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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE SETEMBRO 201
033/14

Ao oitavo dia do mês de setembro de dois mil e quatorze, às dewito 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 Marcio Hoppen procedeu
à leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente colocou em apreciação a ata 032/14
da sessão ordinária do dia primeiro de setembro 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°
203/2014 _ do Executivo Municipal encaminhando Resposta Pedido de Informação
DP 169/14; Oficio nO 204/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Resposta
Pedido de Informação OP 170/14; Oficio n° 206/2014 - do Executivo Municipal
encaminhando Resposta Pedido de Informação OP 168/14; Oficio n° 211/2014 - do
Executivo Municipal encaminhando Resposta Pedido de Informação OP 176/14;
Ofício nO 194/2014 _ do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n°
095/14; Oficio n° 202/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei
n0 100/14; Oficio n° 207/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Projeto de
Lei nO102/14; Oficio n° 208/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Projeto
de Lei n° 103/14; Oficio n° 209/2014 - do Executivo Municipal encaminhando
Projeto de Lei n° 104/14; Oficio nO 213/2014 - do Executivo Municipal
encaminhando Projeto de Lei n° 105/14; Oficio n° 214/2014 - do Executivo
Municipal solicitando prorrogação de prazo entrega documentos CP!; Oficio n°
217/2014 _ do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n° 106/14; Oficio
n0 218/2014 _ do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n° 107/14;
Ofício da Amaja convidando para Circuito de Gestão e Inovação no Agronegócio;
LEITURA DAS INDICAÇÕES: 8487 Daniel Weber - Solicita a instalação de banco
na parada de ônibus localizada na Rua Padre Gusmão esquina com a Rua Coronel
Bordini.; 8492 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo juntamente com o setor
competente a limpeza de galhos espalhados nas laterais da Rua Castro Alves.
Bairro: Sto. Antônio; 8493 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo juntamente
com o setor competente a limpeza de galhos espalhados nas laterais no final da Rua
Silveira Martins. Bairro: Sto. Antônio; 8494 Orion Albuquerque - atendendo a
solicitação da comunidade do Bairro Conceição, para que seja realizadas com a
maior urgência possível, melhorias nas ruas Tamoios e Tupiniquins. Seguem em
anexo fotos e abaixo assinado; 8496 Oriou Albuquerque - que providencie a
limpeza das boca de lobo localizada na Rua Minas Gerais, entre as ruas São Paulo
e Pernambuco, Bairro Oriental. Solicitação da Comunidade; 8497 Orion
Albuquerque _que seja efetuado o patrolamento, cascalhamento e compactação da ~
Rua do Balneário Markmann, Bairro Sandri. Solicitação da Comunidade; 8501
Paulino de Moura _ Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente o
patrolamento, ensaibramento e compactação na Rua Maurílio dos Santos. Bairro:
Floresta; 8502 Daniel Weber . Solicita melhorias na sinalização do cruzamento
entre as Ruas Silva Jardim e Alexandre da Mata; 8508 Alaor Tomaz - Seja enviado
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ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam
realizadas obras de melhorias nas estradas do Distrito de Pinheiro Marcado; 8510
Rudi Brombilla _ Solicita ao Executivo para que determine ao setor competente
trabalhos de reparos "Operação Tapa Buracos", com a máxima urgência, em toda a
extensão da ESTRADA VELHA para SÃO BENTO. Solicitação da Comunidade;
8515 Mareio Hoppen . Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua
Santa Catarina Bairro Santo Antônio. Pois desde já se for atendido à comunidade
agradece; 8516 Marcio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine
ao setor competente, a execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na
Rua Silveira Martins, em frente à Escola Municipal Carolina Del Castel Bairro
Santo Antônio. Pois desde já se for atendido à comunidade agradece; 8517 Mareio
Hoppen _Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente,
Venho por meio deste reiterar o pedido de execução de serviço Para que determine
ao setor competente que analise a viabilidade da colocação de uma lombada
(quebra molas) na Rua Bandeirantes em frente ao Clube Coliseu Se atendida desde
já a comunidade agradece; 8518 Rudi Brombilla . Reitera ao Executivo que
determine ao setor competente o recolhimento de Galhos Verdes, além de limpeza e
capina, por toda a extensão da Rua Ernesto Alves; 8520 Alaor Tomaz - Seja enviado
oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam
realizadas obras de melhorias na Travessa Pedro João da Silva no Bairro Santa
Terezinha; 8521 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para
que determine ao setor competente que sejam realizadas obras de melhorias na
Rua Zélia Quadros Lirio, Bairro Oriental; 8523 Eduardo Assis . Patrolamento,
ensaibramento e compactação na rua João Saldanha dos Santos; 8524 Eduardo
Assis _ patrolamento, ensaibramento e compactação na Rua José Morigi, bairro
Passo D'Areia; 8525 Eduardo Assis. Quebra molas e pinturas faixas segurança na
Avenida Pátria; 8528 Paulo da Costa - Encaminhamos solicitação ao Executivo
para que determine ao setor competente com a máxima urgência possível medidas
no sentido de agilizar o reparo da enorme valeta no final da Rua Pedro João da
silva B. Sta Terezinha; 8529 Paulo da Costa - Encaminhamos solicitação ao
Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência possível
medidas no sentido de agilizar o reparo dos buracos e bueiros da Rua Porto Alegre
B. Fey; 8530 Paulo da Costa _ Encaminhamos solicitação ao Executivo para que
determine ao setor competente com a máxima urgência possível medidas no sentido
de agilizar o reparo dos buracos em toda extensão das Ruas Guanabara e Selbach
no B. fey; 8532 Marcia Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine
ao setor competente, a execução serviço patrolamento e ensaibramento e
compactação na Travessa lpiranga Bairro Dileta e em toda sua extensão; 8535
Estevão De Loreno _Seja realizado com máxima urgência possível cascalhamento e
compactação das ruas no bairro Santa Terezinha bem como a tubulação. LEITURA
DOS REQUERIMENTOS: 8485 Daniel Weber - Solicita para que seja enviado
ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de BENNO ~
BRENTANO pelo falecimento, ocorrido no dia 06 de Setembro de 2014; 8486 Alaor .
Tomaz _Seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a Felipe Feldmann
Weber, pela conquista do Freio de Prata Juvenil Masculino, na Expointer 2014,
representando a Cabanha do Ouriço; 8490 Daniel Weber e Estevão De Loreno -
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Solicita para que seja enviado oficio de aplauso a Igreja Espaço Esperança que
comemora o 7° ano realizando seus trabalhos em sua sede própria no Bairro
Princesa; 8491 Paulino de Moura - Seja enviado oficio ao Departamento Municipal
de Trânsito cumprimentando-os pelo excelente trabalho realizado no Desfile Cívico
de 7 de setembro no último domingo; 8499 Gian Pedroso e Anselmo Britzke - Seja
encaminhado oficio ao Departamento de Eventos e Turismo da Prefeitura
Municipal e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, cumprimentando-lhes
pela excelente organização do Desfile Cívico da Independência realizado no
últimodomingo, dia 7 de setembro, encerrando as atividades da Semana da Pátria
em Carazinho; 8500 Alaar Tomaz - Seja enviado oficio do Poder Legislativo de
Carazinho, a Caetano Weber Quadros, pela conquista do Freio de Bronze Juvenil
Masculino, na Expointer 2014; 8503 Gian Pedroso - Seja encaminhado oficio a
Direção e Funcionários da Stara, na pessoa de seu Diretor Presidente, Sr. Gilson
Lari Trennepohl, cumprimentando-lhes pelos 54 anos de fundação (29 de agosto)
desta conceituada empresa que é reconhecida internacionalmente, como sendo uma
das maiores referências no setor, principalmente em função de sua constante
evolução; 8504 Alaor Tomaz - Seja enviado OfiClOdo Poder Legislativo de
Carazinho, a Jari da Rocha, o "Jarico", pela mauguração da "Jarico
Hamburgueria", ocorrida no dia 05 de Setembro de 2014; 8505 Gian Pedroso - Seja
enviado oficio do Poder Legislativo à Banda Musical Ex Alunos La SaBe, na pessoa
do Sr. Hermenegildo Linck da Cruz, que ontem, dia 07 de setembro completou 51
(cinquenta e um) anos de fundação, sempre levando o nome de Carazinho por onde
passa em cada uma de suas belíssimas apresentações; 8506 Alaor Tomaz - Seja
enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, a Escola Municipal de Ensino
Fundamental Professor Francelino Dorneles, pela conquista da etapa municipal do
Guri Bom de Bola; 8507 Fernando Sant'anna - Seja enviado oficio de aplauso ao
Prefeito de Passo Fundo Luciano Palma de Azevedo e ao Secretáno Municipal de
Saúde Luiz Artur Rosa Filho pela implantação do PROGRAMA FARMÁCIA +
PERTO. Programa que amplia o acesso da população aos medicamentos da lista
básica e também serve de base de dados para gestão agregar os resultados e
necessidades da rede de saúde como um todo; 8509 Rum 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 CARMEN STEFFENS, inaugurada dia 03 de Setembro; 8511
