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Ao vigésimo oitavo dia do mês de julho de dois mil e quatorze, às dezoito horas e
quarenta e cinco minutos ocorreu 11vIgésima sétima sessão do ano de dois mil e
quatorze da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Daniel Weber procedeu à
leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente colocou em apreciação à ata 026/14 da
sessão ordinária do dia quatorze de julho de 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. Secretáno:
LEITURA DO EXPEDIENTE: Ofício nO 160/2014 - do Executivo Municipal
encaminhando Resposta Pedido de Informação OP 124/14; Oficio n° 161/2014 - do
Executivo MUnIcipal encaminhando Resposta Pedido de Informação OP 125/14;
Oficio n° 162/2014 - do Executivo Municipal encaminh1'lndo Resposta Pedido de
Informação OP 135/14; Oficio n° ]63/2014 --do Executivo Municipal encaminhando
.Resposta Pedido de Informação OP 127/14; Ofício n° 164/2014 - do Executivo
Municipal encaminhando Resposta Pedido de Informação OP 126/14; Oficio na
165/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Resposta Pedido de Informação
OP 128/14; Ofício n° 166/2014 - do Executivo Municipal respondendo OP 137/14;
Ofício da ASSOCIação do Centro Assistencial em Equoterapia - CARE solicitando
utilização do espaço da Tribuna Livre deste mês; Ofício do CTG Rincão Serrano
para participar da solenidade de recebimento da Chama Criola dia 24 de agosto as
12 horas na sede do CTG; OficlO da Secretaria MUnIcipal de Educação com relação
ao Prejeto de Lei 084/2014. LETTURA DAS INDICAÇÔES: 8020 Eduardo Assis _
Melhorias, consertos, reparos e fechamento de buracos, valetas e depressões em via
calçada - na rua TamOJos, em frente ao número 419 e toda sua extensão entre as
ruas Afonso Pena e rua Tupinabas, Bairro conceIçao; 8021 AJaar Tomaz Seja
enviado oficio ao Executivo !\/lunlcipal, para que determine ao setor competente que
realize a colocação de uma parada de ônibus na Rua Henrique Teodoro Schutz
esquina com a Rua Antonio Casemlro da Luz; 8022 Alaar Tomaz - Seja enviado
oficio ao Executivo MunicIpRI, para quc determine ao setor competente que
autorize todo o Servidor Público MUnIcipal a solicitar () Licença por Motivo de
Doença em Pessoa da Família; 8023 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício ao Executivo
Municipal, para que determme ao setor competente que sejam realizadas obras de
melhorias na Rua Lopes Trovão, Bairro São Miguel; 8024 Alaor Tomaz _ Seja
enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que
sejam realizadas obras de melhorias na Rua Piauí, Bairro Oriental; 8029 Paulino
de Moura - SolIcitar ao Executivo juntamente com o setor competente que ~
providencie com a máxIma urgência o patrolamento, ensaibramento e compactação
na Rua das HortêncIas. Bairro: Cantares; 8030 Paulmo de Moura - Solicitar ao

,/Executivo que providencie ao setor competente a colocação de mais tubos e bueiros
na Rua General Portinha Bairro: centro pois em dias de chuva fica impossível
transitar nesse local causando muitos transtorno com muita água na rua; 8031
Paulino de Moura - REITERA Solicitar ao Executivo juntamente com o setor
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competente a pintura das lombadas para melhor a sinalIzação com urgência na Rua
Marechal Floriano Bairro: Centro; 8033 Eduardo Assis Solicita pintura nos
quebra molas da rua Marechal Floriano; 8034 Eduardo Assis - Solicita o conserto
da cratera na rua Dinarte da costa esquina Fernando Fernandes, bairro Sassi;
8035 Eduardo Assis - Reitera a solicitação de patroiamento, ensaibramento e
compactação na Rua ,João Saldanha dos Santos, bairro São Jorge, residencial Passo
d'Areia em sua extensÃo; 8036 Eduardo Assis - Reitera a solicitação de
patrolamento, ensaibramcnto e compactação na Rua José Morigi bairro São Jorge,
residencial Passo d'Areia; 8041 Daniel Webcr - Solicita melhorias na Rua
Florianópolis; 8042 Rudi Brombl11a - Solicita ao Executivo para que determine o
setor competente os trabalhos de capina, pintura e limpeza de bueiros em toda a
extensão da Rua 15 de novembro; 8043 Daniel Weber - Solicita melhorias na Rua
Coronel Pery S. de Pádua; 8045 Rudi Brombilla - Solicita ao Executivo para que
