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E~TADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ATADAREUNIÃO ORDINÁRIADO DIA 28 DE
014/14

Prealdentl

Ao vigésimo oitavo dia do mês de abril de dois mil e quatorze, às dewito horas e
quarenta e cinco minutos ocorreu a décima quarta sessão do ano de dois mil e
quatorze da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Anselmo Britzke
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente colocou em apreciação a
ata 013/14 da sessão ordinária do dia quatorze de abrilde dois mil e quatorze. Está
em discussão à 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. Secretário: LEITURA DO
EXPEDIENTE: Oficio n° 088/2014 - do Executivo Municipal encaminhando
Resposta OP 067/14; Oficio nO092/2014 - do Executivo Municipal encaminhando
Projeto de Lei nO 050/2014; Oficio n° 093/2014 - do Executivo Municipal
encaminhando Resposta OP 070/14; Oficio nO094/2014 - do Executivo Municipal
encaminhando Projeto de Lei n° 051/2014; Convite do Prefeito de Soledade para
solenidade de abertura da Exposol 2014; Convite do Hospital de Caridade de
Carazinho para inauguração das novas instalações da Unidade Psicossocial dia 09
de maio as 11horas; Convite do Corpo de Bombeiros para participar da solenidade
de recebimento e entrega de equipamentos de combate a incêndio e resgate veicular
dia 25 de abril as 10 horas; Convite da Loja 3 Passos para reinauguração da Loja
de Carazinho. Secretário: LEITURA DAS INDICAÇÕES: 7026 Paulino de Moura
_Solicitar ao Executivo que providencie a limpeza e a colocação de uma placa de
advertência "PROIBIDO JOGAR LIXO NESTE LOCAL em frente a Rua
Setembrino Ramos N° 153Bairro; Sommer ao lado da pista de ciclismo esse terreno
pertence a Prefeitura; 7027 Paulino dE; Moura - Solicita patrolamento e
cascalhamento e a limpeza dos matos que toma conta da Rua Monte Negro Bairro:
Conceição;7028 Paulino de Moura - Solicita ao Executivo que providencie colocação
de redutor de velocidade (quebra molas) na Avenida Flores da Cunha em frente ao
Super Mercado Boa Vista próximo a Acapesu; 7029 Daniel Weber - Solicita quebra-
molas na Rua Itararé; 7031 Estevão De Loreno - SOLICITA refazer o calçamento
da Rua Guaranis, principalmente em frente à Escola Manuel Arruda Câmara; 7032
Estevão De Loreno - SOLICITA ao setor competente a operação tapa buracos na
Rua Parecis, esquina com a Rua Tupinambás; 7033 Estevão De Loreno - SOLICITA
ao setor competente o recolhimento de galhos e entulhos na Rua Xavantes em
frente ao nO361 e n° 338; 7035 Estevão De Loreno - SOLICITA que encaminhe ao rJ
setor competente a execução dos serviços de melhorias no acesso do pontilhão da
Rua Carlos Michelini no bairro Princesa; 7036 Estevão De Loreno - Reitera
solicitação ao setor competente, a operação tapa buracos na Rua Almirante ~
Tamandaré, da esquina da Rua Carlos Michelini até a esquina com a Rua 20 de
Setembro; 7052 Alaor Tomaz - Seja enviado oficioao Executivo Municipal, para que
determine ao setor competente que sejam realizadas obras de melhorias no final da
Avenida Irineu dos Santos Mateus, Bairro Fey; 7053 Alaor Tomaz - Seja enviado
oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam
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realizadas obras de melhorias na Rua Zelia de Quadros Lirio, Bairro Oriental; 7054
Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao
setor competente que seja realizado a poda em árvores existentes na Rua
Alexandre da Motta, próximo ao nO34; 7055 Alaor Tomaz- Seja enviado oficio ao
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que seja realizada a
roçada na quadra esportiva da Escola Presidente Getúlio DOl'neles Vargas, Bairro
Ouro Preto; 7066 Daniel Weber - Solicita a instalação de banco em ponto de ônibus;
7074 Rudi Brombilla - Solicita ao Executivo que determine ao setor competente o
