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Ao vigésimo quarto dia do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às dezoito horas
e quarenta e cincominutos ocorreu a quinta sessão do ano de dois mil e quatorze da
Câmara Municipal de Carazinho. O VereadoLEduardo Assis procedeu à leitura de
um trecho da Bíblia. O presidente colocou em apreciação a ata 004/14 da sessão
ordinária do dia dezessete de fevereiro de dois mil e quatorze. Está em discussão à
ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou em votação. Aprovado
por todos os presentes. O presidente solicitou que o secretário procedesse a leitura
do expediente da presente reunião. Secretário: Oficio 030/14 do Executivo
Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 022/14; Oficio 031/14 do Executivo
Municipal, o qual solicita o auditório da Câmara para realização de audiência
pública; Oficio da Associação Beneficente dos Policiais Militares de Carazinho e
Região; Oficio do Jockey Club Carazinhense convidando para participar dos eventos
do GP. Velocistas da América e GP. Sprintes Cup Gold; Convite do CTG Alfredo
D'Amore para participar do jantar de posse da nova patronagem; Oficio do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Carazinho para que uma
Comissão de Vereadores visite o Abrigo Professora Odila para averiguar as
condições de trabalho no local, como forma de auxiliar no sentido de cobrar
melhorias do Poder Executivo; Oficio04/2014 do Gabineté do Deputado Miki Breier
Coordenador Estadual da Frente Estadual em Defesa da Vida convidando para
participar da II Semana de Apoio às Pessoas com Doenças Raras no RS; Ofício
005/2014 da Câmara Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, enviando
cumprimentos pela passagem do Aniversário de Carazinho; Diversos Telegramas
do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros; Secretário:
LEITURA DAS INDICAÇÕES: 6313 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo
para estudar a viábilidade de elaborar um projeto que possa isentar os 'deficientes
visuais do pag~mento de taxas e impostos que são cobrados do município; 6314
Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo juntamente com o setor' competente
calçamento oua pavimentação das ruas: Guilherme Sudbrack, Gabriel
Prompt, Senador Alberto Pasqualine, Antônio Vargas, Augusto Francisco Diehl, Eça
de Queiroz. pois está sem condições de trânsito (anexo) o abaixo assinado dos
moradores; 6317 Gian Pedroso - Solicitamos ao SecretarioMunicipal de Obras a
realização trabalhos de melhorias no asfalto da Rua Marechal Floriano, no Bairro
Centro, no trecho em que o asfalto está deteriorado, podendo causar acidentes;
6320 Daniel Weber - Solicita melhorias na Rua São Tomé; 6325 Orion Albuquerque
- para que seja efetuada a poda das árvores, do Canteiro Central, da Rua Ceará,
Bairro Oriental; 6326 Orion Albuquerque - seja realizado patrolamento,
cascalhamento e compactação, na Rua Maurilio P. Dos Santos, Bairro Floresta;
6327 Anselmo Britzke - Solicitamos ao Executivo Municipal para que determine ao
setor competente que seja disponibilizada lixeira comunitária na rua Iracema
esquina com a rua Assis Brasil no Bairro Princesa; 6328 Anselmo Britzke _
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Solicitamos ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente que
sejam disponibilizadas lixeiras comunitárias para serem colocadas na Av: Beira-Rio
esquina com à rua São Luís,Bairro Central; 6329 Anselmo Brtizke _Encaminhamos
solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima
urgência possível a realização de melhorias nas Ruas do Bairro São Lucas; 6331
Anselmo Britzke - Solicitamos ao Executivo Municipal para que determine ao setor
competente uma imediata operação tapa buracos na Rua Leonel.Rocha,Bairro Ouro
Preto; 6332 Anselmo Britzke - Solicitamos ao Executivo Municipal para que
determine ao setor competente que sejam disponibilizadas lixeiras comunitárias
nas proximidades da Escola João XIII na rua São Tomé no Bairro Central; 6333
Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao
setor competente que seja colocado um toldo no Posto de Saúde do Bairro Oriental;
6335 Fernando Sant'anna - Solicita recolhimento de galhos e entulhos em frente à
EMEF Capitão Aristides Haeffner; 6336 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que realize a
limpeza geral no entorno do Campo do Brasil, localizado no Bairro Oriental; 6337
Fernando Sant'anna - Solicita a realização de operação tapa buracos na Rua Padre
Landel de Moura e atenção especial nas ruas do bairro São Sebastião; 6338
Fernando Sant'anna - Solicita colocação de cobertura em frente ao ESF Planalto
