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Ao décimo sexto dia do mês de dezembro de dois mil e treze, dezoito e quarenta e
cinco minutos ocorreu á quarentésima sétima reunião da Câmara Municipal de
Carazinho. O Vereador Marcio Luiz Hoppen procedeu á leitura de um trecho da Biblia.
O presidente solicitou que o secretário procedesse a leitura da convocação da
presente reunião ordinária. O presidente colocou em apreciação a ata 047/13 da
sessão ordinária do dia doze de dezembro de dois mil e treze. Está em discussão á
ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou em votação. Aprovado
por todos os presentes. O presidente colocou em apreciação a ata 003/13 da sessão
extraordinária do dia doze de dezembro de dois mil e treze. Está em discussão á ata,
não havendo vereadores que quisessem discutir colocou em votação. Aprovado por
todos os presentes. O secretário Rudi fez um requerimento verbal, solicitando que o
segundo secretário Marcio Hoppen assumisse a mesa, devido a um trágico acidente
ocorrido na tarde de hoje com um familiar do mesmo. O presidente convidou o senhor
Fabio Zanetti a usar a tribuna para fazer uma explanação a respeito do projeto de lei
sobre o passe livre. O presidente solicitou que o secretário procedesse a leitura do
expediente da presente reunião. Correspondência do CAPSEM a respeito de
regularizaçâo de débito; Convite do Colégio Rui Barbosa para a Formatura do Curso
Técnico em Contabilidade no dia 21 de Dezembro no CTG Alfredo D' Amore; Convite
da EMEF Pedro Pasqualotto para a solenidade de formatura de 2013, no dia 19 de
Dezembro na sede da Escola, ás 19 horas e 30 minutos; Convite da EMEF Professor
Polibio do Valle, para a solenidade de formatura do Ensino Fundamental de 2013, no
dia 20 de Dezembro na sede da Escola, ás 19 horas na Paróquia Nossa Senhora de
Fátima; Projeto de Lei Autoria: Vereador Fernando Sant' Anna de Moraes Ementa:
Concede titulo COMENDA O BOMBEADOR ao Senhor LEONíDIO VIOTT LEITURA
DAS INDICAÇÕES: 5882 - Daniel Weber REITERA solicitação ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente, que seja executado o serviço de,
patrolamento, ensaibramento e compactação na Rua Victor Hugo Fetzer. Conforme
reivindicação de moradores do local. 5883 - Fernando Sant'Anna de Moraes Solicita
ao Executivo que determine ao setor competente que realize a manutenção dos
brinquedos na pracinha da Glória e em todas as demais praças. A pracinha da Glória
atrai muitos visitantes, sendo que familias vão até lá, levando as crianças para b Incar.
Atualmente, os brinquedos do local encontra-se em péssimo estado de conservação,
conforme se verifica nas fotos em anexo, colocando em risco a integridade e
segurança das crianças, sendo imprescindivel que se tomem medidas urgentes, a fim
de evitar acidentes. Ademais, que a atenção com os brinquedos seja dada a todas as
praças do município 5884 - Daniel Weber Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, para que seja realizada a limpeza e capina na Praça
do Bairro Princesa. 5885 - Daniel Weber Solicita para que seja realizada límpeza e
capina nas instalações da escola Eduardo Graeff. 5886 - Daniel Weber Solicita para
que seja realizado o trabalho de recapeamento asfáltico na Rua Albino Gerhardl. 5887
- Orion Albuquerque para que estude a possibilidade da construção de um abrigo de
área coberta para o Posto de Saúde do Bairro Sassi. Solicitação da Comunidade.
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5888 - Orion Albuquerque para que estude a Possibilidade com a máxima urgência
possível, da implantação de um estacionamento exclusivo para motos, na Avenida
Flores da Cunha em frente ao n° 4635. 5889 - Alaor Galdino Tomaz Seja expedido