determine ao setor competente os serviços de Limpe7,8 (Serviço de Capina) e
Pintura da Rua EmIlia T. Simon; 8046 Rudi Brombilla - Solicitando ao Executivo
que determine ao setor competente que faça o trabalho de capina e limpeza na
passagem e nos trilhos próximo aCESA (Cotnjal); 8047 Orioo Albuquerque -
Colocação de placa de sinalização de PARE, na Rua Castro Alves esquina com a
Rua Santa Catarina. Solicitação da Comunidade: 8052 Gian Pedroso - Solicitamos
que o Departamento Municipal de Trânsito providencie com fI máxima urgência
possível a repintura de todas as faixas para pedestres e quebra-molas no Município
de Carazinho; 8055 Alam Tomaz; - Seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para
que determine ao setor competente que sejam realizadas obras de melhorias na
Rua Harry Buccholz, no Bairro Planalto; 8056 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam realizadas
obras de melhorias na Rua ,José Domingos Piva, Bairro Planalto; 8057 Alaor Tomaz
- Seja enviado oficio ao Executivo Municipl:ll, para que determine ao setor
competente que seJa realizado o recolhimento de lixo e entulhos na Rua Lauro
Weber, Bairro Planalto; 8058 Alaor Tomaz; - Seja enviado OfiCIOao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente que sejam realizadas obras de
melhorias na Rua Maurilio dos Santos, Bairro Floresta; 8059 Alaor Tomaz - Seja
env18do oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que
sejam realizadas obras de melhorias na Rua Vitor Hugo Fetzer, Bairro Floresta;
8061 Alaor Tomaz " Seja enViado ofício ao Executivo rvfuniclpl:ll, para que determine
ao setor competente que sejam realizadaH obras de melhorias na tubulação da Rua
Parecis, Bairro Conceição; 8064 Alam Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente que sejam realizadas obras de
melhorias na Rua Anita Garibaldi, Bairro Dea; 8065 Mareio Hoppen - Solicitando
ao Executivo Munieipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de
retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua Polidório Albuquerque Bairro Vargas. kk
Pois desde Já se for atendido à comunidade agradece; 8066 Fernando Sant'anna '
Solicita o fechamento de buraco n:'l Rua Marechal Deodoro, lado do nO 759; 8068
Eduardo Assis - Reitera para que consertem o esgoto que está vazando na Rua
Marechal Floriano, logo acima do Mercado Charrua, ao lado do Matinho do Parque
do Sábia; 8070 Estevão De Loreno - Solicita ao setor competente a operação tapa
buracos na Rua Tupinambás, no bairro Conceição; 8071 Estevão De Loreno -
Solicita ao setor competente a operação tapa buracos na Rua Tamoios, em frente ao
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preste a seguinte informação Sobre a explanação na trIbuna do .Sr. Prefeito
Municipal, no dia 14 de julho, em que este Vereador fe7, a seguinte pergunta: -
Sobre a demissão do então Secretário, Sr. Paulo Barboza, o corte de madeiras fOI

no mês de abril, e sendo que o mesmo assumiu a pasta em Junho, por que razão ele
foi demitido; _ no que o PrefeIto respondeu que Paulo Barboza tinha assinado um
"termo", ao qual o Sr. Prefeito nao soube precisar sobre o conteúdo, sendo assim
solicita: 1. Cópia do referido termo em que consta a assinatura do Sr, Secretário da
época, Paulo Barboza; 8044 Damel Weber - Solicita para que seja enviado ofício
com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de JOAO CARLOS
ARPINI pelo falecimento, ocorrido no dia 27 de Julho de 2014; 8048 Rudi Brombilla
_ O Vereador abai..xo assinado solícita 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 da senhora NATALlCIA DA SILVA RODRIGUES,
8049 060n Albuquerque - troca de lâmpadas na Rua Santa Catarina; 8050 Paulino
de Moura _O vereador abaixo subscrit.o, requerem 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, com relação as Madeiras do
Parque Municipal João Alberto XavJer da Cruz. 1 - Sra. Marta Alves foi
contemplada com o Kit casa? 2 - Qual o endereço construído esse Kit casa? 3 -
Qual o grau de parentesco da Sra. Marta Alves com o cargo de confiança Elias
Alves da Habitação. 4 _ Cópia da Ata com à provação do Kit casa pelo conselho de
Habitação. 5- Quem mora neste endereço que foi doado o Kit casa?