serviço de limpeza geral da RUA GOlAS ESQ. MERCEDES DA LUZ; 7080 Alaor
Galdino Tomaz, Anselmo Britzke, Daniel Weber, Eduardo Assis, Erlei Vieira,
Estevão De Loreno, Fernando Sant'Anna de Moraes, Gian Pedroso, Marcio Luiz
Hoppen Orion Albuquerque, Otto Gerhardt, Paulino De Moura e Rudi Brombilla -
REITERA: Solicita a implantação de quebra-molas na Rua Itararé; 7081 Daniel
Weber; Eduardo Assis, Erlei Vieira, Estevão De Loreno, Fernando Sant'Anna de
Moraes, Gian Pedroso, Marcio Luiz Hoppen, Orion Albuquerque, Otto Gerhardt,
Paulino De Moura e Rudi Brombilla - Solicitamos a implantação um quebra-molas
na Av. Flores da Cunha, nas proximidades do Super Boa Vista e na Rua Marechal
Floriano; 7083 Fernando Sant'anna - Solicita recolhimento de entulhos na Rua
Castro Alves esquina Dom Pedro II; 7084 Estevão De Loreno . SOLICITA ao setor
competente a execução dos serviços de patrolamento ensaibramento e compactação
da Rua Rio Negro no bairro Floresta; 7085 Estevão De Loreno - SOLICITA ao setor
competente a execução dos serviços de tubulação (canalização) na Rua Rio Negro no
bairro Floresta; 7086 Alaor Tomaz e Rudi Brombilla - Solicitando ao setor
competente que providencie a pavimentação asfáltica da Rua Ivalino Brum; 7087
Estevão De Loreno - SOLICITA ao setor competente com a máxima urgência
possível a roçada e a limpeza da Praça do bairro Floresta; 7088 Estevão De Loreno
_ Seja realizado se possível com urgência o patrolamento, cascalhamento e
compactação da Rua Caçapava, no bairro Floresta; 7093 Estevão De Loreno -
SOLICITA que tome providências em relação a sinalização da Rua Jacques Loss,
sinalizar a preferencial de acesso a Rua Itararé. LEITURA DOS
REQUERIMENTOS:7025 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio com os mais sinceros
votos de profundo pesar aos familiares do Sr. ETELVINO JOSÉ FALKENBACH
pelo falecimento, ocorrido no dia 23 de Abril de 2014; 7034 Paulino de Moura - O
VEREADOR abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido e
apreciado em Plenário seja AUTORIZADAviagem à Porto Alegre/RS entre os dias
06 a 09 de maio do corrente, para participar de um Curso no INLEGIS Instituto de
Apoio ao Poder Público; 7037 Gian Pedroso - Seja enviado oficio de congratulações
do Poder Legislativo de Carazinho ao gerente da Loja 3 Passos de Carazinho,
cumprimentando-os pela festa de reinauguração da loja, dia 28; 7038 Gian Pedroso
_ Seja enviado oficio de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho ao
gerente da Loja Becker de Carazinho, cumprimentando-os pela festa de
inauguração da nova loja realizada no dia 25; 7042 Estevão De Loreno - Seja
enviado oficio de congratulações do Poder Legislativo ao gerente das LOJAS
BECKER de Carazinho, cumprimentando-os pelas festividades de inauguração da
nova loja realizada no dia 25 de Abril; 7046 ALaor Tomaz - Seja enviado oficio do
Poder Legislativo de Carazinho, a ANTONIO AGNE BAGATINI, pela conquista da
Libertadores da América de Futsal 2014, representando a equipe do Atlântico de
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Erechim; 7047 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio do Poder Legislativo de
Carazinho, a Diretoria do Clube Comercial de Carazinho, pela realização do 10°
Torneio Aberto de Vôlei de Areia; 7048 Daniel Weber - Requerimento de Aplauso à
Alessandro Tavares; 7049 Estevão De Loreno - Seja enviado ofício de
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho a Fundação JOHN DEERE,
cumprimentando-os pela doação de um desencarcerador ao Corpo de Bombeiros de
Carazinho no último dia 25 de Abril; 7050 Estevão De Loreno - Seja enviado oficio
de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho ao Sr. Roberto Paim,
cumprimentando-os pela iniciativa de buscar junto à Lavoro (Concessionária JOHN
DEERE) a doação de um desencarcerador ao Corpo de Bombeiros de Carazinho;
7051 Estevão De Loreno - Seja enviado ofício de congratulações do Poder