oficio ao Sr. Prefeito Municipal para que determine ao setor competente que estude a
viabilidade de asfaltamento da Rua Amazonas. 5890 Alaor Galdino Tomaz Reitera
pedido que seja colocado um quebra molas com a devida sinalização, em frente a
Rodopan na Rua Xavantes no Bairro Conceição.5891 _ Orion Albuquerque
Solicitando com urgência melhorias na Rua Armando Farina esquina com a Rua São
Francisco de Paula, a referida via encontra-se em péssimo estado de conservação
trazendo muitos transtornos aos usuários principalmente em dias de chuva a água
invade as residências. Solicitação dos moradores. 5892 - Rudi Brombilla Solicita ao
Executivo, que determine ao setor competente para seja feito trabalhos de
revitalização da Praça no BAIRRO VILA RICA, como pintura dos cordões, bancos,
corte de grama, colocação lixeiras, reparos nas calçadas internas e reposição de
luminárias sendo uma reivindicação de nossa comunidade. 5895 _ Alaor Galdino
Tomaz Seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao setor
competente que realize a limpeza e capina na quadra de Esportes da Associação do
Bairro Alvorada. 5899 - Fernando Sant'Anna de Moraes Solicita ao Executivo que
determine ao setor competente que realize a colocação de climatizadores no Centro
de Especialidades Médicas - CEM e Ambulatório Municipal com a máxima urgência. O
local, além de ser próprio ao atendimento de saúde, não conta com janelas e
ventilação necessária, tornando pior as condições já debilitadas dos usuários que ali
frequentam, prinCipalmente agora com a chegada do verão. Solicita máxima urgência
na climatização dos ambientes naquele local. Atende solicitação dos usuárioS.5901 _
Daniel Weber Solicita para que seja realizada a operação tapa buracos na Rua
Almirante Tamandaré.5902 - Daniel Weber Solicita para que seja realizado o trabalho
de recapeamento asfáltíco na Rua Almirante Tamandaré.5906 _ Marcío Luiz Hoppen :
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
serviço de tapa buraco na Rua Dinarte da Costa, Bairro Sassi. 5907 _ Marcio Luiz
Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determíne ao setor competente, a
execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua Rio Negro
Bairro Floresta, e em toda sua extensão.5909 - Gian Pedroso Encaminhamos
solicitação ao Secretário Municipal de Obras para que determine ao setor competente
com a máxima urgência possivel a realização de melhorias na Rua Ipanema, no bairro
Operário, pois a referida via encontra-se intransitável e em dias de chuva fica ainda
pior.5910 - Estevão De Loreno Seja enviado Oficio ao Setor competente solicitando a
operação tapa buracos na Rua Benjamin Constant, necessita-se de tais serviços
devido as condições precárias de trafegabilidade da via.5911 _ Estevão De Loreno
Seja enviado Oficio ao Setor competente solicitando a operação tapa buracos na ua
Paissandú, necessita-se de tais serviços devido as condições precárias e
trafegabilidade da via. 5917 - Estevão De Loreno Seja enviado Ofício ao Setor
competente solicitando a operação tapa buracos na Rua Itararé começando da
Esquina da Rua Jacques Loss até a Avenida Flores da Cunha necessita-se de tais
servíços devido as condições precárias de trafegabilidade da via onde existe grande ~
tráfego de veiculos e caminhões LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 5881 _ Gian
Pedroso Requerimento de Aplauso Seja encaminhado ofício a Direção e Funcionários
da Stara, na pessoa de seu Diretor Presidente, Sr. Gilson Lari Trennepohl,
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cumprimentando-lhe pela belíssima iniciativa da empresa em proporcionar aos
funcionários e a toda comunidade em geral um grande show nacional anualmente,
