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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ATADAREUNIÃO ORDINÁRIADODIA 17DE FEVERE
004/14

Ao décimo sétimo dia do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às dezoito horas ~res;d.nt.
quarenta e cinco minutos ocorreu a terceira 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 a ata 003/14 da sessão
ordinária do dia dez 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: Oficio018/14 do Executivo Municipal, o
qual encaminha o Projeto de Lei 011/14; Oficio 028/14 do Executivo Municipal, o
qual encaminha o Projeto de Lei 020/14; Oficio 029/14 do Executivo Municipal, o
qual encaminha o Projeto de Lei 021/14; Convite Secretaria Municipal de Educação
para abertura do ano letivo 2014 no auditório da ULBRA no dia 17 de fevereiro as
19 horas; Oficio Circular 001/2014 da Câmara de Vereadores de XV de Novembro
informando a composição da mesa diretora para 2014; Oficio 043/2014 do
Secretário Municipal de Saúde solicitando apoio junto ao Deputado José Otávio
Germano para viabilizar emenda parlamentar para subsidiar aquisição de um
Analisador Bioquímico Automático para o laboratório municipal; OficioOS/2014do
Presidente da FEGAME, Sr. Darci Guimarães solicitando que a musica Gospel seja
reconhecida como cultura no município; Diversos Telegramas do Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos financeiros; Presidente solicita ao Senhor
Secretário que proceda a leitura das Indicações e Requerimentos. Secretário:
LEITURA DAS INDICAÇÕES: 6245 Eduardo Assis - O Vereador abaixo
subscrito, 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 coloque um redutor de velocidade na Av. Pátria, trecho entre as ruas
Bernardo Paz e rua Alferes Rodrigo, em frente a Biblioteca Municipal; 6247 Gian
Pedroso - Seja enviado oficio ao Secretario Municipal de Obras para que determine
ao setor competente a realização de melhorias na Rua Eugênio Weidlich, no Bairro
Floresta pois a mesma encontra-se em situação bastante precária, cheia de buracos;
6249 Eduardo Assis - O Vereador abaixo subscrito, 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 conserte o buraco aberto na via, na
rua Venâncio Aires, entre as ruas Alexandre da Motta e rua Pedro Vargas; 6250
Eduardo Assis - O Vereador abaixo subscrito, requer na forma regimental que após
lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que n
determine ao setor responvsálvdelpara
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entroncamento com a rua a ermo . e lvelra, arrro vora a; uar o
Assis - O Vereador abaixo subscrito, requer na forma regimental que após lido eá\t
aprovado em plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que ,
determine ao setor responsável para que conserte a via na Rua Marechal Floriano I

entre as ruas 20 de setembro e rua Charruas, bairro centro; 6254 Paulino de Moura
~\"
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- Solicita Executivo estudar a viabilidade da cedência de um ônibus que foi doado a
Receita Federal para ser usado ao Castramóvel de animais; 6259 Otto Gerhardt -
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente
com a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar a pintura de uma
faixa de segurança em frente à parada de ônibus próximo a Paróquia Nossa
Senhora de Fátima, pois o fluxo de pessoas atravessando a rua é grande. Pedido
dos pedestres; 6260 Gian Pedroso - Seja' enviado oficio ao Senhor Prefeito
Municipal manifestando nosso total apoio a realização da Seara da Canção Gaúcha
na mesma data em que será realizada a Expocarazinho 2014; 6262 Orion
Albuquerque - seja realizada uma operação tapa buraco no asfalto da Rua
Mercedes M. da Luz, B. Oriental, logo após a passagem dos trilhos; 6266 Alaor
Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que seja realizado o recolhimento de lixo e entulhos na Rua Felipe
Camarão, trecho entre as Ruas Alexandre da Motta e 15 de Novembro; 6267 Alaor
Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que realize o recolhimento de galhos e entulhos próximos a Associação
de Moradores do Bairro Sommer; 6268 Fernando Sant'Anna - Solicitando ao
Executivo que determine ao setor competente que realize melhoria na pintura das
faixas de segurança em frente às escolas do município. Tal pedido se justifica pelo
fato de que o ano letivo está iniciando e o aumento no fluxo de veículos e pedestres
se intensifica, sendo que a ausência de faixas de segurança coloca em risco a
integridade dos motoristas e pedestres, principalmente dos alunos, crianças e
adolescentes do município, sendo imprescindível a realização de tais melhorias com
urgência; 6269 Alaor Tomaz - Seja enviado oficioao Executivo Municipal, para que
