
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA IJ DE AGOST
029/14

C âm a ra lIIlWI1'el/llIl de
Carazinho

APROVA o POR UNANIMIDADE
N reunião de

Presidente

Ao décimo primeiro diâ do mês de agosto de dois mil e quatorze, às dezoIto horas e
quarenta e cinco minutos ocorreu á vigésima nona sessão do ano de dOlS ml1 e
quatorze da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Erlei Vieira procedeu à
leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente colocou em apreciação a ata 028/14 da
sessão ordinária do dia quatro de agosto de 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 da
convocação do suplente. Secretário: C O N V O C A ç Ã O - 20/2014 Senhor Vitor,
CONVOCO Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no
dia 11 de agosto, tendo em vista pedido de licença do Vereador Anselmo Britzke,
por motivos de saúde, conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso 11,alínea
a, desta Casa, o mesmo declinou. C O N V O C A ç À O - 21/2014 Senhor João,
CONVOCO Vossa Senhoria para assumIr na Câmara Municipal de Vereadores, no
dia 11 de agosto, tendo em vista pedido de licença do Vereador Anselmo Britzke,
por motivos de saúde, conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso lI, alínea
a, desta Casa. Secretário: LEITURA DO EXPEDIENTE: Oficio nO 180/2014 _ do
Executivo Municipal encaminhando Resposta Pedido de Informação OP 147/14.
Oficio 181/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n° 088/14;
Oficio n° 182/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Resposta Pedido de
Informação OP 146/14; Ofício n° 183/2014 ~ do Executivo Municipal encaminhando
Resposta Pedido de Informação OP 152/14; Oficio Circular 002/2014 do Centro
Cívico expedicionário Claudino Pinheiro convidando para a chegada do Fogo
simbólico da Pátria dia 19 de agosto as 11.30 no Altar da Pátria; Convite da
Secretaria Municipal de Educação convidando para participar de encontro
referente a elaboração do Plano Municipal de Educação, no auditório da secretaria
dia 15 de agosto as 9 horas; Diversos Telegramas informando a liberação de
recursos para o Fundo Municipal de Saúde. LEITURA DAS INDICAÇÕES 8197
Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente a
colocação de tubos de concreto na Rua Vitor Graeff. Bairro: Fey; 8198 Paulino de
Moura - Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente a pavimentação
com paralelepípedos(calçamento) na Rua Padre Landel de Moura. Bairro: São
Sebastião; 8200 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo juntamente com o setor
competente para a colocação de uma lixeira na Rua Negrinho do Pastoreiro. Bairro:
Floresta. Os moradores solicitam providências; 8201 Alaor Tomaz . Seja enviado
oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam
realizadas instalações de lixeiras nas paradas de ônibus; 8203 Daniel Weber _ ~
Solicita ao Executivo MuniCIpal com extrema urgência a normalização do trabalho r
dos fiscais de trânsito; 8208 Rudi Brombilla - Solicita ao Executivo para que
determine o setor competente a viabilidade da colocação de redutor e velocidades ~ (
"Quebra Molas" na Rua Humberto de Campos, bairro Central próximo a casa de n°
901; 8209 Paulino de Moura - seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal,
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solicitando que o município de Carazinho rompa o contrato com a CORSAN, em
razão do péssimo serviço prestado pela empresa a nossa população; 8214 Gian
Pedroso - REITERAMOS Solicitação ao Executivo para que determine ao setor
competente que sejam realizado o recolhimento de entulhos e galhos de arvores que
encontram-se depositados nas ruas do Bairro Oriental, atendendo a solicitação
dosmoradores; 8227 Oriou Albuquerque - Que seja enviado oficio ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente, que estude a possibilidade da
colocação de um container em frente à Escola Paulo Frontin. Solicitação da
Comunidade; 8228 Eduardo Assis - Lombadas ao entorno da praça Soldado Adriano
no bairro braganholo; 8229 Eduardo Assis - Fiscalização de trânsito na Praça
Soldado Adriano, bairro Braganholo; 8230 Estevão De Loreno - SOLICITA que
estude a possibilidade da reconstrução do calçamento da Rua Eugênio weidlich;
8232 Estevão De Loreno - Solicitando que seja realizada a canalização (tubulação)
da Rua Eugênio Weidlich; 8233 Orion Albuquerque - limpeza, manutenção e a
colocação de placa de PROIBIDO DEPOSITAR LIXO, na Praça Mirian Petry,
Bairro Floresta. Solicitaçâo da Comunidade; 8235 Estevão De Loreno . Reiterando
ao setor competente a operação tapa buracos na Rua Rio Negro; 8243 Mareio
Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a
execução serviço de limpeza nas vias de toda a Rua Ipü'anga esquina com Avenida
São Bento. Pois desde já se for atendido à comunidade agradece; 8244 Estevão De
Loreno - SOLICITA que estude a possibilidade da reconstrução do calçamento da
Rua Itaqui; 8245 João Mafalda - Encaminhamos solicitação ao Executivo Municipal
para que determine ao setor competente que sejam realizadas obras de melhorias e
de pavimentação asfáltica no Parque Municipal João Alberto Xavier da
Cruz,salientamos que é essencial a contratação de um segurança porque já houve
diversos furtos e depredações neste local; 8246 João Mafalda - Encaminhamos
solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima
urgência possível a pavimentação asfáltica na rua Coroados no bairro Princesa;
8248 Estevão De Loreno. LEITURA DOS REQUERIMENTOS, 8195 Gian
Pedroso - Solicitamos que seja encaminhado ofício a Coordenadora do Programa
Yacamin, Sra. Vera Suckau, cumprimentando-lhes pelo 70 Aniversário de fundação
da entidade, que é comemorado no dia 12 de Agosto; 8196 Alaar Tomaz _ Seja
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a Renato Luca pela conquista do
Título de Bicampeão Internacional Master de Jiu Jitsu; 8199 Alaor Tomaz _ Seja
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao Jornal Visão Carazinhense
parabenizando pela realização do 10Fórum Político de Carazinho; 8202 Estevão De
Loreno Daniel Weber, Fernando Sant'Anna de Moraes, Marcia Luiz Hoppen _Seja
enviado oficio de Congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, a ULBRA-
Carazinho, em nome do Exmo. Reitor Sr. Marcos Fernando Ziemer, parabenizando
pelo 10 Fórum Político, realizado no último dia 07 de Agosto na ULBRA- Carazinho;
8204 Daniel Weber. Solicita para que seja enviado oficiode aplauso a Renato Luca
que conquistou o Bi-Campeonato Internacional Master Rio de Janeiro 2014; 8205
Daniel Weber - Solicita para que seja enviado oficio com os mais sinceros votos de
profundo pesar aos familiares de NELSON DIAS DE MEIRA pelo falecimento,
ocorrido no dia 09 de Agosto de 2014; 8206 Daniel Weber - Solicita para que seja
enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de
MARIASALETE RHODEN pelo falecimento, ocorrido no dia 09 de Agosto de 2014;
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8207 Rudi Brombilla - O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental,
que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado ofício de
cumprimentos à Direção, Funcionános e colaboradores do PROGRAMA
YACAMIM, por no último dia 08 de agosto ter completado sete anos; 8213 Giao
Pedroso . Seja encaminhado oficio de cumprimentos a nova patronagem do CTG
Rincão Serrano que em uma reunião semana passada com o Presidente do
Conselho de Vaqueanos e mais seis ex patrões, definiu os nomes de Claudio
Hoffmann e Paulo Quadros para comandar a entidade; 8218 Rudi Brombilla _ O
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido
em plenário para aprovação, seja enviado oficio de aplauso as Senhoras Eloisa
Dreyer e Jaqueline Daudt, por neste dia 04 de agosto, terem inaugurado junto a
Biblioteca Pública a nova Sala de Práticas Leitoras, do Programa Pinóquio; 8219
Rudi Brombilla - O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que
depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de aplauso a
Senhorita Diovana Fernanda Morates, pela conquista do título de PRIMEIRA
PRENDA JUVENIL DA 7" REGIÃO TRADICIONALISTA, no mês de junho de
2014; 8220 Rudi Brombilla - O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado
ofício de cumprimentos à Direção, Funcionários e colaboradores do JORNAL
V1SÃO CARAZINHENSE pelo I' FÓRUM POLITICO, realizado no dia 07 de
agosto de 2014; 8221 Rudi Brombilla - O Vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja
enviado oficio de cumprimentos ao jovem RENATO LUCA pela conquista do Bi-
Campeonato Internacional Master Rio de Janeiro Brasil 2014 de Jiu Jitsu; 8222
Paulino de Moura - O Vereador abaixo subscritos requer, na forma regimental, que
depois de lido em Plenário, seja enviado ofício com mais sinceros votos de profundo
pesar, pela perda irreparável do senhor Sizido Martins Pedroso aos 86 anos
ocorrido no dia 09 de Agosto de 2014; 8224 Daniel Weber - Solicita para que seja
envlado oficio de aplauso a Rafael Tombini, pelo excelente trabalho de direção de
produção do Curta-metragem que conta a história de um dos últimos cinemas de
calçada do Rio Grande Do Sul, o Cine Brasília; 8225 Daniel Weber _ Solicita para
que seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares
de ALMA CECILIA HAHN DE MEDEIROS pelo falecimento, ocorrido no dia 10 de
Agosto de 2014; 8231 Eduardo Assis - Para a OAB, sobre a semana de
comemoração ao dia do Advogado; 8234 Estevão De Loreno e Rudinei Brombilla _O
Vereadores abaixo assinados, solicitam na forma regimental, que após submetido
ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando e desejando os mais
sinceros votos de sucesso ao Srs. Claudio Hoffmann e Paulo Quadros pela posse no
último dia 06 de Agosto, da nova Patronagem do CTG Rincão Serrano; 8237 Daniel
Weber e Estevão De Loreno - Os vereadores a seguir assinados no uso de suas
atribuições legais e regimentais, vem apresentar o requerimento de apoio aos
fiscais da superintendência do Ministério da Agricultura, que após inspeção de ~ /
rotina realizada pelo Mmistério da Agricultura no Rio Grande do Sul em junho e
julho deste ano foi descoberto à adição de álcool etílico ao leite. A produção de leite
no Rio Grande do Sul é investigada desde maio de 2013, quando foi descoberta a
presença de água de poço e uréia com formal. Batizada de Leite Compensado, a
operação do MP teve vários desdobramentos e fases. Na primeira, o alvo foram os
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intermediários. Depois, a indústria. Agora, o Ministério da Agncultura encontrou
álcool etílico e apontou duas cooperativas. Aos órgãos fiscalizadores, nosso desejo é
o de que fiquem à vontade para desempenhar seu trabalho com nossa máxima
colaboração; 8238 Daniel WebeI' e Estevão De Loreno - PedIdo de informação
referente a mudança de local do Caps; 8239 Fernando Sant'anna - O vereador
signatário solicita que após lido em plenário, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito
Municipal para que preste as seguintes informações abaixo: 1) De quem partiu a
ideia da transferência do Centro de Atenção Psicossocial. CAPS 11da Av. Pátria
junto a Secretaria de Saúde para a Av. São Bento? 2) Qual a razão desta mudança
de local? 3) Quanto foi gasto neste processo de mudança e reforma do novo local? 4)
Quando esta transferência ocorreu, a 6a Coordenadoria de Saúde foi consultada no
intuito de informar se o local era adequado para o funcionamento deste serviço?;
8240 Fernando Sant'anna - O Vereador signatário solicita que após lido em
plenário, seja enviado ofício a Secretária Municipal de Saúde para que preste as
seguintes informações abaixo: 1) Se foram gastos na construção da UPA os valores
anunciados pelo Prefeito Municipal , aproximadamente R$ 1.400,000,00 (um
milhão e quatrocentos mil reais)? Ou se esses gastos foram maiores que o
anunciado? 2) Se já foram efetuadas as compras de equipamentos e móveis para o
pleno funcionamento da unidade? 3) Se ainda não foram efetuadas, como esta o
andamento do processo para tal aquisição?; 8241 Estevão De Loreno, Daniel Weber,
Fernando Sant'Anna de Moraes, Mareio Luiz Hoppen, Otto Gerhardt - Seja enviado
ofício de Congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, ao Jornal Visão
Carazinhense, em nome do Sr. Gilmar Fernandes, parabenizando pelo 10 Fórum
Político, realizado no último dia 07 de Agosto na ULBRA- Carazinho; 8242 Estevão
De Loreno e Daniel Weber - Os Vereadores abaixo assinados requerem na forma
regimental que após lido e aprovado em plenário seja autorizado viagem à Porto
Alegre nos dias 25 à 27 de Agosto de 2014; 8247 Alaar Tomaz _Seja enviado ofício
com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. BRUNO
ROBERTO NEUWALD, o "SONECA", pelo falecimento, ocorrido no dia 08 de
Agosto de 2014; LEITURA DE PROJETOS: 8216 Rudi Brombilla _ FICA
INSTITUÍDO A SEARA DA CANÇÃO GAUCHA EVENTO OFICIAL NO
MUNICÍPIO DE CARAZINHO; 8226 Rudi Brombilla - Altera o Artigo 10 da Lei
Municipal 7.674 de 24 junho de 2013 e da outra redação;8180 Erlei Vieira _Inclui-
se a alínea "j", altera o parágrafo único e inclui o 92° no art. 174 da Lei
Complementar n" 03 de 1985 (Código de Posturas); 8181 Erlei Vieira _ Altera a
redação e suprime os incisos I e II do 97° do art. 107 da Lei Complementar 03/85
(Código de Posturas); 8190 Mesa Diretora - Dispõe sobre a constituição de
Comissão Parlamentar de Inquérito para investigação de supostas irregularidades
no Poder Executivo com relação ao corte de toras de madeira e seu beneficiamento
sem licitação e também sobre as entregas de casas habitacionais do Programa
"Minha Casa Minha Vida" do Governo Federal, conforme denuncias do Sr. Marcos
Soares, antigo Diretor do Departamento de Habitação do Município; 8217 Mesa ~
Diretora - Inclui-se o inciso IV ao art. 2", inciso I ao 9e do art. 11 e inciso III ao 960

