
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 DE AGOSTO 20
030/14

Câmar~alde
Carazinho

APRDV,Io.DO POR UNANIMIDADE
Na uniào de

Z 5 ASO. 101\

Ao décimo oitavo dia do mês de agosto de dois mil e quatorze, às dezoito horas e
quarenta e cinco minutos ocorreu á trigésima sessão do ano de dois mil e quatorze
da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Estevão De Loreno procedeu à
leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente colocou em apreciação a ata 029/14 da
sessão ordinária do dia onze de agosto de dois mil e quatorze. Está em discussão à
ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou em votação. Aprovado
por todos. Secretário: LEITURA DO EXPEDIENTE: Ofício n' 169/2014 - do
Executivo Municipal encaminhando Resposta Pedido de Informação OP 134/14.;
Oficio n° 171/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Resposta Pedido de
Informação OP 136/14; Ofício n° 184/2014 - do Executivo Municipal encaminhando
Projeto de Lei n° 089/14; Ofício n° 185/2014 - do Executivo MuniCipal
encaminhando Projeto de Lei n° 090/14; Oficio n° 186/2014 - do Executivo
Municipal encaminhando Projeto de Lei n° 091114; Oficio n° 187/2014 - do
Executivo Municipal responde OP 144114; Ofício n° 190/2014 - do Executivo
Municipal encaminhando Projeto de Lei n° 092/14; Ofício nO 191/2014 - do
Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n° 093/14; Ofício nO192/2014 -
do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n° 094114; Ofício n° 490 do
Conselho Tutelar em resposta a Indicação contida na OP 114/2014; Oficio 009 do
Conselho Municipal de Tradições Gaúchas - CMTG convidando para entrega da
premiação do Concurso de poesias Tradicionalistas do CMTG dia 29 de agosto de
2014 às 20 horas no CTC Alfredo D'amore. LEITURA DAS INDICAÇÕES 8272
Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente a
limpeza dos galhos e entulhos e lixos espalhados na Rua Itaqui Bairro Floresta. Os
moradores solicitam providências; 8273 AJaor Tomaz - Seja enviado oficio ao
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam realizadas
obras de melhorias na Avenida Marechal Castelo Branco, Bairro São Miguel; 8274
Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao
setor competente que sejam realizadas obras de melhorias na Rua Raul Pilla,
Bairro São Miguel; 8275 Alaor Tomaz . Seja enviado ofício ao Executivo Municipal,
para que determine ao setor competente que sejam realizadas obras de melhorias
na Rua Eduardo Gama, Bairro Alvorada; 8276 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam realizadas
obras de melhorias na Rua Armando Farina, Bairro Alvorada; 8280 Paulino de
Moura - Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente a operação tapa
buracos na Rua Marechal Floriano Bairro: centro um grande buraco no meio da
pista; 8281 Orion Albuquerque, REITERANDO DIVERSAS SOLICITAÇÕES, para
que estude a possibilidade de reduzir duas vagas de estacionamento na Rua~
Marcilio Dias em frente ao n0163, esquina com a Rua 24 de Janeiro. Solicitação dos '
Moradores; 8282 Orion Albuquerque - Solicitando a retirada de entulhos verde na
Rua CAST~O Alves esquina com a Rua Santa Catarina. Solicitação da
Comunidade; 8285 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para
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que determine ao setor competente que sejam realizadas obras de melhorias na
Rua Carijós, Bairro Conceição; 8288 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente que sejam realizadas obras de
melhorias na Rua Montenegro, Bairro Laranjal; 8289 Daniel Weber . Solicita
melhorias na Rua Jacques Loss; 8294 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo
juntamente com o setor competente a fazer o recapeamento asfáltico onde a corsan
realizou obras de melhorias na Rua Marcilio Dias Bairro: Santo Antônio; 8297
Marcio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua
Henrique T. Schultz Bairro Vila Rica. Pois desde já se for atendido à comunidade
agradece; 8298 Daniel Weber - Solicita para que seja disponibilizado um guarda
para abrir o Centro de Especialidades Médicas-CEM no momento em que chegar o
primeiro paciente, pois muitos chegam ainda na madrugada, tendo que esperar no
lado de fora até o horário em que abre a unidade; 8299 Mareio Hoppen - Solicitando
ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de
retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua Almirante Tamandaré Bairro
Princesa. Pois desde já se for atendido à comunidade agradece; 8301 Rudi
Brombilla - Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor
competente a operação Tapa Buracos (Reparos) no cruzamento das Ruas Antonio
Carlos Otto e Carlos Oscar Kraemer no bairro Alegre; 8302 Rudi Brombilla -
Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente a operação
Tapa Buracos (Reparos) em toda a extensão da Rua Tapera, bairro Fey; 8303
Mareio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua
Marechal Deodoro Bairro Princesa. Pois desde já se for atendido à comunidade
agradece; 8304 Marcia Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine
ao setor competente, a execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e
compactação na Rua Nilo Pertile Bairro Alvorada. Uma maior atenção; 8305
Estevão De Loreno - Solicita a operação tapa buracos na Travessa Vitória; 8306
Estevão De Loreno - Reiterando ao Executivo Municipal que encaminhe ao setor
competente a operação tapa buracos na Rua Polidoro Albuquerque começando em
frente ao Caic até a baixada; 8307 Estevão De Loreno - SOLICITA a reconstrução
do calçamento da Travessa Aloísio Linck; 8309 Estevão de Loreno - Solicita o
cascalhamento e compactação na Rua Piauí, no bairro Oriental; 8311 Estevão De