Legislativo de Carazinho ao gerente da LOJA 3 PASSOS, cumprimentando-os pelas
festividades de 50 Anos, reinauguração no dia de hoje ( 28 de Abril); 7060 Paulino
de Moura _OVereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de
lido em plenário, o Sr. Presidente encaminhe oficio ao Executivo Municipal,
solicitando que seja informado a esta casa o que segue, no período de 01 de janeiro
de 2013 até a presente data; 7061 Gian Pedroso - Seja enviado ofício a juíza Lisiane
Marques Pires Sasso, manifestando nosSOagradecimento quanto celeridade na
autorização para que o município pudesse dar continuidade as obras para
construção da EMEI Padre Gildo; 7062 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio com os
mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sra. VERÔNICA JORGE
D'AGOSTINI pelo falecimento, ocorrido no dia 28 de Abril de 2014; 7063 Anselmo
Brtizke _O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de
lido em plenário, o Sr. Presidente encaminhe ofício ao Executivo Municipal,
solicitando que seja informado a esta casa o que segue: 1 - Quanto às casas
populares construídas no Bairro Floresta, que tinham previsão de entrega no mês
de abril e até agora não foram entregues. Qual o motivo do atraso? Houve falta de
repasse de recursos? 2 - Quais as providencias foram tomadas para regularizar a
situação e evitar mais atraso? 3 - A partir de agora, qual a previsão de entrega das
mesmas?; 7064 Fernando Sant'anna - O vereador signatário solicita que após lido
em Plenário e deferido na forma regimental, seja enviado ofício na forma de
PEDIDO DE INFORMAÇÃO ao Setor de fiscalização da Prefeitura Municipal
informando se existe denuncia de estabelecimentos farmacêuticos ou não, sobre
suposta comercialização do medicamento Cytotec@.Se existe tal denuncia, quais
atitudes estão sendo tomadas?; 7065 Daniel Weber - Requerimento de aplauso à
Lojas Becker; 7067 Daniel Weber - Requerimento de Aplauso ao Sindicato Rural de
Carazinho; 7068 Daniel Weber - Requerimento de Aplauso ao Deputado Ronaldo
Nogueira; 7069 Rudi Brombilla - Solicita que seja enviado ofício de cumprimentos
ao gerente da loja BECKER. O Senhor DOUGLASHERMES e extensivo a todos os
funcionários pela inauguração da nova loja no dia 25 04 2014-- AV FLORES DA
CUNHA n° 3589 BAIRROBORQUETI; 7070 Rudi Brombilla - Solicita parq ue seja
enviado ofício de cumprimentos ao gerente da Loja 3 PASSOS, o senhor MAGNOS
SCHEEREN extensivo a Direção, Funcionários, pela reinauguração ocorrida na
data do dia 28/04/2014. Pretendendo oferecer cada vez mais o melhor para seus
clientes, satisfazê-los e até surpreendê-los. Solidificando uma nova empresa, trazer
o novo, gerar empregos e apostar em Carazinho, esses são os seus objetivos. A arte
é a auto-expressão lutando para ser absoluta. Recebam o reconhecimento do Poder
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Legislativo Municipal; 7071 Alaor Tomaz - Seja enviado oficiodo Poder Legislativo
de Carazinho, a Loja 3 Passos pela reinauguração de sua Loja; 7072 Gian Pedroso -
Solicitamos providencias para o devido reparo da vala aberta na Rua Goiás,
proximidades com a esquina da Rua Minas Gerais; 7073 Orion Albuquerque - Que
seja enviado oficiode aplauso ao atleta Julio Antunes, pela promoção do 10°torneio
aberto de vôlei de Areia,em comemoração aos 100 do Clube
ComerciallFUNDESCAR, extensivo a toda equipe pela excelente organização; 7075
Fernando Sant'anna _O vereador signatário solicita que após lido em Plenário e
deferido na forma 28/04/ regimental, seja enviado oficio na forma de PEDIDO DE
INFORMAÇÃOao Hospital de Caridade de Carazinho (HCC) informando se existe
o conhecimento da instituição sobre o favorecimento a uma determinada empresa
funerária por parte de pessoas que trabalham no referido estabelecimento. Se
existe o conhecimento da denuncia, quais atitudes estão sendo tomadas?; 7076 Rudi