para abrigar os usuários; 6339 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente que sejam colocadas lixeiras no
Bairro Oriental; 6340 Fernando Sant'anna - REITERANDO SOLICITAÇÃO para
melhorias nas estradas de acesso e interior de Pinheiro Marcado; 6343 Alaor
Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que sejam realizadas obras de melhorias na Rua São Paulo, no Bairro
Oriental; 6344 Rudinei Brombilla - Solicita pará que determine ao setor
competente estudos da viabilidade da colocação de lixeiras ou containeres em toda
a extensão na rua Rio Branco; 6345 Rudinei Brombilla _ Solicita para que
determine ao setor competente a colocação de um Redutor de Velocidade" Quebra
Molas" na Rua Marechal Floriano próximo ao numero 953; 6346 Rudinei Brombilla
- Solicita que deteremine ao setor competente a urgente limpeza e manutração no
Cimitétrio Municpal; 6352 Marcia Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal,
que determine ao setor competente, a execução serviço de retirada de Entulhos,
Galhos e lixos na Rua Sergipe Bairro Orienta!. Ressalto ser um pedido da
comunidade, pois desde já se for atendido à comunidade agradece; 6353 Marcia
Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a
execução serviço de retirada de E~tulhos, Galhos e lixos na Rua Vilmo de Conti em
frente a o n005. Bairro Orienta!. Desde já a comunidade agradece; 6355 Marcia
Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal,.que determine ao setor competente, a
execução serviço de limpeza na Praça do Bairro Pádua, .pois ali encontra-se lixos
podas de árvores e outros resíduos, -é um pedido da comunidade que se possível
atendido desde já a comunidade agradece; 6357 Estevão De Loreno _SOLICITA a
Operação tapa buracos na Rua São Sebastião; 6358 Marcia Hoppen _Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente,a execução de Venho por
meio deste reinterar o pedido de colocação de um banco na parada de ônibus na rua
Padre Gusmão n0337 Bairro Hipica; 6361 Alaor Tomaz; 6362 Marcia Hoppen _
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente,Venho
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através deste reinterar o pedido de execução serviço de, patrolamento e
ensaibramento e compactação na Rua Castelo Branco e em toda sua extensão; 6363
Otto Gerhardt - Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao
setor competente com a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar a
retirada do Container de lixo da frente da casa n° 1796 na Rua Silva Jardim.Pedido
doMorador; 6364 Otto Gerhardt - Encaminhamos solicitação ao Executivo para que
determine ao setor competente com a máxima urgência possível medidas no sentido
de agilizar a colocação de cascalho, compactação e melhorar o escoamento da água
na Rua Lopes Trovão Bairro Fábio; 6365 Otto Gerhardt _ Encaminhamos
solicitação ao Executivo para que 'determine ao setor competente com a máxima
urgência possível medidas no sentido de agilizar a limpeza e o conserto em toda
extensão da calçada na Rua Leonel Rocha no Bairro Ouro Preto. Pedido dos
moradores; 6367 Otto Gerhardt - Encaminhamos solicitação ao Executivo para que
determine ao setor competente com a máxima urgência possível medidas no sentido
de agilizar a colocação de uma placa de PARE na travessa da Rua Alfredo Closs
com a Rua Leonel Rocha Bairro Ouro Preto, pedido dos moradores; 6368 Marcio
Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a
execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Praça do Bairro
Sommer Ressalto que o lixo se localiza na.,própria praça, pois desde já se for
atendido à comunidade agradece; 6372 Marcio Hoppen - Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de retirada de
Entulhos, Galhos e lixos na Rua Casto Alves Bairro Santo Antônio e em frente a o
n0948. Ressalto ser um pedido da comunidade, pois desde já se for atendido à
comunidade agradece; 6373 Erlei Vieira - Solicitando ao Executivo Municipal que
realize a limpeza do terreno localizado na Lauro Weber em frente à EMEI Leonel
de Moura Brizola; 6374 Erlei Vieira - Solicitando ao Executivo Municipal que
realize o recolhimento de entulhos verdes em frente a EMEI Carolina Dal Castel;
6375 Erlei Vieira - Solicitando ao Executivo Municipal,que realize o recolhimento
de entulhos verdes na Rua Jose Pereira, 570; 6376.Erlei Vieira _ Solicitando ao
Executivo Municipal a realização de patrolamento, imsaibramento e compactação
na Rua Seval,.em toda sua extensão; 6378 Estevão De Loreno _ SOLICITA o
Patrolamento" ensaibramento e compactação da Rua Eduardo Gama do bairro
Alvorada; 6380 Estevão De Loreno - Solicita que estude a viabilidade de colocar
tachões para sinalizar e como redutores de velocidade na Rua Assis Chateaubriand.
