
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 02 DE FEVERIRO 2015
002/15

Câmara~de
Carazinho

APROVADO POR UN;:"Nlr'.'IDADE
Na reunião de

09 FEV. 1015

_~clM...
Presldenle

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS
e-mail:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ:89.965.222f0001-52

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


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

Circular 2282 do Ministério da Saúde, comunicando sobre a substituição do
procedimento de notificação as Câmaras Municipais quanto a liberação de recursos.
LEITURA DAS INDICAÇÕES: 9805 Rudi Erombilla reitera ao Executivo
MUrllcipal juntamente com a Secretária de Obras a aquisição URGENTE de
equipamento de pintura viária; 9806 Rudi Brombilla solicita ao Executivo para que
determine o setor competente os trabalhos de manutenção, pintura, limpeza de
bueiros em a toda extensão do Parque Industrial; 9808 Rudi Brombilla solicita ao
Executivo para que determine o setor competente os trabalhos de manutenção e
limpeza de todas as praças de nosso Município; 9820 Daniel Weber solicita os
trabalhos de pintura do meio das ruas de nosso MUIÚcípio;9821 Daniel Weher
solicita trabalhos de capina (roçada) e limpeza das ruas de nosso Município; 9826
Estevão De Loreno solicita ao setor competente a colocação de uma barra de
proteção "Guarda-corpo" em concreto armado na ponte do beco da Rua Tijuca,
divisa com a Rua Charrua; 9827 Estevão De Loreno solicita a colocação de uma
lixeira comunitária grande no beco da Rua Tijuca; 9828 Estevão De Loreno solicita
a colocação de duas lixeiras comunitárias na rua Riachuelo, nas quadras entre a
rua Tijuca e a rua São Luiz; 9829 Estevão De Loreno Indicação solicita ao setor
competente a roçada e limpeza do canteiro central da Rua Goiás, no bairro
Oriental; 9830 Estevão De Loreno Indicação solicita ao setor competente melhorias
na Rua Goiás, principalmente na esquina de acesso a Rua Mercedes M. da Luz, no
bairro Oriental; 9838 Fernando Sant'Anna de Moraes solicita ao setor competente
que realize o fechamento de um buraco na Rua Leonel Rocha, pois semana passada
uma moto que transitava no local caiu dentro do mesmo. Sendo um perigo
eminente para veículos e pedestres que por ali passam; 9839 Fernando Sant'Anna
solicita ao setor competente que realize reparos na Rua Alexandre da Motta depois
do INSS. A mesma encontra-se cheia de buracos e com a vegetação. Moraes
tomando conta da via. Sendo um transtorno para quem por ali transita; 9840
Fernando Sant'Anna de Moraes solicita ao setor competente que realize reparos na
Rua Adalberto Broecker. A mesma necessita da instalação de tubos e
cascalhamento. Sendo que em dias de chuva a via se torna intransitável; 9841
Daniel Weber Indicação Solicita melhorias na Rua Tamoios. Fotos em anexo; 9842
Daniel Weber Indicação Solicita melhorias na Rua Guaicurus. Fotos em anexo;
9843 Daniel Weber solicitamos para que seja realizada a reforma do ponto de
ônibus localizado na Rua Mercedes M. da Luz em frente ao Edifício Tokyo. Fotos
em anexo; 9844 Fernando Sant'Anna de Moraes solicita ao setor competente que
realize reparos na Rua Bernardo Paz após o Bairro medianeira nas proximidades
da ULBRA.A mesma encontra~se esburacada e com falta de canalização. Sendo um
transtorno para quem por ali transita; 9845 Daniel Weber solicita de melhorias,
com extrema urgência na Rua Goiás no Bairro Oriental, pois a mesma passou por
reparos à alguns meses, sendo que o trabalho não foi concluído e devido ao grande
fluxo de água em dias chuvosos a mesma ficou completamente danificada, sendo
que a Rua Goiás é uma importantíssima via dando acesso a um dos maiores bairros
da cidade e também a Universidade lá instalada. Solicitamos a realização destes
reparos com extrema urgência. Fotos em anexo; 9847 Fernando Sant'Anna de
Moraes solicita ao setor competente que realize recolhimento de lixo na Rua Assis
Brasil esquina com a Rua Olinto Vargas. A falta de lixeiras ocasiona o acumulo no
passeio publico e na rua, sendo que este lixo esparramado não está sendo coletado.
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9848 Fernando Sant'Anna de Moraes solicita ao setor competente que realize a
instalação de bueiros na Av. São Bento em frente ao n° 1758 e suas proximidades. A
falta dos mesmos em dias de chuva ocasiona alagamentos e mau cheiro. Sendo
assim um transtorno para os moradores e para quem por ali transita; 9849
Fernando Sant'Anna de Moraes solicita ao setor competente que realize o
fechamento de um buraco na Rua Luiza Formigueri da Silva. O mesmo encontra-se