Brombilla _ Seja enviado oficio a Coordenadora da 39" CRE, solicitando
providencias com relação a falta de professores na Escola Carlinda de Britto; 7077
Estevão De Loreno _Seja enviado oficiode congratulações do Poder Legislativo de
Carazinho à FENOSUL, cumprimentando-os pelas novas instalações, e que no Ano
de 2014 a empresa completa seus 18 Anos; 7078 Fernando Sant'anna - O vereador
signatário solicita que após lido em Plenário e deferido na forma regimental, seja
enviado oficiona forma de APLAUSO ao Lions Clube Carazinho Yacamin pela sua
fundação ocorrida na ultima quinta-feira dia 24 . Todos os votos de sucesso nessa
nova empreitada para que o Yacamin se torne cada vez mais uma instituição
consolidada e possa beneficiar um maior crianças e adolescentes de nossa cidade
Recebam os cumprimentos do Poder Legislativo por essa bela iniciativa em prol das
crianças e adolescentes; 7079 Erlei Vieira - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃODE
VIAGEMENTRE OS DIAS 6 E 9 DE MAlO; 7082 Alaor Galdino Tomaz, Anselmo
Britzke, Daniel Weber, Eduardo Assis, Erlei Vieira, Estevão De Loreno Fernando
Sant'Anna de Moraes, Gian Pedroso, Marcio Luiz Hoppen, Orion Albuquerque,
Otto Gerhardt, Paulino De Moura e Rudi Brombilla - Seja registrado em Ata e
oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável do Amigo e
Ex _Diretor desta Casa JAIRO MARTINS, ocorrido no último dia 23 de abril; 7089
Daniel Weber _ Pedido de Informação; 7090 Daniel Weber - Requerimento de
Aplauso à Fundação John Deere; 7091 Daniel Weber - Requerimento de Aplauso a
Julio Antunes; 7092 Marcio Hoppen - Seja enviado oficiona forma de APLAUSO a
Executiva Municipal do partido PMDB de Carazinho , que no último dia 27
realizou reunião entre Deputados e membros do partido. Grande Expediente:
Leandro Walber usou a tribuna pelo tempo de dez minutos para explanação
referente ao Projeto de Lei 035/14 de autoria do Executivo. O Presidente da Corsan
Arnaldo Dutra e o Diretor da Corsa fizeram uso da tribuna. Ordem do dia. O
Vereador Anselmo Britzke, solicitou que os requerimentos e projetos sejam votados
em bloco. O Presidente coloca em votação o requerimento verbal do Vereador
Anselmo Brtizke, vereadores que concordam 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 Vereador Erlei Vieira solicita
retirada do requerimento 7079. O presidente colocou em discussão os
requerimentos. Vereador Paulino de Moura discutiu os requerimentos. Não
havendo mais vereador que queira discutir, colocouos requerimentos em votação.
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Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovado
por todos. O Presidente solicita que o Secretário faça a leitura dos Projetos 035/14 e
043/14do Executivo Municipal.O Presidente solicita que o Secretário proceda a
leitura do parecer da CJF do projeto, o Presidente coloca em discussão o parecer da
CJF, não havendovereador que queira discutir coloco em votação, vereadores
favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos.
O Presidente solicita que o Secretário proceda a leitura do parecer da COES do
projeto, o Presidente coloca em discussão o parecer da COES, não havendo vereador
para discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão,
contrários se manifestem, aprovado por todos. O Presidente coloca em discussão os
projetos. Não havendovereador que queira discutir coloco em votação, vereadores
que concordam permaneçam como estão e contrário se manifestem, aprovado por
todos. Nada mais havendo atratar, sob proteção de Deus o presidente declarou
encerrada apresente sessão, convocando os senhoresvereadores para a próxima
sessão ordinária a se realizar no dia cinco de maio de de dois mil e quatorze às
dezoito hor e qua nta e cinco minutos. Tenham todos uma excelente noite .
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