possibilitando que todos, em troca de um 2 kg de alimento não perecivel tenham
acesso ao evento, beneficiando assim muitas entidades assistenciais, inclusive de
nosso municipio 5893 - Erlei Vieira Requerimento de O Vereador abaixo assinado
solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário, seja encaminhado a
direção do HCC solicitando que seja estudada a possibilidade de batizar a nova
Unidade de Desintoxicação para Dependentes Quimicos do HCC, com o nome do
meu Pai Afonso Vieira. Trabalhei intensamente nessa realização e me sentiria muito
honrado se a Administração do Hospital Caridade de Carazinho possibilitasse
eternizar o nome de meu pai nessa grandiosa obra que irá salvar muitas vidas. Todos
conhecem a realidade vivenciada em Carazinho no que se refere á dependência
qui mica, e o trabalho que realizo nessa área. Gostaria de poder contar com o apoio de
todos os colegas para que o meu pedido seja atendido. Por isso peço o voto de todos
os colegas nessa demanda. Desde já agradeço a atenção. Atenciosamente. 5894-
Alaor Galdino Tomaz, Anselmo Britzke, Erlei Vieira,Gian Pedroso, Orion
Albuquerque,Paulino De Moura Requerimento de Apoio Sr Presidente: Srs.
Vereadores: Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma regimental, que
depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio
do Poder Legislativo de Carazinho ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul,
Secretários Estaduais, Presidente da Assembleia Legislativa, Lideres da Bancada na
Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, Superintendente do INSS, da
Receita Federal, do Ministério Público Federal, do Poder Judiciário, ao Presidente da
EMATER/RS, da FETRAF, da FETAG, manifestando o total apoio desta Casa em
defesa da filantropia da ASCAR/EMA TER/RS - Assistência técnica e extensão rural e
social gaúcha. O principal foco é manifestar nosso apoio irrestrito na defesa e
recuperação da filantropia da ASCAR/EMA TER, pois são instituições
socioassistenciais, o que se comprova através de geração de processos educativos e
participativos, não somente ao que se restringe á produção de alimentos, como
também nas áreas de garantias de direitos, saúde, saneamento, gerenciamento da
produção, acesso a mercados, geração de renda, economia do domicilio e lazer, com
ações que envolvem as familias, a adolescência e a velhice, zelando pelas questões
de gênero e étnicas, sem gerar lucro, prestando serviços de forma gratuita para o
publico beneficiado pela Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (ATERS).
Dada a relevante importância da agricultura familiar e destas instituições para a
sociedade gaúcha encaminhamos nosso apoio no sentido de reconhecer o trabalho
social desenvolvido lhes assegurando o direito a imunidade tributária e ao
reconhecimento "formal" de entidade de Assistência Social (Filantrópica).5896 _Ma cio
Luiz Hoppen Requerimento de Aplauso Requerimento de Aplauso a o Assessor a
Secretária da Economia Solidária e apoio á Micro e Pequena Empresa, Assis Brasil
Figueiró O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após aprovado
em plenário seja encaminhado ofício dessa co lenda casa legislativa,. A o Assessor da
secretária da economia solidária e apoio á Micro e Pequena Empresa Assis Brasil
Figueiró, pela bela explanação no último dia 04/12/2013, onde desempenha um
importante trabalho incentivando o micro e pequeno empresário norteando o
desenvolvimento dos municipios. É com orgulho para a comunidade Carazinhense
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poder contar com tão distinto parceiro. 5897- Alaor Galdino Tomaz Requerimento de
Aplauso O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que depois de
