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Ar VADOPOR UNANIMID.4DE
Na reunião de

Ao décimo dia do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às dezoito ho s
quarenta e cinco minutos ocorreu a terceira sessão do ano de dois mil e quat Pr•• ld

Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Anselmo Britzke procedeu à lei ura
de um trecho da Bíblia. O presidente colocouem apreciação a ata 001114da sessão
extraordinária do dia nove de janeiro 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 colocouem apreciação a ata 002/14 da sessão
ordinária do dia três 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: Ofício021/14 do Executivo Municipal, o
qual encaminha o Projeto de Lei 014/14; Ofício 022/14 do Executivo Municipal, o
qual encaminha o Projeto de Lei 015/14; Ofício 023/14 do Executivo Municipal, o
qual encaminha o Projeto de Lei 016/14; Ofício 024/14 do Executivo Municipal, o
qual encaminha o Projeto de Lei 017114; Ofício 025/14 do Executivo Municipal, o
qual encaminha o Projeto de Lei 018/14; Ofício 026/14 do Executivo Municipal, o
qual encaminha o Projeto de Lei 019/14; Convite do CTG Alfredo D'Amore para a
solenidade de posse da nova patronagem no dia 21 de fevereiro as 21 horas;
Diversos Telegramas do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos
financeiros; Ofício do Comercial Buffon Combustíveis e Transportes Ltda. em
resposta a OD 1433/2013 que encaminhou pedido de informações do Vereador Erlei
Vieira; OfícioCircular do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Forme
comunicando a transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social;
Ofício da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do
Congresso Nacional informando recursos do orçamento da União pagos aos
municípios; Ofício da Secretaria Municipal de Educação e Cultura em
agradecimento a colaboração e participação deste Poder nas atividades em
comemoração aos 83 anos do município; Ofício da Ascamaja convidando para
participar da Sessão Ordinária a realizar-se no dia 28 de fevereiro em Campos
Borges; Ofício do CDL em agradecimento ao apoio deste Poder na promoção "Natal
de Prêmios 2013 - CDL". Presidente solicita ao Senhor Secretário que proceda a
leitura das Indicações e Requerimentos. Secretário: LEITURA DAS INDICAÇÕES:
6172 Vereador Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo juntamente com o setor
competentea limpeza dos bueiros e a colocaçãode mais algum bueiro na RUAJOSÉ DA
SILVAAMARALN"270 bairro Cantares pois a água da chuva invade as casas. Os
moradores solicitam Providências; 6173 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo
juntamente com o setor competente calçamentono final da RUAURUGUAIbairro Sto.
Antônio pois está sem condições de transito nesse local; 6180 Estevão De Loreno -
SOLICITAao ExecutivoMunicipal que encaminhe ao setor competente a Operaçãotapa
buracos na Rua Padre Luiz Guanella, devidoa quantidade de buracos na via tornando-se
totalmente intransitável, prejudicandoo bomfluxodos veículos;6181 EstevãoDe Loreno-
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SOLICITA ao Executivo Municipal que encaminhe ao setor competente a Operação tapa
buracos na Avenida Pátria começando da frente da Brigada Militar e em toda a sua
extensão, devido às chuvas formou-se grande número de buracos, tornando-se totalmente
intransitável, e por ser uma via com grande fluxo de veículos necessita com urgência de tais
reparos; 6182 Estevão De Loreno - Solicitamos ao Executivo Municipal que encaminhe ao
Setor competente a colocação de um container de lixo na Rua Mauá próximo ao n° 65, e
estude a possibilidade do caminhão coletor realizar este itinerário, pois é grande a
necessidade de tais serviços de coleta. Tendo que se deslocar na outra quadra para
depositar seus resíduos no container os moradores agradecem se forem atendidos; 6183
Estevão De Loreno - SOLICITA ao Executivo Municipal que encaminhe ao setor competente
a Operação tapa buracos na Rua Polidoro Albuquerque começando em frente ao Caic até a
baixada, pois a via está totalmente cheia de buracos dificultando assim o bom fluxo dos
veículos que por ali trafegam, podendo ocasionar acidentes involuntários; 6184 Estevão De