Loreno - Solicita para que determine ao setor competente que seja realizado nova
pintura da faixa de segurança na Rua Venâncio Aires, em frente ao Detran; 8313
Gian Pedroso - Encaminhando solicitação ao Executivo Municipal, para que
determine ao setor competente melhorias nas ruas do Bairro Planalto, Cantares e
Fey; 8314 Gian Pedroso - Solicitando ao setor competente que realize imediatos
trabalhos tapa buracos nas ruas do Bairro Conceição,pois muitas estão em péssimo
estado de conservação, sendo alvo de muitas reclamações; 8317 Estevão De Loreno
- Solicitando ao Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe ao setor
competente para que o mesmo estude a possibilidade de implantar o sistema de ~
estacionamento rotativo de trânsito na Rua Venâncio Aires, em toda a sua
extensão. LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 8266 Daniel Weber . Solicita
para que seja enviado oficio de aplauso à Papelaria Rio Branco representado nesta
pelo proprietário Paulo Diehl, extensivo a todos os funcionários, clientes e amigos,
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pela comemoração dos 27 anos de empresa.; 8278 Anselmo Britzke - O Vereador
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja
registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda
irreparável do Senhor Beloni José Machiavelli, ocorrido no dia 16 de agosto; 8284
Paulino de Moura. Seja enviado oficio com mais sinceros votos de profundo pesar,
pela perda irreparável do senhor JOÃO MÁRIO BOElRA aos 55 anos ocorrido no
dia 18 de agosto de 2014; 8290 Daniel Weber e Estevão De Loreno - Solicita para
que seja enviado oficio de aplauso à Igreja Evangélica Água Viva pelo belíssimo
jantar servido no dia 16 para toda comunidade evangélica; 8291 Alaor Tomaz. Seja
enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho ao SENAC Carazinho, pela
conquista do Troféu Prata no Programa Gaúcho de Qualidade de Produtividade.RS;
8292 Daniel Weber e Estevão De Loreno - Para que seja enviado oficio de aplauso à
Rádio Diário AM 780 que realizou nesta sexta.feira (15) o primeiro debate entre
candidatos a deputado estadual por Carazinho; 8293 Rudi Brombilla . O Vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário
para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos à Direção, Funcionários e
colaboradores do SENAC CARAZINHO, pela conquista do Troféu Prata no
Programa Gaúcho de Qualidade de Produtividade (PGQP/RS); 8295 Rudi Brombilla
. Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido
em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a toda equipe de
funcionários e gestores da PAPELARIA RIO BRANCO, que neste mês de agosto
completou 27 anos; 8296 Rudi Brombilla - Vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja
enviado oficio de cumprimentos ao Sr. ÁLVAROSANA, advogado, que no dia 11 de
agosto de 2014 recebeu a Comenda Oswaldo Vergara. Maior honraria que a Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB) do Rio grande do Sul dá aos profissionais que
dignificam a classe; 8300 Daniel Weber e Estevão De Loreno . Solicitando que
sejam prestadas as seguintes informações referentes ao Concurso Público do PIM
(Primeira Infância Melhor); 8310 Gian Pedroso . Solicitamos providencias com
relação a um vazamento de água na esquina da Rua Minas Gerais com a Rua São
Paulo, no Bairro Oriental; 8312 Daniel e De Loreno . Solicita informações
referentes aos Micros empreendedores Individuais; 8315 Alaar Tomaz - Seja
enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho ao Colégio La Salle de Carazinho,
pela realização da IV Gincana de Matemática e I Gincana Interdisciplinar; 8316
Alaar Tomaz .Seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho a Augusta e
Respeitável Loja Maçônica (ARLS), pela instalação e posse das novas
administrações; 8318 Daniel, Fernando e De Loreno - Requerimento de Pedido de
Informação O vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de
lido em plenário, o senhor presidente encaminhe oficio ao Executivo Municipal,
solicitando que sejam prestadas as seguintes informações: 1. Quanto foi gasto para
reforma da sala alugada para farmácia básica situada na avenida pátria em frente
ao INSS? 2. Descrição das obras realizadas?; Intervalor Regimental: 10 min
Grande Expediente: Daniel Weber, Paulino de Moura e Alaor Tomaz. Ordem do
Dia: Apreciação e Votação dos Requerimentos. O Vereador Anselmo Britzke solicita ~
que os requerimentos e os projetos sejam votados em bloco. O Presidente coloca em
discussão o requerimento verbal do Vereador Anselmo, não havendo Vereador que ,
queira discutir coloca em votação, vereadores que concordam permaneçam como
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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, os Vereadores Paulino de Moura, Daniel Weber,
Estevão De Loreno e Fernando Sant'anna discutiram os requerimentos, não
havendo mais vereadores que queiram discutir, coloca em votação, vereadores
favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos.
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 colocaem votação, vereadores que concordam
permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. Está em
discussão os projetos com os pareceres já aprovados, os vereadores Anselmo
Britzke, Paulino de Moura e Alaor Tomaz discutiram os projetos, não havendo
vereadores que queiram discutir coloco em votação, vereadores que concordam
permaneçam comoestão, 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 vinte e cinco de agosto de dois mil e quatorze às dezoito horas e
quarenta e ci minutos. Tenham todos uma excelente noite.
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