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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO 2
020/14

Ao nono dia do mês de junhode dois mil e quatorze, às dezoito horas e quarenta e cinco
minutos ocorreu ávigésimasessão do ano de dois mil e quatorze da Càmara Municipal, de
Carazinho. O Vereador Fernando Sant'anna procedeu à leitura de um trecho da BílJi41.O
Presidente colocou em apreciação a ata 019/14 da sessão ordinária do dia dois de junhQde
dois mil e quatorze, Está em discussão à ata, não havendo vereadores que quisessem
discutir colocou em votação. Aprovado por todos.O Presidente solicita que seja lido o
expediente, Secretário:LEITURA DO EXPEDIENTE: Ofício n' 119/2014 _ do Executivo
Municipal encaminhando Projeto de Lei 064114; Ofício n' 125/2014 do Exe~utivo
Municipal encaminhando Projeto de Lei 068/14; Ofício n° 126/2014 do Executivo
Municipal encaminhando Projeto de Lei 069/14; Ofício n° 128/2014 do Executivo
Municipal encaminhando resposta OP 096/2014; Ofício nO 129/2014 _ do Executivo
Municipal encaminhando resposta OP 094/2014; Ofício n' 130/2014 do Executivo
Municipal encaminhando resposta OP 103/2014; Oficio n° 131/2014 do Executivo
Municipal encaminhando resposta OP 093/2014; Diversos Telegramas do Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos para o Fundo Municipal da Saúde; Comunicados
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização comunicando liberação
de recurso da União paga ao Município, Secretário: LEITURA DAS INDICAÇÕES:7520
Paulinode Moura - Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente a limpeza de
galhos na praça central em frente ao colégionOSsaSenhora Aparecida e a colocação de mais
lixeiras dentro da praça; 7523 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo juntamente Como
setor competente a refazer uma parte do asfalto onde consta vários buracos grandes na Rua
Rio Branco e esquina Com Rua Independência; 7524 Paulino de Moura _ Solicitar ao
Executivo juntamente com o setor competente o patrolamento, cascalhamento e a limpeza
na Rua dos Pinheiros Bairro: Cantares; 7525 Paulino de Moura _ Solicitar ao Executivo
juntamente com o setor competente o patrolamento, cascalhamento e a limpeza na Rua
Antônio Andreis, Bairro: Operário; 7527 Erlei Vieira - Solicitando ao Executivo Municipal,
que seja disponibilizado serviço de zeladoria em período integral para os banheiro da Praça
Albino Hilebrant; 7528 Daniel Weber - Solicita para que seja realizado o trabalho de
cascalhamento, ensaibramento e compactação na Rua João Eduardo Kraemer; 7529 Paulino
de Moura - Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente a Realização de
melhorias, pinturas nos brinquedos e academia e refazer as calçadas que estão destruidas
na praça Alfredo D' Amore em frente ao Hospital de Caridade (RCC); 7530 Daniel Weber _
Solicita melhorias na ponte localizada na Rua Carlos Michelini; 7532 Estevão De Loreno _
SOLICITApara que seja realizado o fechamento da boca da lobo na Rua Bororós,
esquina com a Rua Alberto V. de Souza; 7535 Daniel Weber _Para que seja colocada uma
tampa ou grade na boca de lobo localizada na Rua Piratini esquina com Rua Bandeirantes;
7536 Estevão De Loreno - Solicita para que determine ao setor competente para que seja
realizado nova pintura da lombada (quebra- molas) na Rua Leo Neuls; 7537 Estevão De
Loreno - SOLICITA ao setor competente o recolhimento de entulhos e galhos em frente
aresidência de n° 290, na rua Leo Neuls; 7538 Estevão De Loreno _SOLICITA para que seja
realizado o fechamento do buraco aberto junto à boca de lobo na Rua 19 de Novembro,
esquina com a Rua Silva Jardim; 7540 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente que sejam realizadas obras de
melhorias na Rua Claudio dos Santos, localizada entre os bairros Aurora e Vila Rica,
(fundos do parque de máquinas); 7541 RudiBrombilla - Solicita ao Executivo que determine