Gian Pedroso _Seja encaminhado oficio de cumprimentos aos proprietários da Loja
Stylo & Charme que comemorou 03 anos de atividades no ultimo dia 06 de
setembro; 8513 Erlei Vieira _ SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM A PORTO
ALEGRE ENTRE OS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO; 8514
Gian Pedroso _ Seja enviado oficio de congratulações do Poder Legislativo de
Carazinho a jovem empresária Francine Vicari Diretora do Grupo Napolitana
Calçados, que no último dia 03 de setembro inaugurou mais um empreendimento
em nosSOmunicípio, a Loja "CARMEN STEFFENS"; 8519 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 STYLO CHARME, que completou 03 anos no
último dia 02 de Setembro; 8522 Eduardo Assis - O Vereador abaixo assinado,
requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja enviado
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oficio ao Executivo Municipal para que responda o que segue: Com relação a
Emenda Parlamentar do Deputado Federal do PSB Luiz Noé, no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais) para a aquisição e confecção de duas academias ao ar
livre e sendo que a Executiva do PSB municipal já tinha se reunido com o
Executivo e com o Sr. Prefeito para determinar o local e a referida emenda já tinha
sido empenhada e repassada ao Município, peço que me informe: 1. Qual o motivo
da desistência da refenda verba 2. A data da devolução da referida quantia para
sua origem na casa civil; 8526 Eduardo Assis. Para Dse Ana Piva Paim - Galeria
D'Arte; 8527 Daniel Weber e Estevão De Loreno - Para que seja enviado oficio na
forma de APLAUSO a Geral Materiais de Construção; 8531 Rudi Brombilla . O
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de deferido em
plenário, seja enviado oficio de pedido de informação ao executivo municipal, sobre
a seguinte demanda. 1- Se há existência de protocolo de intenções do Executivo
Municipal para que a UPA Carazinho, seja administrada pelo Hospital de Caridade
de Carazinho. 2. Caso haja, solicite informações e documentos sobre o protocolo
acima Mencionado; 8533 Estevão De Loreno e Daniel Weber - Seja encaminhado
oficio a Secretaria de Planejamento e Urbanismo a Sra. Letícia A. Del Savio,
Arquiteta, responsável técnica da construção das 54 casas habitacionais que estão
sendo construídas no loteamento Sol Nascente no município de Carazinho,
convocando para ocupar espaço destinado ao Grande Expediente da reunião
Ordinária, dia 22 de Setembro do corrente; 8534 Daniel Weber - Solicita para que
seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de
DALMO RODRIGUES pelo falecimento, ocorrido no dia 06 de Setembro de 2014;
Grande Expediente: Paulino de Moura, Rudi Brombilla, Anselmo Britzke, Alaar
Tomaz, Estevão De Loreno, Daniel Weber, Eduardo Assis, Marcia Hoppen e Paulo
Costa fizeram o uso da tribuna. Ordem do Dia: Apreciação e Votação dos
Requerimentos. O Vereador Paulino de Moura solicita que os requerimentos e os
projetos viáveis sejam votados em bloco. O Presidente coloca em discussão o
requerimento verbal do Vereador Paulino, 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, o Vereador Fernando Sant'anna discutiu 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 da ementa e autor dos Projetos 087114,
092/14, 098/14, 099/14 do Executivo Municipal e Relatório 007114 do legislativo. 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 os projetos com os pareceres já aprovados, não havendo vereadores que •
queiram discutir colocoem votação, vereadores que concordam permaneçam como
estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. O Presidente solicita que seja
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feita a leitura da ementa e autor do Projeto 093/14 do Executivo Municipal. O
Presidente solicita que seja feita a leitura do parecer da CJF. O presidente coloca
em discussão o parecer da CJF, os Vereadores Eduardo Assis, Paulino de Moura,
Daniel Weber e Estevão De Loreno discutiram o parecer, não havendo mais
vereador que queira discutir coloca em votação, vereadores que concordam
permaneçam como estão, contrários se manifestem, rejeitado o parecer por 8 votos
contrários e 4 favoráveis,o Presidente encaminha o Projeto para COES, Nada mais
havendo a tratar, sob proteção de Deus o presidente declarou encerrada a presente
sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão solene a se realizar no dia
doze de setembro de dois mil e quatorze às vinte horas no CTG Alfredo D'Amore.
Tenham tod excelente noite.
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