JUSTIFICATIVA: Poder acompanhar de forma mais concreta as denuncias que
chegou a esse Poder Legislativo com relação ao destino das madeiras do Parque
Municipal João Alberto Xavier da Cruz por se tratar de um bem publico; 8051
Daniel Weber _Solicita para que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de
profundo pesar aos familiares de NATALICIA DA SILVA RODRIGUES pelo
falecimento, ocorrIdo no dia 27 de .Julho de 2014; 80,54 Anselmo Britzke - O
Vereador abaixo assinado, soliclta na forma regllnental, que depois de ouvido o
plenário, seja encaminhado ofício a Administração da Prefeitura de Coquenos do
Sul e aos integrantes da Sociedade Niegdacht pela organização do Festival do
Imigrante: 8060 Otto Gerhardt - O Vereador abaixo asslOado solicita na forma
regimental, que depois de submetido em plenáno para aprovação, seja enviado
oficio deste Poder Legislativo rvIunicipal, a Diretoria do SINDICAR e extensivo ao
Padre Arnildo Fritzen da Paróquia nossa Senhora de Fátima pela bela organização
e participação na 278 procissão em comemoração ao d13 do Colono e do Motorista
em homenagem a Sao Cristóvão reahzada no dia 27 de Julho de 2014. Recebam
neste dia deste Vereador o reconhecimento, o incentivo, e a admiração pela
excelente organização, bem como de toda a Cidade de Carazinho; 8063 Eduardo
Assis, Erlei Vieira e Orion Albuquerque - Os Vereadores abaixo assinado, requer na cGt
forma l'egimental que após lido e aprovado em plenário, seja autorizado viagem à
Porto Alegre, entre os dias 12 a 14 de agosto de 2014, para agendas, sendo o que
segue: dia 11108/2014 _ 22:00 horas - Saída dia 12/08/2014 - 08:30 horas - /
Secretana Estadual de Saúde - Verba Hospital e ala Psiquiátrica, CAPS-AD dia
12/08/2014 _ 13:30 horas _Gabinete do Deputado Gilmar Sossela sobre RS 142 dia
12/08/2014 _ 16:00 horas _ Secretaria Estadual de Assistência Social -
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nO 650, no bairro Conceição; 8072 Estevão De Loreoo - SOLICITA ao setor
competente o recolhimento de galhos e entulhos na Rua do Carmo, esquina com a
Rua Leão XIlI, no bauTo Central: 8073 Estevão De Lo1'eoo - Solicita ao setor
competente a operação tapa buracos na Rua 10 de Novembro até a esquina com a
Rua Dona Júlia; 8074 Estevão De 'Lorena - Solicita ao setor competente o
recolhimento de galhos e entulhos na Rua 10 de Novembro em frente ao n° 390;
8075 Estevão De Lo1'eoo _ SOLJCITA a reconstrução do calçamento da Rua
Uruguai; 8076 Estevão De Loreno - SOLICITA a reconstrução do calçamento da
Rua 21 de Abril; 8077 Damel \,iVeber, Estevão De Loreno e Fernando Sant'anna -
Solicita para que seja realizada, com extrema urgência, melhoria nas estradas de
Molha Pelego; 8078 Mareio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução servIço de retirada de Entulhos, Galhos
e lixos na Rua Rio Branco BaIrro Glória. Pois desde já se for atendido à comunidade
agradece; 8079 Mareio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine
ao setor competente, a execução pedIdo, venho por meiO desta reinterar o pedido de
colocação de bancos no posto de saúde do bauro sassi,e um toldo para que as
pessoas não fiquem de pé e nem a o relento do solou da chuva. É triste ver que as
pessoas idosas além de estarem enfermas tenham que passar pela humilhação de
ficarem sentadas em calçadas, e mães com seus filhos de colo tenham que
permanecer em pé. Reforço ser um pedido da comunidade se for possível dar uma
maior atenção à comunidade agradece; 8084 Marcio Hoppen - Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de,
patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua Walderino P.Oliveira Bairro
Alvorada; 8085 Estevão De LOl'eno - SOLICITA limpeza na nas valas e
posteriormente a canalização da Rua lpanema, no bairro Operário; LEITURA
DOS REQUERIMENTOS: 8028 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio com os mais
sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. JOÃO CARLOS ARPINI pelo
falecimento, ocorrido no dia 27 de Julho de 2014; 8037 Eduardo Assis - Para que
seja consertado a via asfáltica na Rua Amarolino Borges dos Santos, em fretne ao
Número 255, que foi aberta para ligação de ponto de água; 8038 Eduardo Assis -
Solicita a Corsan o conserto da valeta aberta na rua Silva Jardim, -entre as ruas
Antônio Vargas e rua Helena Lael'; 8039 Eduardo Assis - O Vereador abaixo
assinado, requer na forma regimental que após lido c aprovado em plenário, seja
enviado oficio de congratulações para o SINDICAR" A SUA DIRETORIA E
EXTENSIVO AOS COLABORARES, PELA EXCELENTE ORGANIZAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO ATIVA NA '27" prOCIssão em comemoração ao dia do colono e do
motorista" em homenagem a São Cristóvao, protetor dos motoristas, realizada no
dia 27 de julho de 2014 com um número~ incontflvel de veículos leves, veículos
pesados, utilitários e motos de todas as cilindradas, realizou-se no dia 27 de julho,
domingo passado a 27" procissão de São cristóvão em homenagem ao dia do colono e
do motorista, sendo que após a missa campal dirigiram-se até a Paróquia Nossa
Senhora de Fátima para a Benção dos Veículos, sendo que pela organização do
evento, não se registrou nenhum tipo de acidente ou qualquer outro empecilho
durante a carreata. Receba deste Vereador os mais sinceros votos de parabenização
pelo excelente serviço de organização e partiCIpação na referida festa; 8040
Eduardo Assis _O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após
lido e aprovado em plenáno, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que

\.