Loreno _SOLICITA ao Executivo Municipal que encaminhe ao setor competente a execução
dos serviços de tapa buracos na Rua Ibaré começando da esquina da Rua Rio Negro até a
esquina com a Avenida Pátria; 6185 Estevão De Loreno - SOLICITA ao Executivo
Municipal que encaminhe ao setor competente a execução dos serviços Operação tapa
buracos na Rua Vitória, no bairro Floresta, em toda a sua extensão, pois está intrafegável,
sendo necessário tais serviços; 6186 Estevão De Loreno - Seja enviado ofício do Poder
Legislativo ao Departamento de Trânsito de Carazinho na pessoa de seu Diretor Sr. Vítor
Xavier, solicitando uma parada de ônibus na Avenida Flores da Cunha ao lado da Empresa
DEB MAQ, onde já existia um ponto de ônibus, parada; 6187 Estevão De Loreno -
SOLICITA ao Executivo Municipal que encaminhe ao setor competente a operação tapa
buracos na Rua Almirante Tamandaré, da esquina da Rua Carlos Michelini até a esquina
com a Rua 20 de Setembro; 6188 Estevão De Loreno - SOLICITA ao Executivo Municipal
que encaminhe ao setor competente os serviços de melhorias em algumas das Paradas de
Ônibus dos bairros, que muitas não tem bancos de espera, algumas coberturas estão
danificadas, nem uma base no chão de sustentação onde as pessoas possam se abrigar
principalmente em dias de chuvas onde ficam expostas a terra ou ao mato, chuvas, sendo
necessário os devidos serviços de melhoria; 6196 Gian Pedroso - Solicitamos ao Executivo
para que determine ao Departamento de Trànsito que seja realizada a confecção de placas
de identificação de ruas para que as mesmas sejam colocadas nas ruas que encontram-se
sem a devida identificação, especialmente ruas novas que são desconhecidas até mesmo dos
carteiros e entregadores em geral e que em consequência disso não conseguem realizar a
entrega de correspondência, documentos e outras encomendas; 6199 Daniel Weber -
REITERA _Solicita para que seja realizado o trabalho de cascalhamento, ensaibramento e
compactação no final da Rua Bispo Laranjeiras. A tomada de medidas que minimizem o
sofrimento causado aos moradores pela atual situação da via, se faz imprescindível,
enquanto aguarda-se a viabilidade de calçamento ou asfaltamento da referida via, que
encontra-se intransitável, conforme se verifica nas fotos em anexo. Atende solicitação de
moradores; 6200 Orion Albuquerque - Para que sejam colocadas placas indicativas dos
nomes das ruas no Residencial Planalto. Solicitação da Comunidade; 6201 Daniel Weber -
REITERA _Solicita para que seja realizado o trabalho de cascalhamento, ensaibramento e
compactação no final da Rua Francisco de Assis. A tomada de medidas para melhorar esta
via se faz imprescindível, enquanto aguarda-se a viabilidade de calçamento ou asfaltamento
da referida via, que encontra-se em estado deplorável; 6202 Gian Pedroso - REITERAMOS
solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência
possivel a realização de melhorias na Rua Francisco de Assis, no Bairro Ouro Preto, trecho
sem pavimentação, pois o local encontra-se em situação precária, praticamente sem
condições de trafegabilidade, devido ao acúmulo de buracos; 6203 OUo Gerhardt
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a
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máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar MAIS COLETAS DE LIXO no
Bairro Conceição e São Jorge. Pedido dos moradores; 6206 - Eduardo Assis - O Vereador
abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja
enviado oficioao Executivo Municipal, REITERANDO, conforme protocolo n06128datado de
03/02/2014 desta casa, para que determine ao setor responsável para que faça a pintura das
faixas de segurança para pedestres na rua Dr. Eurico Araújo em frente a escola Glória. pois
as mesmas continuam apagadas e segundo o secretário de trânsito as mesmas seriam
pintadas e identificadas na semana do dia 03 de fevereiro, antes do reinicio das aulas, e as
mesmas começaram na data de hoje dia 10 e as faixas continuam da mesma maneira,
sumidas; 6207 _ Eduardo Assis - O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental
que após lido e aprovado em plenário seja enviado oficio ao Executivo Municipal,
REITERANDO novamente para que determine ao setor responsável para que faça a