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ao setor competente os trabalhos de Patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza
de bueiros da RUA Alfredo Closs; 7542 RudiBrombilla - Solicitando ao Executivo para que
determine ao setor Competente trabalhos de pintura e limpeza junto Praça na rua Carlos
Barbosa esquina com 3 de outubro; 7543 RudiBrombilla _Solicita ao Executivo Municipal
para determinar ao setor competente para que realize o trabalho de patrolamento,
cascalhamento e limpeza de bueiros na Rua Emilia Simon, no Bairro Dileta; 7548 Eduardo
Assis - Melhorias na rua São Vicente de Paulo, Bairro Glória; 7549 Eduardo Assis _
Melhorias no calçamento de pedras regulares da rua Senador Alberto Pasqualini _Bairro
Medianeira; 7551 Gian Pedroso - Solicitando que para que sejam realizados estudos no
sentido de realizar a pavimentaçãoasfaltica da Rua Ivalino Brum; 7552 Gian Pedroso _
REITERANDO solicitação para que o Senhor Prefeito Municipal determine a confecção e
colocaçãode placas com nomes das ruas que ainda não possuem a devida identificação; 7553
Anselmo Britzke - Solicitamos ao Executivo para que determine ao setor competente que
sejam tomadas providências imediatas no sentido de realizar limpeza na Travessa Chuí,
113 no Bairro Central Comrecolhimento de entulhos e galhos de árvores que encontram-se
depositados na mesma; 7554 RudiBrombilla - Solicita ao Executivo que determine os setor
competente estudos da viabilidade detransferência do PROCON _ CARAZINHO, para as
dependências junto a Prefeitura Municipal e adequando ao horário de atendimento a do
próprio Executivo; 7556 Eduardo Assis -Mudança de preferencial de mão no entroncamento
entre as rua Itararé e rua Alexandre da Mota no bairro centro; 7558 Estevão De Loreno _
SOLICITA ao Executivo Municipal que encaminhe ao setor competente a execução dos
serviços de ensaibramento e compactação da Rua Coronel Pery S. de Pádua; 7560 Alaor
Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que sejam realizadas obras de melhorias na Rua Monte Alegre, no Bairro
Floresta; 7561 Marcio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua
Lorival Vargas Bairro Vila Rica e em toda sua extensão; 7562 Alaor Tomaz _Seja enviado
oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam
realizadas obras de melhorias na Rua Cuiabá, no Bairro Floresta; 7563 Estevão De Loreno _
SOLICITA ao setor competente a execução dos serviços de tubulação (canalização) na Rua
Siqueira Campos em frente a residência de n0973; 7565 Marcio Hoppen _ Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de retirada de
Entulhos, Galhos e lixos na Rua da Paz Bairro Vila Rica; 7567 Marcio Hoppen _Solicitando
ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de retirada
de Entulhos, Galhos e lixos na Rua Rodrigo Martines Dias Bairro Vila Rica; 7570 Marcio
Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a
execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua Henrique Teodoro Schultz
Bairro Vila Rica; 7571 Marcio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine
ao setor competente, a execução serviço patrolamento e ensaibramento e compactação na
Rua Gilberto Matiotti Bairro Vila Rica e em toda sua extensão; 7572 Eduardo Assis _
Patrolamento, ensaibramento e compactação, rua Alberto Pasqualini, lado norte da rua
Bernardo Paz. LEITURA DOS REQUERIMENTOS:7519 Daniel Weber _ Para que seja
enviado oficio de aplauso a Paulo Ricardo Leão Saraiva; 7521 Paulino de Moura _ Seja
enviado oficiode congratulações do Poder Legislativo de Carazinho ao gerente da nova Loja
Tottal de Carazinho, cumprimentando-os pela festa de inauguração da nova loja realizada
no dia 05; 7522 Paulino de Moura - O Vereador abaixo assinado, solicita na forma
regimental, que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado oficio a Ora. Marlene de
Souza juíza de Direito cumprimentando e manifestando ainda o reconhecimento deste
vereador que sente-se honrado em homenagear pela sua merecida e justa promoção.