LEITURA DOS 'REQUERIMENTOS: 6315 Daniel Weber _ O Vereador abaixo
subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido e deferido em plenário,
seja enviado oficio de aplauso à Igreja IBN Lugar de vida em nome de seu Pastor
Egber Tibola, que no ultimo dia 23 inaugurou na Cidade de Não Me Toque mais um
templo. Parabenizamos aos nossos novos pastores' Fernando e Viviane que
assumem este importante trabalho de divulgar a palavra de Deus e desejamos que
seus ministérios estejam em coristantecrescimento para a honra e glória do nosso
Senhor Jesus Cristo. Através desta receba as congratulações do Poder Legislativo
Municipal; 6316 Daniel Weber - O Vereador abaixo subscrito requer, na forma
regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja enviado oficiode aplauso
a nova patronagem do CTG Alfredo D'Amore em nome de seu novo patrão Paulo
Lang, extensivo a toda nova diretoria que tomou posse na sexta feira dia 21 de
fevereiro. Através desta receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal;
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6318 Daniel Weber - O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que
depois de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso à Brigada
Militar em nome de seu comandante Juliano Moura, extensivo a toda sua
corporação pela operação realizada no ultimo dia 20, que resultou na apreensão de
cinco bandidos que realizaram assalto em uma joalheria na cidade de Não Me
Toque. Através desta receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal;
6330 Anselmo Britzke - O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental,
que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ofício ao Patrão do CTGAlfredo
D'Amore, Sr. Paulo Roberto Lang, extensivo a toda patronagem; 6334 Gian Pedroso
- Seja enviado. ofício as duas duplas carazinhenses Julio Antunes e Leonardo
Bertoldi e Miriani Tomazi e Michele :Dalbão, que sagraram-se campeões do l0
Torneio Regional de Voleibol de Areia em Iraí; 6341 Eduardo Assis _Solicita enviar
correspondência de Apoio para todos os Deputados Federais Gaúchos redferente a
manifestação contra o Presídio Regional de Passo Fundo; 6347 Rudinei Brombilla _
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 de ADETE KOCHE; 6348 Gian Pedroso _ Seja
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Secretário da Administração e
ex-presidente do DetranlRS, Alessandro Barcellos e.ao diretor-geral do DetranlRS,
Leonardo Kauer, cumprimentando-lhes pelos resultados das políticas de trânsito
implantadas no Estado; 6350 Daniel Weber - Seja enviado oficiode aplauso as duas
duplas Carazinhenses campeões do l° Torneio Regionarde Voleibol de Areia em
Iraí-RS; 6351 Daniel Weber, Eduardo Assis, Estevão De Loreno, Fernando
Sant'Anna de Moraes e Marcia Luiz Hoppen - Requerimento de Pedido de
Informação Os vereadores abaixo subscrito requerem, na forma regimental, que
depois de lido em plenário, o senhor presidente encaminhe oficio ao Executivo
Municipal, solicitando que sejam prestadas as seguintes informações: CAPSEM 1.
Balanço Econômico Financeiro dos anos de 2011, 2012 e 2013. 2. Atual situação
financeira em conformidade com o atual balanço financeiro. 3. Quais as ações
concretas que sérão tomadas em caso de situação financeira desfavorável para que
a mesma seja viável; 6354 PaulinoDe Moura, Alaor Galdino Tomaz, Anselmo
Britzke, Erlei Vieira, Gian Pedroso Orion Albuquerque e Rudi Brómbilla _ Seja
enviado ofício ao Presidente do Jockey Club' Carazinhense, cumprimentando-lhes
pela realização do Grande Prêmio Velocistas da América e Grande Prêmio Sprintes
Cup Gold; 6356 Alaor Tomaz .- Seja enviado ofício do Poder Legislativo de
Carazinho, a Diretoria do Esporte Clube Brasil, pela passagem de seus 62 anos de
história; 6360 Estevão De Loreno e Rudinei Brombillá - Seja AUTORIZADA
viagem ao município de Porto 'Alegre nos dias 25 a 27 de Fevereiro; 6369 Estevão
De Loreno - Seja enviado Ofício parabenizando o Sr. João Quadros da Silva, mais
conhecido como "João da Pressão pelos 20 Anos de serviço voluntário; 6370 Paulino
de Moura, Daniel Weber e Estevão De Loreno - Seja encaminhado ofício ao
Secretário Municipal de Saúde, Sr Anderson Kurtz, CONVOCANDO-Opara ocupar
o espaço destinado ao Grande Expediente da Reunião Ordinária, dia 10 de março
do corrente; 6371 Daniel Weber - Para que seja autorizada viagem ao Município de Ç).~.
