
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA OI DE SETEMBRO
032/14

Presilllenle

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e quatorze, às dezoito horas e
quarenta e cinco minutos ocorreu á trigésima segunda sessão do ano de dois mil e
quatorze da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Giao Pedroso procedeu à
leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente colocou em apreciação a ata 031/14 da
sessão ordinária do dia dezoito 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° 196/2014
_ do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n° 097/14; Ofício n°
197/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Resposta Pedido de Informação
OP 162/14; Oficio n° 198/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Resposta
Pedido de Informação OP 161/14; Oficio n° 199/2014 - do Executivo Municipal
encaminhando Resposta Pedido de Informação OP 160/14; Ofício n" 200/2014 - do
Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n" 098/14; Oficio n° 20112014-
do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n° 099/14; Oficio n° 205/2014
_ do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n" 101/14 - LDO; Ofício da
Direção Geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
encaminhando o processo de contas desse município referente ao exerCÍciode 2009
para julgamento nos termos do ~ 2"do artigo 31 da Constituição Federal. A letra b)
do' termo de encerramento de processo diz que" Emitido Parecer, sob n" 15.849,
desfavorável à aprovação das contas do Senhor Aylton de Jesus Magalhães,
Administrador do Executivo Municipal de Carazinho, no exercício de 2009. (folhas
4417/4418 do processo n" 001581-0200109-9). Lembra ainda no citado oficio que o
Parecer Prévio, emitido pelo Tribunal de Contas sobre as cotas que o Prefeito deve
anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos
membros da Câmara Municipal; Oficio do Presidente do Bairro São Lucas
solicitando inscrição Tribuna Livre dia 29 de setembro. LEITURA DAS
INDICAÇÕES: 8416 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo juntamente com o
setor competente que realize a pintura dos Quebra molas na Rua Siqueira Campos.
Bairro Vila Rica; 8417 Paulino de Moura - Solicitar ao executivo com o setor
competente o patrolamento e cascalhamento apresenta muitos buracos e a limpeza
dos matos que toma conta da Rua Inhanduí N° 107 Bairro: Operário; 8418 Paulino
de Moura _ Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente o
patrolamento, ensaibramento e compactação na Rua Natalino Fabro. Bairro Sta.
Teresinha; 8420 Orion Albuquerque - Solicitando, que determine ao setor
competente, a confecção de um redutor de velocidade (quebra molas) na Rua Porto
Alegre, Bairro Fey. Solicitação da Comunidade; 8433 Alaor Tomaz - Seja enviado
oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que realize
o recolhimento de galhos e entulhos existentes em frente ao Cemitério Evangélico
de Carazinho; 8437 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para
que determine ao setor competente que sejam realizadas obras de melhorias na
Rua General Sampaio, Bairro Glória; 8440 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício ao
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Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam realizadas
obras de melhorias na Rua Vitor Hugo Fetzer, Bairro Floresta; 8441 Alaar Tomaz -
Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que sejam realizadas obras de melhorias na Rua Maurilio dos Santos,
Bairro Floresta; 8443 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício ao Executivo Municipal,
para que determine ao setor competente que sejam realizadas obras de melhorias
na Rua Almirante Tamandaré, Bairro Princesa; 8446 Rudi Brombilla - Solicita ao
Executivo Municipal para que determine ao setor competente os devidos serviços de
reparo, limpeza e manutenção no Monumento ao Gaúcho "O BOMBEADOR"na Av.