Carazinho certamente sentira muito sua falta e do seu trabalho. Receba desta forma, os
cumprimentos e minha elevada estima e distinta consideração sucesso que Deus lhe
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abençoe e ilumine seus caminhos nesse novo desafio; 7531 Alaor Galdino Tomaz Anselmo
Britzke Eduardo Assis Erlei Vieira Gian Pedroso Orion Albuquerque Paulino De Moura
RudiBrombilla - Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma regimental, que
depois de ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e oficiado ao Consulado do Internacional
de nossa cidade e ao Presidente do Sport Clube Internacional votos de profundo pesar, pela
perda irreparável do eterno capitão do Internacional, Fernando Lúcio da Costa
"FERNANDÃO",ocorrida trágica e prematuramente na madrugada do dia 07 de junho aos
36 anos de idade. Independente da rivalidade que divide nosso estado entre gremistas e
colorados a morte precoce e trágica deste mito do futebol choca a todos nós, principalmente
pela grandeza de seus atos em vida, quando sempre tratou a todos Com uma imensa
simpatia, educação. Todos sabem pelos relatos de quem conviveu ao seu lado o quanto foi
solidário, um ser humano exemplar, como filho, como pai, Comomarido, como atleta como
alguém com um espírito de muita luz. Deixa este mundo cedo demais, deixa os colorados
com uma dor profunda no peito, afinal ele foi um divisor de águas na história do clube,
deixa todos nós que tínhamos um respeito imenso por este cidadão uma sensação de que
perdemos alguém muito especial neste mundo onde tanto preocupam-se apenas com o seu
ego. Destacou-se além futebol, inteligéncia, responsabilidade, categoria, liderança e caráter.
Fica para todos o legado. A todos os familiares e amigos, a nação colorada nossos sinceros
sentimentos pelo infausto ocorrido "Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê
em mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim nunca
morrerá." Jô 11, 25-26; 7533 Estevão De Loreno - Seja enviado ofício as Centrais Elétricas
de Carazinho solicitando a substituição dos dois postes de madeira da rede de luz localizado
na rua Charrua esquina com a rua Marechal Deodoro; 7534 AIaor Tomaz _Seja enviado
ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. ADEMAR DE
OLIVEIRA, O "BUZINA",pelo falecimento, ocorrido no dia 04 de Junho de 2014; 7538 AIaor
Tomaz - Seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao 2° Grupo Ambiental
(patram), pelos excelentes serviços prestados no policiamento ostensivo de proteção
ambiental; 7547 RudiBrombilla - O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental,
que depois de ouvido o Plenário e Coma aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do
Poder Legislativo de Carazinho ao Diretor Presidente da Eletrocar, solicitando que
determine ao setor competente providências com relação elaboração de podas da arvores em
toda a extensão da Av. Pátria na justificativa de que as mesmas estão prejudicando a
iluminação, trazendo transtornos aos tanto aos pedestres como os veículos que por ela
circulam, no que diz respeito a sua segurança, fotos em anexo; 7550 Eduardo Assis _ O
Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e aprovado em
plenário, seja enviado ofício de congratulações para Orlandinho Luz pela comemoração,
neste dia 09 de julho, do dia do tenista. No século XIX o esporte ganhou regras próprias e
passou a ser patenteado pelo major inglês Walter Wingfíeld, em 1968, o tênis tornou-se um
esporte profissional. Com seus feitos e conquistas, nosso conterrâneo, Orlandinho Luz,
representa muito bem nossa cidade e esse esporte o qual leva com muita seriedade e
presteza, tal afirmação, pode ser comprovada, pelas conquistas recentes de nosso atleta tão
novo no esporte e já garantindo títulos e glórias junto a esse esporte tão completo e ótimo de
ser praticado. Receba deste Vereador e toda a Câmara Municipal, os parabéns
pelascomemorações e passagem do dia do tenista; 7557 Daniel Weber e AIaor Tomaz _Para
que seja enviado oficio de aplauso a Andreia Lima; 7559 Daniel Weber _ Para que seja
enviado oficio de aplauso a Richard Thalheiner; 7564 Paulino de Moura, RudiBrombilla e
Daniel Weber - Solicitando autorização de viagem a Curitiba e Concórdia entre os dias 16 e
18/06/2014; 7566 AIaor Tomaz - Seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a
Nesly da Silva, pela posse no Grêmio Estudantil da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Dr. Piero Sassi; 7568 AIaor Tomaz e Paulino de Moura _O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para

--------~--=--:-:-;:;-=:;:-:;:;;-~~PA~_;s:m33<0;:2223i2222 -=CCEiEP~999i5iõo~o-~o~OO~-C~A~RAZ~~IN~H~O~-~R~S-A Flores da Cunha 799 - Caixa Postai: 171 - Fone PABX:(54)333 ovb; CNPJ; 89.965.222/0001-52v. , br www camaracrz.rs.g . .e-mail:camaracrz@camaracrz.rs.gov. .