aberto a mais de um ano e até um automóvel já ficou preso no locaL Sendo assim
um perigo para os moradores e para quem por ali transita; 9850 Fernando
Sant'Anna de Moraes solicita ao setor competente que realize reparos nas bocas de
lobo da Rua Fernando Ferrari. As mesmas foram feitas junto com o novo asfalto
sendo que maioria já está danificada. Sendo assim um perigo para os moradores e
para quem por ali transita; 9852 Daniel Weber Estevão De Loreno solicita
instalação de uma lixeira comunitária no Residencial Sol Nascente;9853 Fernando
Sant'Anna de Moraes solicita ao setor competente que realize reparos e
recolhimento de entulhos na Rua Piauí, pois a mesma encontra-se em péssimo
estado e com entulhosespalhados por vários pontos, trazendo transtornos para
quem por ali transita; 9856 solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao
setor competente realizada uma vistoria minuciosa no que se refere a segurança
dos brinquedos oferecidos pelo parque de diversões ESTRELA BRILHANTE,
instalado nas proximidades do Supermercado Boa Vista; 9861 Alaor Galdino
Tomaz seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal para que determine ao Setor
competente que realize obras de melhorias, tais comopatrolamento,ensaibramento
e cascalhamento na Rua Ipanema, no trecho em que não há calçamento; 9862 Alaor
Galdino Tomaz seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal solicitando para que
seja realizada melhorias na Rua Xavantes no Bairro Conceição, no trecho em que
não tem pavimentação; 9865 Fernando Sant'Anna de Moraes solicita ao setor
competente que realize estudo para que o mais breve possível seja feita uma
revitalização da Praça do Bairro Floresta. Sendo que a mesma no último ano foi
invadida por ciganos e no momento esta tomada por grupos que promovem
algazarras e até arrombamentos nas redondezas. A necessidade de revitalização é
urgente para que a praça possa ser novamente frequentada por famílias e pessoas
de bem, trazendo assim mais lazer e segurança para a população local; 9866
Fernando Sant'Anna de Moraes solicita ao setor competente que realize coleta de
entulhos na Rua Eugênio Weidlich principalmente em frente a praça do Bairro
Floresta. Desde a saída de ciganos do lacaIos entulhos por eles deixado
permanecem na rua e praça. Sendo assim um transtorno para os moradores e para
quem por ali transita; 9867 Orion Albuquerque Indicação que providencie com
urgência o fechamento da vala em frente à residência n° 243, localizada na Rua
Minas Gerais, Bairro Oriental. Solicitação da Comunidade; 9868 Oriou
Albuquerque REITERANDO DIVERSAS SOLICITAÇÕES, para que seja realizado
com urgência melhorias no calçamento da rua São Paulo,o mesmo encontra-se em
péssimas condições de trafegabilidade, colocando em risco de vida pedestres e
mesmo em eminência de danificarem seus veículos automotores; 9870 Alaor
Galdino Tomaz seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal para que determine ao
Setor competente que realize obras de melhorias na Rua Goias esquina com
Diamantino Tombini; 9871 Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja enviado ofício ao
Senhor Prefeito Municipal solicitando ao setor competente para que refaça o
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calçamento da Rua 21 de Abril; 9875 Estevão De Loreno,Daniel Weber,Fernando
Sant'Anna de Moraes, Marcio Luiz Hoppen, Otto Gerhardt solicita para que
determine o setor competente que seja realizado a reconstrução dos passeios
danificados, a limpeza, bem como roçada nas laterais dos passeios das escolas do
município; 9876 Paulino De Moura solicitar ao Executivo juntamente com o setor
competente a limpeza de lixos tomando conta na Rua David Canabarro N" 607
Bairro: Princesa; 9877 Alaar GaIdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio ao
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente, a colocação de
placas de sinalização na Rua Castro Alves; 9879 Estevão De Loreno, Daniel Weber,
Fernando Sant'Anna de Moraes, Otto Gerhardt, Mareio Luiz Hoppen solicita
agilidade no processo de funcionamento da UPA localizada no Bairro Operário.
Uma vez que o funcionamento desta irá desafogar a emergência do HCC, pois no
momento o atendimento na UPA será imprescindível para a saúde da comunidade
Carazinhense; 9882 Otto Gerhardt solicita ao setor competente melhorias na Rua
Goiás, principalmente na esquina acesso a Rua Mercedes M. da Luz, no Bairro
Oriental; 9883 Otto Gerhardt encaminhamos solicitação ao Executivo para que