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Equipamentos para Secretaria Nlunícipal de assistência Social e aquISIção de
camas hospitalares para empréstimos à população. dia 13/08/2014 - 08:30 horas -
Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Sala do investidor dia 13/08/2014 -
11:00 horas _ Secretaria Estadual de Obras - Verbas e equipamentos. dia
13/08/2014 _ 14:00 horas _FEPAN - Andamento das licenças do Presídio Estadual
de Passo Fundo dia 14/08/2014 - 09:00 horas - fundação de Desenvolvimento de
Recursos Humanos do Estado _Projeto Nova Escola dIa 1410812014 - 10:30 horas-
Gabinete Deputada Estadual Zilá Breitenbach - Demandas do Município e
cartilhas de orIentaçâo para a área de Educação. Dia 14/08/2014 - 11:30 horas -
Gabinete Deputado Estadual Márcio BlOlehi - demandas do Município e verbas
para UPA dia 1410812014 _ 14:00 horas - Retorno. Outrossim solicitamos 3 12
diárias para custear despesas de estadia e alimentação. Sendo o que se
apresentava; 8067 Estevão De Loreno e Mareio Hoppen - Seja enviado Oficio do
Poder Legislativo de Carazinho ao Dl'. Márcio Dacroce, cumpnmentando e
manifestando ainda o reconhecimento destes vereadores pelo ótimo trabalho que
vem prestando a comunidade nos Esfs do Município; 8069 Alaor Tomaz - Seja
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao Major Paulo Leão Saraiva e ao
Tenente Costa, extensiva a toda a Corporação da Brigada Militar de Carazinho,
pelo excelente trabalho realizado nos jogos do Campeonato amador de Futebol;
8080 AlaOl' Tomaz _ Seja enviado oficio com os mais SlOceros votos de profundo
pesar aos familiares do Sra. ISABELLA OLTVEIRA DA SILVA pelo faleclmento,
ocorrido no dia 27 de Julho de 2014; 8083 Âlaor Galdino Tomaz, Anselmo Britzke,
Daniel Weber, Eduardo Assis, Erlei Vieira, Estevâo De Loreno, Fernando
Sant'Anna de Moraes, Gian Pedroso, MarcIO Luiz Hoppen, Onon Albuquerque,
Otto Gerhardt, Paulino De Moura e Rudi Brombilla Seja enviado oficio ao
Secretário de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul e ao Comandante
Geral da Brigada Militar, fazendo algumas reivindicações que tem como objetivo o
desenvolvimento de ações necessárias e que muito contribuirâo para a preservação
da Ordem Pública e bem-estar dos cidadãos deste Municipio. Tribuna Livre: Gelei
Agne _ Coordenadoria de Educação e Magno de Moura Hoffman - Ecoterapia.
Intervalo RegimentaL Grande Expediente: Suprimido. Ordem do Dia: ApreCIação e
Votação dos Requerimentos. O Vereador Anselmo Britzke solicita que os
requerimentos e os projetos viáveis sejam votados em bloco e ainda registra seu
voto contrário ao requerimento de número 8028. O Presldente coloca em discussão
o requerimento verbal do Vereador, não havendo Vereador que queira discutir
coloca em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários
se manifestem, aprovado por todos. O Presidente solicit.a ao Secretário Leitura do
número e autor dos requerimentos. O Presidente coloca em discussão os
requerimentos, não havendo 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 numero, autor e ementa ~
dos Projetos 082/14 e 083/14 Executivo MunicipaL O Presidente solicita que seja
feita a leitura do parecer da CJF. O pl'esidente coloca em discussªo 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
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coloca em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários
se manifestem, aprovado por todos. Está em discussão os projetos 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 proteçâo de Deus o presidente
declarou encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a
próxima sessão ordinária a se realizar no dia quatro de agosto de dois mil e
quatorze às dez 'as e quarenta e cinco minutos. Tenham todos uma excelente

noite .
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