sincronização das sinaleiras da Avenida Flores da Cunha no bairro Centro, pois as mesmas
estão totalmente fora de sincronização, dificultando por demais o trânsito de veículos e
piorando em horário de pique; 6208 Eduardo Assis - OVereador abaixo assinado, requer na
forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja enviado oficio ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor responsável para que faça o conserto dos buracos
existentes na rótula de acesso ao bairro Oriental conhecida como rótula da San Diego, pois
a mesma encontra~secheia de buracos com grande perigo de acidentes aos veículos que por
ali transitam; 6212 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que
determine ao setor competente que sejam realizadas obras de melhorias, tais como
patrolamento, cascalhamento e compactação no final da Avenida Irineu dos Santos Mateus
Bairro Fey; 6213 Alaor Tomaz Seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que
determine ao setor competente que sejam realizadas instalações de lixeiras nas paradas de
ónibus; 6216 Alaor Tomaz _Seja enviado oficioao Executivo Municipal, para que determine
ao setor competente que seja realizada a substituição da lâmpada de iluminação pública,
existente na Rua Otto Albino Gerhardt, em frente ao n° 300; 6219 Marcio Hoppen -
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço
de, recapeamento da Avenida São Bento pois encontra-se em péssimo estado podendo assim
ocasionar acidentes devido aos buracos; 6221 Marcio Hoppen - Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de, recapeamento da Rua
Dinarte da Costa esquina com a Rua Lopes Trovão, pois com a quantidade de fluxo de
veículos no local poderá assim ocasionar algum acidente, tendo em vista que acontecerá as
carreiras do Grande Premio no jóquei Clube de Carazinho. Desde de já se for atendido a
comunidade Agradece; 6222 Gian Pedroso - REITERANDO solicitação ao Sr. Prefeito
Municipal, para que determine ao setor competente, a imediata recuperação da Praça do
Bairro Oriental, localizada nas proximidades da Escola Estadual Ernesta Nunes e
Residencial Alvorada, pois o estado em que a mesma se encontra pode ser considerado
lamentável, os restos dos brinquedos que ainda existem estão em situação tão precária que
podem até machucar alguém. O bairro Oriental é um dos maiores e mais antigos bairros de
Carazinho, possui uma grande população, varias empresas, colégios, um campus
universitário, e recentemente nas proximidades desta praça foi construído um residencial ~
com 128 unidades habitacionais; 6223 Mareio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal,
que determine ao setor competente, a execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e
compactação na Rua Vicente Henrique Thormann Bairro Alvorada; 6224 Daniel Weber -
Reitera que determine ao Setor Competente que seja feita a reforma do calçamento da Rua
São Paulo no Bairro Oriental em frente ao número 465, pois o excesso de chuvas fez com
que criassem valas em meio ao calçamento deixando a mesma em péssimas condições de
trafegabilidade. LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 6189 Estevão De Loreno -
Seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho à r:;;-]_
Patronagem e integrantes do CTG Pedro Vargas no nome do Patrão o Sr. Antônio t7
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Feyh pela comemoração dos 59 ANOS do Programa "RODA DE CHIMARRÃO," o
qual foi comemorado no dia 09 de Fevereiro, Programa este que valoriza seus
talentos locais com muita musica regional, a mais de meio Século no Ar
proporcionando aos nossos ouvintes gaúchos muita boa música tradicionalista;
6197 Otto Gerhardt - Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma
regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos
familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável do Senhor HELMUT DA
ROCHA, no último dia 10 de Fevereiro. Aos familiares nossa sincera manifestação
de pêsames. Todos sabem o quanto é dificil perder alguém que nos é tão especial,
mas não se deixem abalar, pois certamente ele estará sempre próximo aos seus
guiando e ajudando com sua presença espirituaL A todos os familiares e amigos do
inesquecível Helmut da Rocha, nossos sinceros sentimentos pelo infausto ocorrido.
"Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja
morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá." Já 11, 25-26;
6214 Fernando Sant'Anna - O vereador signatário solicita que, após lido em
Plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal solicitando as seguintes
informações: 1) De quem é a propriedade do edificio onde hoje funciona o Instituto
Médico Legal em Carazinho? 2) Sendo de propriedade do Estado do Rio Grande do
Sul, o que compete ao município na manutenção do serviço lá realizado? 3) Solicita
cópia dos contratos de concessão de uso e demais contratos e documentos que
tratem do funcionamento e custos estaduais e municipais do IML.4) Quantas peças
possui a área construída? Quantas são efetivamente utilizadas? 5) Qual a dimensão
do terreno? JUSTIFICATIVA: Tal pedido se justifica por informações trazidas ao
gabinete deste vereador de que o prédio conta com área inservível, havendo a
possibilidade de ser aproveitada para mais uma função, desde que dentro da
legalidade, motivo pelo qual requer maiores informações sobre a temática; 6220
Alaor GaldinoTomaz, Anselmo Britzke, Gian Pedroso, Paulino De Moura, Rudi
Brombilla, Orion Albuquerque, e Erlei Vieira - Os vereadores abaixo assinado
solicitam na forma regimental, que depois de submetido em plenário para a
aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao CTG Rincão Serrano em nome
do Patrão Marco de Almeida e extensivo a toda a patronagem e aos demais
integrantes por tão bem representar nosso município no 30° Rodeio Crioulo
Internacional de Vacaria, ocorrido entre os dias 1° e 9 de Fevereiro de 2014. -
Categoria Declamação Peão Infantil: Diogo Rocha da Costa - 1°Lugar - Categoria
Declamação Prenda Veterana: Marli Terezinha Mumbach Schneider - 3° Lugar -
Categoria Chula Infantil: Miguel Lampert - 2° Lugar - Categoria Danças
Tradicionais Mirim _6° Lugar - Categoria Danças Tradicionais Juvenil - 4° Lugar
Recebam o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal, que muito se orgulha
em poder homenageá-los, destacando o quanto é importante a valorização da
cultura de nossa terra; Conforme acordo das bancadas não haverá intervalo
regimentaL Grande Expediente: Os vereadores Orion Albuquerque, Fernando
Sant'Anna, Paulino de Moura, Gian Pedroso, Anselmo Britzke e Alaor Tomaz.
Ordem do Dia. Passamos para apreciação e votação dos requerimentos. O vereador
Paulino de moura pediu questão de ordem para pedir que o presidente colocasse em
votação um requerimento verbal solicitando que os requerimentos fossem votados
em bloco. O presidente colocou em discussão o pedido do vereador. Não havendo
vereadores que quisessem discutir, colocou em votação, vereadores favoráveis
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permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovado por todos os
presentes. O presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura do número e
autor e dos requerimentos. O presidente colocou em discussão os requerimentos.
Não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou os requerimentos em
votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem.
Aprovado por todos os presentes. Presidente: Quero lembrar aos colegas vereadores
o oficio do Vereador Eduardo Assis para uma reunião que se realizará no dia 11 de
fevereiro de 2014 nas dependências da ACre, às 13:30min para tratar assuntos
referentes a retomada das obras da construção do presidio estadual de Passo
Fundo. 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 dez de fevereiro de dois mil e quatorze aI!
dezoito horas e quarenta e cinco minutos. Tenham todos uma excelente noite. f
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