejeitado a emenda
por unanimidade. O secretário procedeu a leitura do parecer da CJF projeto de lei N° n
075.13. O presidente colocou em discussão o parecer da CJF. Não havendo C/
vereadores que quisessem discutir, colocou em votação, vereadores favoráveis
permaneçam como estão contrários se manifestem, Aprovado por todos. O secretário
rOcedeu a leitura do parecer da COES do projeto denominado, o presidente colocou

At Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99.500-000 - 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

~*J-""". .. '~o"""'o
~ ~
< ~

C<IIlI'

~

CÃMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZlNHD

em discussão o parecer da COES, não havendo vereadores que quisessem discutir,
colocou em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se
manifestem. Aprovado por todos. O presidente colocou em discussão o projeto de lei
nO 075.13 com a emenda e o parecer já aprovados. Não havendo vereadores que
quisessem discutir, o presidente colocou em votação. Vereadores favoráveis
permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.O
secretário procedeu a leitura da emenda ao projeto de lei nO 046/13 de autoria do
vereador Daniel Weber, o presidente colocou em discussão a emenda não havendo
mais vereadores que quisessem discutir, colocou em votação, vereadores favoráveis
permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O
secretário procedeu a leitura do parecer da CJF projeto de lei N° 046.13. O presidente
colocou em discussão o parecer da CJF. Não havendo vereadores que quisessem
discutir, colocou em votação,. vereadores favoráveis permaneçam como estão
contrários se manifestem, Aprovado por todos. O secretário procedeu a leitura do
parecer da COES do projeto denominado, o presidente colocou em discussão o
parecer da COES, não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem.
Aprovado por todos. O presidente colocou em discussão o projeto de lei nO046.13
com a emenda e o parecer ja' aprovados. Não havendo vereadores que quisessem
discutir, o presidente colocou em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como
estão contrários se manifestém Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar, sob proteção de Deus o presidente declarou encerrada a presente sessão,
convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada
no dia quatro de novembro de 'dois mil e treze ás 18h45 minutos, tenham todos uma
excelente noite.
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