Flores da Cunha, em frente à Rodoviária Municipal Além da adição das bandeiras
correspondentes ao Estado do Rio Grande do Sul e ao Município de Carazinho,
tendo em vista as comemorações da semana da Pátria; 8447 Rudi Brombilla -
Solicita ao Executivo para que determine ao setor competente trabalhos de reparos
"Operação Tapa Buracos", além de cascalhamento, roçada e compactação, com a
máxima urgência, do DISTRITO CARLOS AUGUSTO FRITZ; 8448 Estevão De
Loreno _ Solicita ao setor competente a operação tapa buracos na rua Castelo
Branco; 8449 Mareio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine
ao setor competente, a execução serviço de retirada de Entulhos e Galhos verdes na
Rua Prudente de morais; 8450 Marcia Hoppen - Para que determine ao setor
competente que analise a viabilidade da colocação de uma lombada (quebra mola)
na Rua Graça Aranha em frente ao numero 223, Bairro Sassi, próximo ao mercado
Sassi; 8452 Mareio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao
setor competente reinterando o pedido que realize imediatos trabalhos de
recuperação da ponte localizada na Rua Polidoro Albuquerq Travessa a Direita
localizada no Bairro Vargas. Em frente ao n01424. LEITURA DOS
REQUERIMENTOS: 8412 Estevão De Loreno e Daniel Weber - Seja enviado
oficiode Congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, a Panificadora Vitória,
parabenizando pela comemoração dos seus 13 Anos, comemorado no último dia 25
de Agosto; 8413 Estevão De Loreno e Daniel Weber - Solicitam para que seja
enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de
ALZIRA RODRIGUES DE MENEZES pelo falecimento, ocorrido no dia 29 de
Agosto de 2014; 8414 Gian Pedroso - Seja encaminhado oficio ao Diretor do Colégio
Sinodal Rui Barbosa, Sr. Adilson Frank, extensivo aos demais funcionários,
professores e alunos, cumprimentando-lhes pela organização e realização da 3"
Mostra de Curtas; 8415 Gian Pedroso - Seja encaminhado oficio ao Grupo SESC
Maturidade Ativa, cumprimentando-lhes pelas ações sociais que provem
beneficiando instituições com doações mensais, neste ultimo mês a entidade
beneficiada foi a Acapa; 8419 Gian Pedroso - Seja encaminhado oficio a Comissão
de Produtoras Rurais do Sindicato Rural de Carazinho, cumprimentando-lhes pelo
70 Aniversário; 8421 Orion Albuquerque - troca das lâmpadas de iluminação
pública da Rua Agenelo 8enger, Bairro Oriental Solicitação da Comunidade; 8422
Giao Pedroso _ Seja enviado oficio de congratulações do Poder LegIslativo de
Carazinho aos proprietários da Dog Rouse, Sra. Daiana Bordeghini e seu pai Sr.
Flávio Bordeghini, extensivo a toda a equipe de colaboradores cumprimentando-os ~,
pelo 1° Aniversário do Pet 8hop; 8423 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
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irreparável da Senhora ROSALVA DE LOURDES DOS SANTOS; 8424 Rudi
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 da senhora TEREZINHA DE JESUS PEREIRA;
8425 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 da loja COLCHQES
ORTOBOM pela reinauguração em novo endereço neste dia 25 de agosto; 8426
Rudi Brombilla - O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que
depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado ofício de
cumprimentos à toda COMISSÃO DE PRODUTORAS RURAIS, que completou 7
anos neste último dia 28 de agosto; 8427 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 da PANIFICADORA VITÓRIA, que completou 13 anos no último dia
25 de agosto; 8428 Estevão De Loreno - Seja enviado oficio com os mais sinceros
votos de profundo pesar aos familiares da Sra. Rosalva de Lourdes dos Santos pelo
falecimento ocorrido no dia de hoje, 01 de Setembro de 2014; 8429 Marcio Hoppen -
Seja enviado Oficio Sra. Cármen Ludimila Grübel Bonamigo cumprimentando-lhe
pelos relevantes serviços prestados a comunidade Carazinhense ao longo de toda
sua vida, tendo destacado-se em várias árias; 8434 Gian Pedroso - Seja
encaminhado ofício a jovem Bianca Secco, que no último domingo, conquistou o e
Lugar Intérprete Solista Vocal Prenda no Inter-Regional do ENART de Ijuí; 8435
Anselmo Britzke - O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que
depois de ouvido o plenário, seja encaminhado oficio ao presidente do CMTG ,Sr.