Porto Alegre nos dias 26 à 27 de Fevereiro; 6377 Estevão De Loreno - Seja enviado U
Ofício parabenizando o Sr. Emerson Paulo Costa, pelo evento VELOTERRA
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realizado no último dia 16 de Fevereiro e 6379 Marcio Hoppen . O Vereador abaixo
assinado requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja
encaminhado oficio externando os mais sinceros votos de pesar aos familiares do
nosso amigo NELSON VALTER LOEF ,falecimento ocorrido no dia 20/02/ 2014 É
com muita tristeza que nos despedimos deste grande pai, amigo esposo e avô
exemplar, Pessoa de caráter ilibado, integro, ético e totalmente dedicado a família,
durante toda sua trajetória de vida procurou fazer o bem a todas as pessoas que o
cercavam. Certamente sua partida deixa saudades e uma grande tristeza no
coração daqueles que tiveram o privilégio de conhecé.lo e com ele conviver. Fique,
por fim, neste Requerimento de Pesar a certeza de que o Senhor NELSON VALDIR
LOEF, há de encontra, pelas sacratíssima sendas do Senhor, a merecida PAZ e a
definitiva FELICIDADE., Que seus familiares recebam aqui o reconhecimento do
poder Legislativo e os mais sinceros sentimentos deste vereador. Conforme acordo
das bancadas não haverá intervalo regimental. Tribuna Livre Diego Rocha da
Costa, l° lugar na declamação do Rodeio de Vacaria. Grande Expediente: Os
vereadores Alaor Tomaz, Gian Pedroso, OriànAlbuquerque, Fernando Sant'anna,
Estevão De Loreno, Daniel Weber, Eduardo Assis, Marcio Hoppen, Otto Gerhardt e
Paulino de Moura fizeram o uso da palavra. Ordem do Dia. Passamos para
apreciação e votação dos requerimentos. O vereador Anselmo Britzke solicita que
os projetos e requerimentos sejam votados em bloco. Vereador Daniel Weber
solicita vistas dos projetos 016/14, 017/14 e 018/14. O Presidente concedeu o pedido
de vistas conforme Regimento interno desta Casa. O presidente solicitou que o
secretário fizesse a leitura do número e autor e dos requerimentos. O presidente
colocou em discussão os requerimentos. O Vereador Paulino de Moura discutiu os
requerimentos. Não havendo mais vereadores que quisessem discutir, colocou os
requerimentos em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão
contrários se manifestem. Aprovado por todos. O Presidente solicitou que o
secretário fizesse a leitura dos projetos 012/14, 014/14, Complementar 001/14,
011/14, 020/14, 021/14 de autoria do Executivo Municipal e 005/14 do Vereador
Orion Albuquerque. O presidente solicitou que o secretário procedesse à leitura dos
pareceres daCJF dos projetos denominados. O presidente colocou em'discussão os
pareceres da CJF. O Vereador Paulino de Moura.faz uso da tribuna. Não havendo
mais vereadores que quisessem discutir, colocouem votação, vereadores favoráveis
permaneçam como estão contrários _se -manifestem. Aprovado por todos. O
secretário procedeu a leitura dos pareceres da COES dos projetos denominados, o
presidente colocou em discussão os pareceres da COES, não _havendo vereadores
que quisessem discutir, colocou em votação, vereadores favoráveis permaneçam
como estão, contrários se -manifestem. Aprovado por. todos. O presidente colocou
em discussão os respectivos projetos com_ospareceres já aprovados. Os Vereadores
Estevão De Loreno, Daniel Weber, OUo Gerhardt, -Marcio Hoppen registram o voto
contrário ao Projeto 012/14. Não havendo vereadores que quisessem discutir, o
presidente colocou em votação, Vereadores favoráveis permaneçam como estão
contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, com exceção do Projeto
012/14 aprovado por oito votos favoráveis e quatro votos contrários. Explicações
Pessoais do Vereador Paulino de Moura: " Nada mais havendo a tratar,
sob proteção de Deus o presidente declarou encerrada apresente sessão, convocando
os senhoresvereadores para a prôxima sessão ordinária a se realizar no dia seis de
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de dois mil e quatorze as dezoito horas e quarenta e cinco
ham todos uma excelente noite.

•

l Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54.3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