determine ao setor competente com a máxima urgência possível medidas no sentido
de agilizar o reparo da pavimentação da rua Alferes Rodrigo com a Av. Flores da
cunha,pois há um enorme buraco no local; 9884 Marcia Luiz Hoppen solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução de serviço de
conserto de uma enorme vala que dificulta o transito de veículos na Rua Goiás com
a Rua Radial Luiz de Araújo; 9887 Daniel Weber solicita melhorias na Rua Claudio
dos Santos bem como o desentupimento das bocas de lobo por toda a extensão desta
rua; 9888 Paulino De Moura solicitar ao Executivo juntamente com o setor
competente o patrolamento, cascalhamento e a colocação de tubos na Rua Germano
Bernardo Genner N' 193. Residencial Planalto; 9889 Marcia Luiz Hoppen
solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, venho
reinterar o pedido para a execução serviço de pintura no quebra-molas em frente a
o n0358 Bairro Sassi, venho por meio deste reinterar o pedido para a pintura do
quebra-molas tendo em vista que o mês de junho e julho tivemos seis acidentes,
sendo dois graves pois sem a pintura fica impossível visibilizar, e assim fazendo
com que aconteçam acidentes no local; 9890 Estevão De Loreno solicita ao setor
competente o patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Adalberto
Broecker, no bairro Ouro Preto; 9891 Daniel Weber Indicação Solicita construção
de boca de lobo na esquina da Rua Florianópolis com a Rua Santos Dumont; 9892
Daniel Weber Indicação solicita reparo nos paralelepípedos localizados no final da
Rua Independência; 9893 Paulino De Moura Indicação Solicitar ao Executivo
juntamente com o setor competente a limpeza da Praça na Rua Leonel Rocha em
frente ao N' 165. Bairro: Ouro Preto; 9895 Marcia Luiz Hoppen solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a Execução de serviço de
pintura da faixa de sinalização na Rua Ipiranga esquina com a Rua Dinarte da
Costa; 9897 Estevão De Loreno solicita a operação tapa buracos na Rua Ibaré e
Vitória no bairro Floresta; 9899 Eduardo Assis solicita que se faça a roçada no
terrena de propriedade da Prefeitura na rua Amarolino Borges dos Santos, bairro
Passo da Areia, ao lado do novo ESF que está prestes a ser inaugurado; 9901
Eduardo Assis solicita ao Executivo Municipal, para que faça a roçada no terreno
na rua João Saldanha dos Santos, bairro Passo da Areia, área verde de propriedade
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do Município; 9902 Eduardo Assis solicita o fechamento dos buracos e valetas
existentes na Rua Dona Julia, em toda sua extensão, bairro Santo Antônio e
Sommer; 9903 Eduardo Assis solicita ao Executivo o fechamento de buracos na rua
Senador Salgado Filho, em frente ao Número 735, esquina Guaicurus, bairro
Conceição; 9905 Alaar Galdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio ao Sr. Prefeito
Municipal, para que determine ao setor competente melhorias na Rua Osmar
Weber no Bairro Ouro Preto; 9906 Marcio Luiz Hoppen solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de conserto de
boca de lobo na Rua Travessa Edson; 9907 Estevão solicita a operação tapa buracos
na Rua Ipiranga. - 16:59:57 Loreno; 9908 Paulino De Moura solicitar-ao Executivo
juntamente com o setor competente a limpeza nos 2 cemitérios: Jardim da Paz (em
frente ao Cemitério Municipal) e o Cemitério Martinho Lutero (ao lado da Empresa
Rotoplastic; 9910 Mareio Luiz Hoppen solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução serviço de conserto de boca de lobo na
Rua Dinarte da Costa com Fernandes Vieira; 9911 Alaor Galdino Tomaz Indicação
Seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao setor
competente que realize a limpeza e roçada da área do antigo campo do Farroupilha;
9913 Mareio Luiz Hoppen solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao
setor competente, a execução serviço de, patrolamento ensaibramento na Rua Da
Paz e em toda sua. LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 9804 Daniel Weber
solicita para que seja enviado oficio de aplauso à Arena Rodas; 9807 Rudi
Brombilla pedido de Informação O Vereador abaixo subscrito requer na forma
regimental, que depois de lido em plenário e deferido, seja enviado oficio ao
Executivo Municipal com o seguinte pedido de Informação referente ao
funcionamento da Sala de Projetos:; 9817 Daniel Weber solicita para que seja
enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de
DOMITILIA PEREIRA ZANETTI pelo falecimento, ocorrido no dia 27 de Janeiro
de 2015; 9818 Anselmo Britzke solicita na forma regimental, que depois de ouvido o