do art. 11, todos da Resolução 315 de 2011. Grande Expediente: Daniel Weber,
Fernando Sant'anna, Estevâo De Loreno, Eduardo Assis, Mareio Hoppen, Paulino r

de Moura, Rudi Brombilla, Alaor Tomaz e Orion Albuquerque. Ordem do Dia:
ApreCIaçãoe Votaçâo dos Requerimentos. O Vereador Alaar Tomaz solicita que os
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requerimentos sejam votados em bloco. O Presidente coloca em discussão o
requerimento verbal do Vereador Alaar, nao havendo Vereador que queira discutir
coloca em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários
se manifestem, aprovado por todos. O Presidente solicita ao Secretário Leitura do
número e autor dos requerimentos. O Presidente coloca em discussão os
requerimentos, não havendo vereadores que queiram discutir coloca em votaçào,
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado
por todos. O Presidente solicita que seja feita a leitura do projeto decreto das contas
do ex Prefeito Municipal Alexandre Goellner do ano de 2006. Está em discussão o
projeto de decreto das contas de 2006, os vereadores Orion Albuquerque, Eduardo
Assis e Paulino de Moura discutiram o projeto, não havendo maIS vereadores que
queiram discutir colocou em votação nominal. Favoráveis: Daniel, Fernando,
Marcio, Otto, Paulino e Estevão. Contrários: Alaor, Eduardo, Erlei, Gian, Orion,
Mafalda, Rudi, o parecer do Tribunal de Contas fica mantido, devido a necessidade
de maioria qualificada para rejeição. O Presidente solicita que seja feita a leitura
do projeto decreto das contas do ex Prefeito Municipal Alexandre Goellner do ano
de 2007. Está em discussão o projeto de decreto das contas de 2007, não havendo
vereadores que queiram discutir colocou em votação, aprovado por todos. O
Presidente solicita que seja feita a leitura do projeto decreto das contas do ex
Prefeito Municipal Alexandre Goellner do ano de 2007. Está em discussão o projeto
de decreto das contas de 2006, não havendo vereadores que queiram discutir
colocouem votação nominal. Favoráveis: Daniel, Fernando, Marcio, Otto, Paulino e
Estevão. Contrários: Alaor, Eduardo, Erlei, Gian, Orion, Mafalda, Rudi, o parecer
do Tribunal de Contas fica mantido, devido a necessidade de maioria qualificada
para rejeição. O Presidente solicita que seja lido a ementa do Projeto de Resolução
001114. O Presidente solicita que seja feita a leitura do parecer da CJF. O
presidente coloca em discussão o parecer da CJF, não havendo vereador que queira
discutir coloca em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão,
contrários se manifestem, aprovado por todos. O Presidente solicita que seja feita a
leitura do parecer da COES. O presidente coloca em discussão o parecer da COES,
não havendo vereador que queira discutir coloca em votação, vereadores que
concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos.
Está em discussão o projeto com os pareceres já aprovados, não havendo vereadores
que queiram discutir coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam
como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. 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 dezessete de agosto de dois mil e quatorze às dezoito horas e quarenta e
cincominutos. nham todos uma excelente noite.

Veread r Rudin
Presidente

mbilla

. . PABX' (54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RSAv Floresda Cunha, 799 - Caixa Postal. 171 - Fone . CNPJ' 89 965 22210001-52
e-~ail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br . . .

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

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