determine ao setor competente que realize a colocaçãode passeio público (calçada)
no entorno da Praça Soldado Adriano localizado no Bairro Braganholo; 6270
Estevão De Loreno . SOLICITA ao Executivo Municipál que encaminhe ao setor
competente a Operação tapa buracos na Avenida São Bento começando da esquina
da Avenida Flores da cunha até a baixada, faz necessário devido a quantidade de
buracos na via onde é bastante movimentada que coloca em risco os veículos que
por ali trafegam; 6272 Fernando Sant'anna - Solicitando ao Executivo Municipal
que realize melhorias nas faixas de segurança em frente à Secretaria Municipal de
Saúde que encontra-se em péssimas condições, não sendo suficientemente visíveis
aos motoristas, colocando em risco
os pedestres que por ali circulam. Solicita brevidade na realização, considerando o
intenso fluxo de veículos e pedestres no local; 6274 Estevão De Loreno - Reiteramos
o pedido para que determine o setor competente que seja realizado a limpeza, bem
como a roçada do passeio e acostamento da escola EMEI KENIA SETTI e CAIe do
município, também a troca de lugar de uma lixeira na EMEI KENIA SETTI, a
mesma facilitará o trabalho dos funcionários e dará uma melhor visão na entrada
da escola, o passeio está tomado de mato sendo necessário que tais serviços sejam
realizados antes da retomada das aulas e o início do ano letivo; 6275 Alaor Tomaz -
Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que sejam realizadas obras de melhorias, tais como tapa buracos na
Rua Leonel Rocha, no Bairro Ouro Preto; 6276Alaor Tomaz - Seja enviado ofícioao
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam realizadas
obras de melhorias, tais como patrolamento, cascalhamento e compactação na Rua
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Harry Buchholz, Bairro São Sebastião; 6277 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam realizadas
obras de melhorias, tais como patrolamento, cascalhamento e compactação na Rua
Eduardo Gama, Bairro Alvorada; 6278 Estevão De Loreno - SOLICITA que
encaminhe ao setor competente o recolhimento de entulhos e galhos junto a Escola
Sorg na Rua Pedro Vargas, pois está atrapalhando a via; 6279 Alaor Tomaz - Seja
enviado oficioao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que
sejam realizadas obras de melhorias, tais como patrolamento, cascalhamento e
compactação na Rua Germano B. Gnher, Bairro São Sebastião; 6280 Mareio
Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a
execução serviço Venho reinterar o pedido de, patrolamento e ensaibramento e
compactação, na Rua Vitória, Bairro Floresta e em toda sua extensão. Pois em dia
de chuva fica intransitável de modo que o barro toma conta, e em dia muito quente
é muita poeira, e assim fazendo com que os moradores não consigam nem sair de
casa devido a o grande acúmulo de barro se for atendido desde já a comunidade
agradece; 6281 Mareio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine
ao setor competente, a execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e
compactação em todo Bairro São Lucas. pois em dia de chuva fica intransitável,
devido o grande número de pessoas no bairro há pequenos comércios e com as ruas
no estado em que se encontram os comerciantes ficam a mercê da própria sorte
dificultando assim o acesso dos moradores sem falar os alunos que em dia de chuva
não conseguem nem sair de casa devido o enorme acúmulo de barro, os moradores
esperam uma solução breve para o problema se solucionado desde já a comunidade
agradece; 6282 Marcio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine
ao setor competente, a execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e
compactação na Rua João Neri Domingues Bairro Ouro Preto e em toda sua
extensão; 6283 Gian Pedroso - Solicitamos ao Executivo Municipal que determine
ao setor competente a realização de trabalhos de melhorias, tais como limpeza,
capina, manutenção na praça do Bairro Floresta; 6284 Estevão De Loreno - Solicita
ao Executivo municipal para que determine ao setor competente para que seja
repintado a lombada (quebra- molas) na Rua Antônio Vargas devido a pouca
visibilidade e segurança dos motoristas; 6287 Fernando Sant'anna - Solicitando ao
Executivo Municipal que seja realizado um estudo para, a exemplo do que foi feito
com a rótula em frente ao Posto PV, seja também reduzida a rótula em frente ao
Posto Cavol, uma vez que quando os veÍCulos vão fazer o retorno, acaba
prejudicando o fluxo de veículos, sendo necessária a redução; 6288 Daniel Weber -
O vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido em