plenário, seja encaminhado oficio a nova diretoria da JCI Carazinho pela posse da
Junta Diretiva Local 2015 e pela Distinção de Novos Membros, extensivo a toda
Junta Diretiva e demais integrantes, cumprimentando-lhes pelo 55 Anos da JCI;
9819 Rudi Brombilla solicita na forma regimental, que depois de submetido em
plenário para aprovação, seja enviado oficiode cumprimentos à AJCI CARAZINHO
pela comemoração dos 55 anos de atividades e também pela Posse da Junta
Diretiva 2015 em nome da sua Presidente Graziela Chiodi sendo extensivo a todos
demais membros; 9822 Gian Pedroso seja enviado oficiode congratulações do Poder
Legislativo de Carazinho a gerente da Loja Benoit de Carazinho, cumprimentando-
os pela festa de reinauguração da loja, dia 21; 9831 Rudi Brombilla solicita na
forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja
enviado oficio de cumprimentos à Sociedade Juvenil do Veterano FC em nome de
seu presidente Signei Sebastiani sendo extensivo a todos os atletas e colaboradores,
que no dia 02 de fevereiro completa 03 anos de atividades esportivas; 9835 Daniel
Weber seja enviado ofício de cumprimentos à VWClube de Carazinho, Old School
Drivers em nome de seu presidente Horacilino Viganigo sendo extensivo a todos os
membros e colaboradores, que nos dia 31 de janeiro e 01 de fevereiro estiveram
realizando no município de Carazinho o 3 encontro Old School Driver - VAG de
Carazinho; 9836 Daniel Weber solicita na forma regi? que dep~ de
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submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao
Grêmio Aquático de Carazinho que neste dia 02 de fevereiro completa mais um ano
no município de Carazinho, em nome de seu presidente Braulio Weker, sendo
extensivo a todos os membros da diretoria, e colaboradores; 9846 Rudi Brombílla
requer na forma regimental, que depois de lido em plenário e deferido, seja enviado
oficio ao Executivo Municipal com o seguinte pedido de Informação referente a Lei
de Auxílios e Subvenções; 9851 Rudi Brombilla solicita na forma regimental, que
depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado ofício de
cumprimentos à Senhorita Cristiane Carla ZoIet, pela brilhante condução junto a
Presidência da A JCI - Carazinho no ano de 2014; 9855 Gian Pedroso seja
encaminhado ofício a América latina Logística - ALL, solicitando que providencie
com a maior urgência possível a realização de serviços de limpeza e capina ao longo
dos trilhos da viação férrea; 9860 Alaor Galdino Tomaz solicita na forma
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado
oficio de cumprimentos ao Sr. Gilberto Khamphorts que foi eleito no dia 26 de
Janeiro do corrente, presidente do Clube Atlético de Carazinho. Também
cumprimentos extensivos aos demais membros da diretoria, desejando pleno êxito
nessa jornada e que nosso Galo da Serra voltê a dar orgulho para nossa gente; 9863
Anselmo Eritzke solicita na forma regimental, que depois de ouvido o plenário, seja
encaminhado ofício de cumprimentos ao Sr. Gilberto Kamphorst,que foi eleito
presidente do Clube Atlético de Carazinho, extensivo a toda Diretoria Executiva, a
todos do Conselho Deliberativo e Fiscal do Clube; 9864 Fernando Sant'Anna de
Moraes requer, na forma regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja
enviado oficio de aplauso ao Músico e amigo Décio Fernando Neuls que no último
dia 17 de janeiro conquistou o premio de Música 14:14:24 Moraes Aplauso mais
Popular na 198 Seara da Canção de Carazinho com a música de sua autoria FLETE
DE LEI. Através desta receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal;
9874 Gian Pedroso seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, ao
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Deputado
Edson Brum, extensivo aos demais integrantes da Mesa Diretora,
cumprimentando-lhes pela solenidade de posse, ocorrida no último dia 31; 9878
Daniel Weber, Estevão De Loreno, Marcia Luiz Hoppen, Fernando Sant'Anna de
Moraes, Otto Gerhardt solicita informações no que se refere a fiscalização e
realização do PAC2 Quem tem realizado a fiscalização e monitoramento das obras?
Copia dos relatórios já expedidos. Quanto da obra já foi realizada? Cronograma da
obra a ser ainda Realizada? 9894 Gian Pedroso seja enviado oficio de
cumprimentos do Poder Legislativo de Carazinho ao grande amigo Horacilino
Viganigo, presidente do VW Clube de Carazinho, Old School Drivers, extensivo a
todos os membros e colaboradores (Xico, Hora, Gustavo, New, Rosa, Alexandre
Vargas e Roger), que realizaram nos dia 31 de janeiro e 01 de fevereiro o 30