Pedro América Messerschimidt e aos vencedores do e Concurso de Poesias
Tradicionalistas; 8436 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício com os mais sinceros votos
de profundo pesar aos familiares do Sra. NEUSA TEREZINHA ALVES BATISTA
pelo falecimento, ocorrido no dia 31 de Agosto de 2014; 8438 Estevão De Loreno e
Daniel Weber - O VEREADOR abaixo subscrito requer, na forma regimental, que
depois de lido em Plenário e deferido, seja enviado ofício ao setor competente com o
seguinte PEDIDO DE INFORlv1AÇÃO, sendo: 1 -Cópia dos pagamentos da
prefeitura de Carazinho realizada a Empresa Albuquerque e Schelske- Construção
Civil Ltda, responsável pela construção das 54 unidades habitacionais, que estão
sendo construídas no loteamento Sol Nascente, com datas e valores de repasse?;
8439 Gian Pedroso e Orion Albuquerque - Seja enviado oficio ao Diretor do Colégio
La Saile, Irmão Jorge e ao Coordenador do Evento, professor Alaor Tomaz,
cumprimentando-lhes pela organização e realização da 118 Edição do Oitavão de
Futsal do Colégio La Salle.; 8442 Fernando Sant'anna - seja enviado ofício ao
Senhor Prefeito Municipal para que preste as seguintes informações abaixo:
Reitera o Pedido de Informação - OP 161114 de 11/07/2014 - A reiteração do Pedido
de Informação se dá pelas respostas não adequadas e por questionamentos não ~
respondidos. 1) De quem partiu a ideia da transferência do Centro de Atenção ' /
Psicossocial - CAPS II da Av. Pátria junto a Secretaria de Saúde para a Av. São I l.
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 68
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Coordenadoria de Saúde foi consultada no intuito de informar se o local era
adequado para o funcionamento deste serviço?; 8451 Daniel Weber - O Vereador
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido e deferido em
plenário, seja enviado oficio de aplauso à COMISSÃO DE PRODUTORAS RURAIS
que esta completando sete anos de sucesso. Através desta receba as congratulações
do Poder Legislativo Municipal.; 8453 Daniel Weber - Para que seja enviado oficio
de aplauso à Mariana Behnen Carlesso que conquistou o 1° lugar na categoria
Mirim do 1° Concurso de Poesias Tradicionalistas; 8455 Daniel Weber - Seja
encaminhado ofício ao Diretor do Colégio Sinadal Rui Barbosa, Sr. Adilson Frank,
extensivo aos demais funcionários, professores e alunos, cumprimentando-lhes pela
organização e realização da 38 Mostra de Curtas; 8456 Daniel Weber . Seja enviado
oficiode congratulações do Poder Legislativo de Carazinho aos proprietários da Dog
Rouse, Sra. Daiana Bordeghini e seu pai Sr. Flávio Bordeghini, extensivo a toda a
equipe de colaboradores cumprimentando-os pelo l° Aniversário do Pet Shop; 8457
Alaor Tomaz - O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário,
seja encaminhado oficio de cumprimentos a Associação de PaIS e Amigos
Excepcionais -APAE que inaugurou nesta quinta-feira (28) a Oficina Terapêutica
de Lavanderia. Grande Expediente: Alaor Tomaz, Anselmo Britzke, Orion
Albuquerque, Gilnei Jarré, Daniel Weber, Estevão De Loreno, Eduardo Assis,
Mareio Hoppen e Paulino de Moura fizeram o uso da tribuna. Ordem do Dia:
Apreciação e Votação dos Requerimentos. O Vereador Anselmo Britzke solicita que
os requerimentos 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 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 Marcia Hoppen, Paulino de Moura, Anselmo Britzke
e Daniel Weber discutiram os requerimentos, não havendo mais vereadores que
queiram discutir, coloca em votação, vereadores favoráveis 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 oito de setembro de dois mil e quatorze às dezoito horas e quarenta e cinco
minutos. Tenham todos uma excelente noite.

Vereador Orio
Secretário
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