plenário, o senhor presidente encaminhe oficio ao Executivo Municipal, solicitando
que sejam providenciados os devidos reparos no asfalto da Av. Flores da cunha com
a Av. São Bento, conforme já foi solicitado e pago pelo proprietário, conforme pedido
e pagamento em anexo; 6289 Fernando Sant'anna - Solicitando ao Executivo que
determine ao setor competente que realize de maneira mais intensa campanhas no
sentido de conscientizar a comunidade contra o exercício de qualquer tipo de~
preconceito, especialmente os de idade, raça, cor,opção sexual, portadores de DST's,
como AIDS e Hepatite. As campanhas são fundamentalmente necessárias,
considerando que estas pessoas frequentemente são tratadas com diferença, como ,
uma pessoa estranha, se evitando o contato. É importante que a informação sobre
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as formas de contágio das DST's, AIDS e Hepatite sejam disseminadas com
intensidade, pois muitos ainda evitam atitudes básicas como um aperto de mão ou
um abraço, por não conhecer as formas de contágio, expondo os portadores de tais
enfermidades à situações de constrangimento Ademais, as recentes notícias de
preconceitos raciais e sexuais, demonstram o quanto embora vivamos em um
mundo de informação rápida, ainda encontramos muita ignorância por pura falta
de esclarecimento; 6290 Estevão De Loreno - Seja enviado Oficio ao Setor
competente solicitando a Operação tapa buracos na Rua Felipe Camarão
começando da esquina da Rua Bernardo Paz até a esquina com a Alexandre da
Mota, em toda a quadra, necessita-se de tais serviços devido as condições precárias
de trafegabilidade. LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 6237 Paulino de Moura
_ Seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares
pela perda irreparável da senhora Nelsi Costa, ocorrido no dia 12 de fevereiro 2014;
6241 Paulino de Moura - O vereador abaixo subscritos, 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 ao Abrigo Municipal Professora Odila. 1 - A quantidades de funcionários no
Abrigo. 2 - Qual o tipo de segurança que tem no Abrigo. 3 - Se aconteceu alguma
agressão à algum servidor no abrigo. E se foi feito algum B.O na Delegacia de
Polícia; 6242 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 irreparável do Senhor Celso
Schubert, ocorrida na última quarta-feira, no dia 12 de fevereiro; 6243 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 irreparável do Senhor Reneu Wandefcheer, ocorrido na
última terça-feira, no dia 11 de fevereiro; 6244 Gian Pedroso - Seja enviado oficio
de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho a Direção, Professores,
Funcionários e Alunos do Instituto de Educação Franciscana Nossa Senhora da
Glória, por ocasião das comemorações referentes ao aniversário de 65 (sessenta e
cinco) de existência deste conceituado educandário; 6246 Daniel Weber - O
Vereador abaixo subscrito requer que depois de lido em plenário, e deferida na
forma regimental, que seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo
pesar aos familiares de OSVALDO FELIZ PINZON pelo falecimento, ocorrido no
dia 14 de Fevereiro de 2014. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele
que crê em mim ainda que morto viverá. E todo aquele que vive e crê em mim,
jamais morrerá. - João 11: 25-26 À familia enlutada de OSVALDO FELIZ PINZON,
nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido; 6248 Daniel Weber - O
Vereador abaixo subscrito requer na forma regimental, que depois de lido e f)
apreciado em plenário, solicita à Mesa Diretora, para que envie oficio à Presidência
desta egrégia casa solicitando para que seja reativada a página do Poder
Legislativo Municipal no Facebook. A medida anteriormente tomada resultou na
dificuldade da população enviar suas solicitações, sendo de extrema importância à Jk
ativação desta pagina; 6253 Eduardo Assis - O Vereador abaixo subscrito, requer
na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício de
congratulações ao MAJOR SÉRGIO PORTELA. pela posse como chefe do Gabinete • ,
Militar na Assembléia Legislativa do Estado; 6255 Eduardo Assis - O VEREADOR
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abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido e apreciado em Plenário
seja AUTORIZADA viagem ao município de Porto Alegre nos dias 19 e 20 de
fevereiro do corrente, para participar de audiências com o Deputado Estadual
Márcio Biolchi e Gilmar Sossella para tratar de assunto referente a construção do
Presídiio Regional de Passo Fundo e a manifestação marcada para o dia 12 de
março; 6271 Paulino de Moura - EMENTA: Solicitamos que seja enviado um ofício
para o Ministério Público, Conselho Tutelar, Comando da Brigada Militar, Patram-