submetida ao plenário para aprovação, seja encaminhado oficio de aplausos aos
atletas Arceni Barboza ( NUNO ) e Thiago Jarré pela promoção do jogo da
Solidariedade realizado no último dia 13 de Dezembro no Ginásio do Grêmio Aquático.
A promoção teve a participação de mais de 20 atletas de Carazinho e Região e teve
como objetivo a arrecadação de alimentos não pereciveis que serão repassados as
AMIGOS DO NUNO x EQUIPE CARAZINHO TAÇA RBS.5898 - Alaor Galdino Tomaz
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental,
que após submetida ao plenário para aprovação, seja encaminhado oficio de aplausos
aos Srs. Bruno Tombini e Luiz Augusto Webber,presidente e vice-presidente
respectivamente do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos do Planalto, pela
realização e promoção da Credenciadora ao Freio de Ouro e Exposição Morfológica
realizadas nos dias 13 á 15 de Dezembro nas dependências do Parque Valli Albrech.
O evento teve a participação de mais de 130 animais da raça crioula do Rio Grande do
Sul ,Santa Catarina,Paraná e Goiás.5900 - Mareio Luiz Hoppen Requerimento de
Aplauso Requerimento de Aplauso a Azelar Kissmann O Vereador abaixo assinado
solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado oficio
dessa colenda casa legislativa,. Ao Presidente do Hospital de Caridade de Carazinho,
reeleito consecutivamente, nossos aplausos e os mais sinceros votos de sucesso e
realizações diante desta importantlssima Instituição. Receba o nosso reconhecimento.
5903 - Fernando Sant'Anna de Moraes Requerimento de Pedido de Informação O
Vereador signatário solicita que após lido em Plenário, seja encaminhado oficio ao
Poder Executivo para que prestem as seguintes informações: 1) A Secretaria
Municipal de Saúde de Carazinho encontra-se inscrita no Cadastro de Inadimplentes _
CADIN, junto ao Governo Federal? 2) Em caso de resposta positiva, por que motivos
isto voltou a ocorrer? 3) Quais as consequências da inscrição em tal cadastro? 4)
Cientes das consequências, quais foram os motivos plausíveis para ensejar esta falha
novamente no exercicio de 2013? JUSTIFICATIVA: Segundo entrevista do Presidente
do Conselho Municipal de Saúde em emissora de rádio na manhã desta segunda-
feira, a Secretaria Municipal de Saúde de Carazinho voltou a fazer parte do CADIN,
comprometendo os recursos advindos ao município. 5904 - Gian Pedroso, Rudi
Brombilla Requerimento de Aplauso Seja enviado oficio de cumprimentos ao HCC-
Hospital de Caridade de Carazinho - RS em nome do seu presidente Azelar Kissmann
e extensivo a todos os demais membros da Diretoria Executiva reeleita para o biênio
2014/2014. 5905- Gian Pedroso, Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja
enviado oficio de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho á Equipe Campeã
da Copa DIÁRIO DA MANHÃ AM/SESC de Futsal, que se destacou pela grande
atuação de seus atletas no decorrer do torneio e em especial durante a partida final,
pois mesmo enfrentando grandes equipes chegou a final para receber o titulo de
campeã após vencer a partida pelo placar de 12 x 5, cumprimentamos então, a toda
equipe da KIXIKI MÓVEIS, bem como a equipe Vice-campeã, COTRIJAI::.
Marcio Luiz Hoppen,Estevão De Loreno,Fernando Sant'Anna de Moraes
Requerimento de Pedido de Informação O VEREADORES abaixo subscrit
requerem, na forma regimental, que depois de lido e aprovado em Plenário s a
enviado oficio ao Executivo Municipal de Carazinho referente ao CC'S com o seguinte
PEDIDO DE INFORMAÇÃO, sendo: 1 - Cópias da nomeação de todos os CC'S de
todas as Secretarias do Municipio? 2 - Para onde e qual funções são designados? 3 _
Possuem formação específica para o cargo da função que desempenham? 4 -Qual o