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

aprovação, seja enviado requerimento de apoio aos laçadores e simpatizantes do laço da
cidade de Carazinho, e que seja enviado cópia ao Executivo Municipal; 7569 Gian Pedroso _
Seja encaminhado ofício a Diretora do Colégio NotreDame Aparecida, extensivo aos demais
funcionários, professores e alunos, cumprimentando-lhes pela organização e realização da
Festa Junina da Escola, realizada no último sábado, dia 07 de junho; 7573 Fernando
Sant'anna e Marcio Hoppen - Os vereadores signatários solicitam que após lido em plenário,
seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal para que preste as seguintes informações
abaixo: 1) Tendo em vista que o município está recebendo o incentivo estadual para
motolância, questiona-se: referido serviço está funcionando em nossa cidade? 2) Em caso de
resposta negativa, qual o motivo do não funcionamento?; 7574 Fernando Sant'anna _ Seja
enviado ofício na forma de APLAUSO a Orlando da Luz , o Orlandinho, e a seus pais
Orlando e Adriana. O Jovem Orlandinho que na ultima semana chegou a semifinal juvenil
do torneio de Roland Garros na França. Feito esse alcançado tanto no individual como
emduplas. Em seu primeiro Grand Slam, ele fez uma campanha espetacular em um dos
torneios mais conhecidos do mundo. Motivos pelo qual recebem as congratulações deste
Poder Legislativo; LEITURA DOS PROJETOS: 7518 RudiBrombilla _ Dispõe sobre a
obrigatoriedade de disponibilização e comercialização de bebidas isentas e com baixo teores
calóricos e de açúcar - light e diet --€meventos festivos e cultural, e da outras providências;
7544 Gian Pedroso - Institui o Programa de Vacinação Domiciliar de Idosos; 7545 Alaor
Tomaz - Institui O PROGRAMA BOLSA ATLETA no Município de Carazinho e dá outras
providências. Grande Exepediente: Os Vereadores Paulino de Moura, Rudi Brombilla, Alaor
Tomaz, Anselmo Britzke, Fernando Sant'anna, Daniel Weber e Estevão De Loreno fizeram
o uso de tribuna.Ordem do dia. O Vereador Paulino de Moura, solicitou que os
requerimentos. O Presidente coloca em votação o requerimento verbal do Vereador Paulino
de Moura, 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. Está em discussão os requerimentos, o Vereador PauIino de
Moura discutiu os requerimentos. Não havendo mais vereador que queira discutir, colocou
os requerimentos em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se
manifestem. Aprovado por todos. O Presidente solicita que o Secretário faça a leitura do
Projeto 059/14do Executivo Municipal. O Presidente solicita que o Secretário proceda a
leitura do parecer da da COES do projeto, o Presidente coloca em discussão o parecer da
COES, não havendo vereador para discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis
permaneçam Comoestão, contrários se manifestem, aprovado por todos. O Presidente coloca
em discussão o projeto. Os Vereadores Anselmo Britzke e Paulino de Moura discutiram o
projeto. Não havendo mais vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores que
concordam permaneçam como estão e contrários se manifestem, aprovado por todos. O
Presidente solicita que o Secretário faça a leitura do Projeto 020/14 do Vereador Fernando
Sant'anna. O Presidente solicita que o Secretário proceda a leitura do parecer da CJF do
projeto, o Presidente coloca em discussão o parecer da CJF, os Vereadores Paulino de
Moura e Fernando Sant'anna discutiram o parecer, não havendo mais vereador que queira
discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se
manifestem, rejeitado por 9 votos contrários a 3 voto!:?favoráveis o parecer inviável da CJF.
O Presidente encaminha o projeto para COES exarar parecer. O Presidente solicita que o
Secretário faça a leitura do Projeto 065/14 do 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 havendo vereador 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 que
queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão,
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contrários se manifestem, aprovado por todos. O Presidente coloca em discussão o projetos,
Vereador Paulino de Moura discutiu o projeto, não havendo mais Vereador que queira
discutir coloca taçào, vereadores favoráveis permaneçam Como estão, contrários se
manifeste aprovado or todos. Nada mais havendo a tratar, sob proteção de Deus o
presiden declarou ene rada apresente sessão, convocandoos senhores vereadores para a
próxim sessão ordinári a se realizar no dia dezesseis de junho de dois mil e quatorze às
dezoit horas e e c. cominutos. Tenham todos uma lente noi

Vereador Orion Albu er
Secretário
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