Policial Ambiental, para que sejam tomadas providências com relação a situação
abaixo transcrita em que se encontra o estabelecimento do HOTEL TREVILLE;
6273 Estevão De Loreno - Seja enviado ofício de congratulações do Poder
Legislativo de Carazinho ao Instituto de Educação Nossa Senhora da Glória
parabenizando pelos seus 65 ANOS de Fundação comemorados no dia 12 de
Fevereiro de 2014; 6285 Paulino de Moura - um oficio ao novo Pastor da Igreja
Batista Betel Sr. Casemiro dos Reis Jorge, cumprimentando-o por estar assumindo
a Igreja em nossa cidade. Conforme acordo das bancadas não haverá intervalo
regimental. Grande Expediente: Os vereadores Alaor Tomaz, Anselmo Britzke,
Orion Albuquerque, Estevão De Loreno, Daniel Weber e Paulino de Moura fizeram
o uso da palavra. Ordem do Dia. Passamos para apreciação e votação dos
requerimentos. O vereador Daniel Weber fossem votados os projetos viáveis em
bloco, o veto e o projeto inviável em separado e os requerimentos em bloco. O
presidente colocouem discussão o pedido do vereador. Não havendo vereadores que
quisessem discutir, colocou em votação, vereadores favoráveis 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. Os Vereadores Paulino de
Moura e Estevão De Loreno discutiram os requerimentos. Não havendo mais
vereadores que quisessem discutir, colocou os requerimentos em votação.
Vereadores favoráveis permaneçam comoestão contrários se manifestem. Aprovado
por todos os presentes. O Presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura dos
projetos 009/14, 010/14, 013/14, 015/14 e 019/14 de autoria do Executivo Municipal.
O presidente solicitou que o secretário procedesse à leitura dos pareceres da CJF
dos projetos denominados. O presidente colocouem discussão os pareceres da CJF,
Não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em votação, vereadores
favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem, Aprovado por todos.
O secretário procedeu a leitura dos pareceres da COES dos projetos denominados, o
presidente colocou em discussão os pareceres da COES, não havendo vereadores
que quisessem discutir, colocou em votação, vereadores favoráveis permaneçam
como estão, contrários se manifestem. Aprovado por todos. O presidente colocou
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vereadores que quisessem discutir, o presidente colocou em votação. Vereadores
favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovado por
unanimidade. O Presidente solicita ao secretário que proceda a Leitura do prOjeto~
de Lei 081/13 de autoria do Vereador Daniel Weber. O Presidente solicita ao
Secretário que proceda a Leitura do parecer da CJF. O presidente coloca em
discussão o parecer inviável do Projeto de Lei 081/13. Os Vereadores Eduardo . I

Assis, Daniel Weber e Paulino de Moura fizeram uso da tribuna. Não havendo mais r
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vereadores que queiram discutir coloco em votação, vereadores que concordam
permaneçam como estão e contrários se manifestem, rejeitado o parecer inviável
por 10 votos contrários e 02 favoráveis. O Presidente encaminha o Projeto de Lei a
Comissão de Ordem Econômica e Social e solicita que o Presidente da Comissão
Gian Pedroso para que se manifeste referente ao parecer. O Presidente suspende a
sessão por cinco minutos para COES exarar o parecer. O Presidente solicita ao
Senhor Secretário que proceda 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 e contrários se
manifestem. Aprovado por todos. Está em discussão o projeto com os pareceres. Os
Vereadores Daniel Weber e Anselmo Britzke fizeram o uso da tribuna. Não
havendo mais vereadores que queiram discutir o Presidente coloca em votação o
Projeto, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se
manifestem. Aprovado por todos. O Presidente solicita que o Secretário proceda a
leitura do Veto ao Projeto de Lei 062/13. O Presidente solicita ao Secretário que
proceda 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 e contrários se manifestem. Aprovado por
todos. O Presidente solicita ao Secretário que proceda 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 e contrários se manifestem. Aprovado por todos. O Presidente coloca em
votação o veto. O Vereador Paulino de Moura fez uso da tribuna. O Presidente
coloca em votação o Veto, vereadores que concordam permaneçam como estão,
contrários se manifestem, 11 votos contrários ao veto e 01 voto favorável. 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 vinte e quatro de fevereiro de dois mil e quatorze as
dezoito horas e quarenta e cinco minutos. Tenham todos uma excelente noite .
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