Encontro Old School Driver no Parque Vali Albrecht; 9896 Daniel Weber seja
enviado oficio de cumprimento ao proprietário da EMPRESA COMERCIALTELHA
CERTA pelos seus 15 anos; 9898 Eduardo Assis solicita ao Executivo Municipal
para que informe quanto o uso da usina de asfalto a frio para asfaltamento de ruas;
9900 Alaor Galdino Tomaz, Anselmo Britzke, Eduardo Assis, Erlei Vieira, Gian
Pedroso, Orion Requerimento de Abertura CPI Requerimento abertura CPI.
AlbuquerqueRudi Brombílla;9904 Eduardo Assis solicita que a ALL~Amé~
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Latina Logística, detentora dos direitos de uso da linha férrea que está nos
domínios do município, faça a roçada e posterior limpeza em toda a extensão da
mesma; 9909 Alaor GaldinoTomaz seja enviado oficio de cumprimento a Secretária
Municipal de Assistência Social Sra. ThaÍse Albuquerque e no mesmo teor a
direção do Clube Comercial, parabenizando pelo lançamento do Projeto Social ACE
- UMA SACADA INCLUSIVA, que ocorreu nesse dia 02 de Fevereiro nas
dependências do Clube Comercial; 9912 Alaor Galdino Tomaz, Anselmo Britzke,
Eduardo Assis, Erlei Vieira, Gian Pedroso, Paulino De Moura, Orion Albuquerque
Rudi Brombilla, seja enviado Requerimento à Câmara dos Deputados e Senado
Federal: Aos Srs.Deputados: Ronaldo Nogueira de Oliveira( PTB), Elvino José
Bohn Gass e Dionilson Marcon ( PT), Jerônimo Pizzolotto Goergen, Luis Carlos
Heinze, Luis Antônio Franciscatto Covatti e José Otavio Germano ( PP), Giovani
Cherini, Manso Motta e Pompeo de Mattos ( PDT) Onyx Lorenzoni ( DEM ),
Danrlei Hinterholz (PSD), João Derly de Oliveira Nunes Junior (PC do B), Nelson
Marchezan Junior (PSDB). Aos Srs. Senadores: Lasier Martins (PDT), Paulo Paim
(PT) e Ana Amélia Lemos (PP), solicitando apoio para a construção de um Ginásio
Poliesportivo em nosso Município; 9915 Mareio Luiz Hoppen, Otto Gerhardt,
solicita na forma regimental, que após lido e aprovado em Plenário seja
encaminhado oficio de aplauso a Senhora Sandra Denise Bandeira. Nomeada neste
ano de 2015 de Educação na 39°CRE, da cidade de Carazinho. GRANDE
EXPEDIENTE: Vereadores que usaram a Tribuna: PROS Rudinei Brombilla;
PP Estevão De Loreno; PP; Daniel Weber - PP; SDD Paulino de Moura; Márcio
Hoppen - PMDB; Orion Albuquerque - PSDB; Erlei Vielra - PSDB; Anselmo
Britzke; PDT Alaor Tomaz; PDT Gian Pedroso; PSD Eduardo Assis. Ordem do Dia
~ Passamos a Ordem do dia para apreciação e votação dos requerimentos: O
Vereador Rudinei Brombilla solicitou que os requerimentos fossem votados em
bloco. O Presidente coloca em votação o requerimento verbal do vereador Rudmei
Broimbil1a. Não havendo vereadores que quisessem discutir, o Presidente colocou
os requerimentos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão
constrarios se manifestem. Em discussão os requerimentos, com a palavra vereador
Alaor Tomaz. Após o Presidente Paulino de Moura se manifestou, bem como
vereador Anselmo Britke, vereador De Loreno, vereador Mareio Hoppen, Rudi
Brombilla, Daniel Weber. Nada mais havendo a tratar, sob proteção de Deus o
presidente declarou encerrada apresentesessão, convocando os senhores vereadores
para a próxima sessão ordináriaa se realizar no dia nove de fevereiro de dois mil e
quinze às dezoito horas e quarenta e cinco minutos. Tenham todos uma excelente
noite.

f?fJ O ..#lOtJ"'",
Veread~Íi~o de Moura

Presidente
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