I '

. BX' (54) 3330 2322 - CEP 99 500-000 - CARAZINHO - RSAv. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PA . b' CNPJ' 89 965 222/0001-52
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov. r . . .

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


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE I
~""".n,o~o+••

f \
:<l1li'

~

CAllARA MUNICIPAl DE
VEREADORES DE CAIAIINHO

valor da remuneração percebida? JUSTIFICATIVA: O presente pedido de informação
se justifica pois é de interesse de toda a comunidade saber onde está sendo investido
os recursos, bem como quem são as pessoas que estão prestando serviço
público.5912 - Rudi Brombilla Requerimento de Pesar O Vereador abaixo assinado
solicita na 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 PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento do senhor ARI
PIGOZZO. Neste momento de tristeza para os familiares e os amigos enlutados,
pedimos a Deus que nos dê a força de que necessitamos para superar a dor da
ausência e solidificar nossa esperança de um dia reencontrarmos aqueles a quem
tanto amamos e que agora ocupam um lugar muito especial em nossas lembranças.
5913- Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso O vereador abaixo assinado,
solicita na forma regimental que, depois de lido em plenário, seja enviado oficio de
congratulações ao atleta carazinhense Antõnio Bagatini que defendendo a equipe do
Atlãntico de Erechim sagrou-se Campeão da Superliga de Futsal em partida disputada
no domingo dia 15 de Dezembro contra a equipe do Moita Bonita do Sergipe. O titulo
inédito foi conquistado neste domingo com a vitória sobre o Moita Bonita, de Aracaju,
em Sergipe, que sediou a competição. Em um jogo de muitos gols, o time gaúcho não
teve facilidade para levar a taça. No tempo normal a partida se encerrou em 5 a 5. Na
prorrogação, o Atlãntico levou a virada em 2 a 1 nos 10 segundos finais, mas faltando
três segundos para o encerramento, empatou em 2 a 2 e garantiu o troféu. 5914 _
Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso O vereador abaixo assinado, solicita
na forma regimental que, após lido em plenário, seja enviado oficio de congratulações
para a direção do Mofecon na pessoa da Sra. Recilia Weise,pela inauguração das
novas instalações. A Solenidade aconteceu na última Quinta-feira dia 12 de
Dezembro. Esse novo espaço tem um grande significado para a instituição que há
tantos anos luta pelos direitos das Mulheres Carazinhenses. 5915 - Daniel Weber,
Estevão De Loreno Requerimento de Aplauso Seja enviado oficio de cumprimentos ao
HCC- Hospital de Caridade de Carazinho - RS em nome do seu presidente Azelar
Kiss Mann e extensivo a todos os demais membros da Diretoria Executiva reeleita
para o biênio 2014/2014. O vereador Estevão de Loreno pediu questão de ordem para
pedir que o presidente colocasse em votação um requerimento verbal solicitando que
o Senhor Marlon Moraes Subintendente da Receita Federal fizesse uso da tribuna
para falar sobre um projeto que dara entrada nesta casa para a construção da sede da
Receita Federal.Dando continuidade aos trabalhos. Passamos ao intervalo regimental.
Conforme o acordo de bancadas haverá um intervalo de dez minutos. Passamos ao
grande expediente. Os vereadores Eduardo Assis - PSD, Marcio Luiz Hoppen _
PMDB, Paulino de Moura - SOLIDARIEDADE, Rudinei Brombilla - PROS, Alaor
Galdino Tomaz - PDT, Anselmo Britzke - PDT, Erlei Vieira - PSDB, Gian Pedroso _
PDT, Orion Albuquerque - PSDB, Estevão de Loreno - PP, Daniel Weber _ PP,
Fernando Sant'Anna de Moraes - PP, se pronunciaram na tribuna. Após os
pronunciamentos a servidora Ana Elisa Pádua fez uma breve explanação em
agradecimento a homenagem recebida por parte dos vereadores. Após o senhor Ja .
Padilha também fez uma breve explanação. O vereador Erlei Vieira fez a solicita ão
de um requerimento de apoio para que a unidade de desintoxicação para dependentes
químicos do HCC levasse o nome do seu pai Afonso Geradt e pediu que todos os
vereadores assinassem esse requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como
estão contrários se manifestem. Aprovado por todos. Passamos para a ordem do dia.
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Passamos para a apreciação e votação dos requerimentos. O vereador Erlei Vieira
pediu questão de ordem para que os requerimentos fossem votados em bloco. O
presidente colocou em discussão o pedido do vereador Não havendo vereadores que
quisessem discutir, colocou em votação, vereadores favoráveis permaneçam como
estão contrários se manifestem. Aprovado por todos. O presidente solicitou que o
secretário fizesse a leitura do número e autor e dos requerimentos. O presidente
colocou em discussão os requerimentos. Não havendo vereadores que quisessem
discutir, colocou os requerimentos em votação. Vereadores favoráveis permaneçam
como estão contrários se manifestem. Aprovado por todos os presentes. 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 se
realizar no dia vinte e três de dezembro de dois mil e treze as dezoito horas e quarenta
e cinco minutos.Tenham todos uma excelente noite.

.~~
Vereador Eduardo Assis
10 Vice - Presidente

~L~
dor Mareio Luiz Hoppen

20 Secretário
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