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Ao sexto dia do mês de março de dois mil e quatorze, às dezoito horas e quarenta e
cinco minutos ocorreu a sexta sessão do ano de dois mil e quatorze da Câmara
Municipal de Carazinho. O Vereador Erlei Vieira procedeu à leitura de um trecho
da Bíblia. O Presidente solicita que seja feita a Leitura da convocação de Suplente.
Secretário: CONVOCO Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de
Vereadores, no dia 06 de março, tendo em vista pedido de licença do Vereador Otto
A. Gerhardt, por motivos de saúde, conforme dispõe Regimento Interno, art. 11,
inciso n, alínea a, desta Casa. Solicitamos ainda que traga o diploma e declaração
de bens. A Senhora Veronite Maria D. Siliprandi Suplente de Vereador do PT. O
presidente colocou em apreciação a ata 005/14 da sessão ordinária do dia vinte e
quatro 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 na integra de
um oficio do Lions. Secretário: O Presidente solicitou que o secretário
procedesse a leitura do expediente da presente reunião. Secretário: Oficio032/14 do
Executivo Municipal, o qual encaminha e substitui impacto orçamentário e
financeiro do Projeto de Lei 020/14; Oficio 033/14 do Executivo Municipal o qual
encaminha Projeto de Lei 023/14; Oficio 034/14 do Executivo Municipal o qual
encaminha Projeto de Lei 024/14; Oficio 035/14 do Executivo Municipal o qual
encaminha Projeto de Lei 025/14; Oficio 036/14 do Executivo Municipal o qual
encaminha Projeto de Lei 026/14; Oficio 037/14 do Executivo Municipal o responde
OD 021/2014, proposição de autoria de todos os Vereadores; Oficio 038/14 do
Executivo Municipal o qual encaminha Projeto de Lei 027/14; Oficio 039/14 do
Executivo Municipal o qual encaminha resposta Pedido de Informação Vereador
Paulino; Oficio 040/14 do Executivo Municipal o qual encaminha Projeto de Lei
028/14; Oficio 041/14 do Executivo Municipal o qual encaminha resposta Pedido de
Informação de autoria do Vereador Fernando Sant'Anna de Moraes; Oficio 042/14
do Executivo Municipal o qual encaminha Projeto de Lei 029/14; Oficio da
Coordenadoria Regional de Educação solicitando a cedência do Plenário no dia 07
de março; Oficio do Deputado Chico das Verduras em resposta a OD 1570/2013,
proposição de autoria de diversos vereadores; OficioCircular 0001/14 do Presidente
da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Deputado Gilmar Sossella como
novo presidente da Assembleia; Oficio Circular 003/14 do Deputado Ernani Polo,
informando o término da CPI da telefonia; Oficio Circular 006/14 da Comissão de
Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do RS comunicando a presidência
da mesma; Oficio Circular 004/14 do Tribunal de Contas do Estado com relação à
análise do transporte escolar público no estado do Rio Grande do Sul; Oficio
convidando para Café da Manhã no Gabinete do Prefeito às 09 horas no dia 09 de
março de 2014; Oficio n° 04/2014 da Secretária de Assistência Social convidando
para participar de evento em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher;
Convite do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Carazinho para o 12°encontro
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do Dia Internacional da Mulher no dia 08 de março no Patronato Santo Antonio;
Convite da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do Sul para coquetel de
lançamento do VIII Gaitaço e VI Expotamandaré e III Mostra Terneira; Relatório
de avaliação das metas fiscais referente ao 3° quadrimestre de 2013; Comunicado
doMinistério da Educação informando a liberação de recursos financeiros; Ofício do
Lions sobre evento que está sendo organizado. Secretário: LEITURA DAS
INDICAÇÕES: 6404 Estevão De Loreno - SOLICITA a execução dos serviços de
Tapa buracos na Rua da Paz, junto a quadra da escola Érico Verissímo; 6407
Paulino de Moura - Solicitando que seja enviado oficio Secretário Municipal da
Saúde Anderson Kurtz para encaminhar projeto junto ao Governo Federal para a
construção de um CEO- Centro de Especialidades Odontológicas, que é uma das
frentes de atuação do programa "Brasil Sorridente"; 6408 Paulino de Moura -
Solicitando que o Sr. Prefeito Municipal determine ao setor competente estudos no
sentido de viabilizar a efetivação do "Programa Internet para Todos" criado através
da lei Municipal nO7.401, de agosto de 2011; 6411 Estevão De Loreno - SOLICITA
limpeza nos canteiros centrais da Rua Princesa Isabel; 6412 Estevão De Loreno -
SOLICITA que realize melhorias na pintura em dois quebra molas na Rua Leo
Neuls; 6413 Estevão De Loreno - SOLICITA a Operação Tapa buracos na Rua São
Luiz, pequeno trecho da esquina com a Rua Assis Brasil até o quebra molas; 6414
Daniel Weber _REITERA: Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao
setor competente, para que seja realizada a limpeza e capina na Praça do Bairro
Princesa; 6415 Daniel Weber - Solicita melhorias na Rua da Paz; 6416 Daniel
Weber _ Solicita melhorias na Rua Coroados; 6431 Gian Pedroso - Solicitando a
realização de melhorias na Rua Carijós, no Bairro Conceição; 6432 Paulino de
Moura _Solicitar ao Executivo que juntamente com o setor competente a pintura de
meio fio em amarelo na Avenida Flores da Cunha N° 4497 Bairro: Borghetti; 6435
Rudinei Brombilla - Solicitando ao Executivo para que determine ao setor
Competente trabalhos de pintura e limpeza junto" Praça na rua Carlos Barbosa
esquina com 3 de outubro; 6436 Rudinei Brombilla - Solicita ao Executivo que
determine ao setor competente os trabalhos de Patrolamento, cascalhamento,
compactação e limpeza de bueiros da RUA OLAVO BILAC; 6441 Alaor Tomaz -
Seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que realize a limpeza geral na Rua Marechal Floriano; 6442 Alaor
Tomaz _Seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que realize a limpeza geral na Praça do Bairro Conceição; 6448 Alaor
Tomaz _Seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que realize uma reforma geral nas quadras esportivas das Escolas
Municipais; 6449 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para
que determine ao setor competente que seja formada comissão para estudos da
implantação de 1/3 de carga horária dedicada para "atividades extraclasse" dentro 6)
da jornada, para os professores da rede;6453 Daniel Weber - REITERA: Ao Setor
Competente que seja feita a reforma do calçamento da Rua São Paulo no Bairro
Oriental em frente ao número 465; 6454 Daniel Weber - REITERA - Solicita para ~
que seja realizado o trabalho de cascalhamento, ensaibramento e compactação no .
final da Rua Francisco de Assis; 6456 Daniel Weber - seja enviado ofício ao Senhor , .
Prefeito Municipal solicitando que setor responsável para tal finalidade providencie
a restauração na pavimentação asfáltica na RUA CASSALMARTINS BRUM, pois
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está impossível transitar nesse local; 6458 Orion Albuquerque - para que seja
efetuãdo um estudo, para a construção de uma ciclovia, antes do inicio do
asfaltamento da Rua Itararé; 6459 Eduardo Assis - Solicita Roçada no Bairro
Cantares; 6460 Eduardo Assis - Solicita patrolamento e ensaibramento na estrada
para distrito de Pinheiro Marcado; 6461 Eduardo Assis - Propõe ao Executivo
Municipal para que determine à Secretaria de Saúde para que em um fim de
semana, de sexta a domingo, para que se faça um mutirão da saúde com médicos
especialistas em Urologia, cardiologia, Ginecologia e obstetrícia, Pediatria e clínico
Geral, que farão atendimento específico para ver e diagnosticar todos os exames em
pacientes atendidos nos ESF e no CEM, pois muitos pacientes, vão aos ESFs, tiram
ficha, consultam, marcam exame e posteriormente não conseguem mais marcar
para serem diagnosticados; 6462 Eduardo Assis - Solicita alterar temporizador da
sinaleira da Avenida Flores da Cunha, esquina com Rua Polidoro Albuquerque;
6463 Eduardo Assis _Solicita Patrolamento, ensaibramento e compactação na Rua
Minuanos, Bairro Santa Terezinha, Lado Sul da BR 285; 6464 Eduardo Assis -
Solicita patrolamento, ensaibramento e compactação nas ruas do bairro São Lucas;
6465 Eduardo Assis - Solicita fiscalização de trânsito no centro de Carazinho
quanto ao trânsito de caminhões em horário comercial; 6466 Eduardo Assis -
Solicita fiscalização de tránsito no centro de Carazinho quanto ao trânsito de
Carros de som; 6477 Fernando Sant'anna - Solicita ao Executivo que disponibilize
telefone para denúncias de maus tratos aos animais, facilitando a fiscalização e a
aplicação das sanções previstas no Estatuto dos Animais; 6483 Marcio Hoppen -
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
de colocação de uma lixeira na Rua 21 de Abril Bairro são João em frente ao n0601
atendendo assim a solicitação feita por moradores a agente de saúde do bairro.
LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 6405 Paulino de Moura, Estevão De Loreno
e Alaor Tomaz _Os Vereadores abaixo subscritos requer, na forma regimental, que
depois de lido em Plenário, seja enviado ofício com mais sinceros votos de profundo
pesar, pela perda irreparável do senhor EDUARDO RECKZIEGEL ocorrido no dia
26 de fevereiro 2014; 6406 Daniel Weber - Seja enviado oficio de aplauso a Michael
Gastring pelo ótimo trabalho que vem realizando frente à Associação de moradores
do Bairro Vila Rica; 6409 Anselmo Britzke e Gian Pedroso - Para que seja
autorizada viagem ao município de Porto Alegre nos dias 17,18,19 e 20 de março;
6410 Anselmo Brtizke - 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 Sr. Eduardo Reckziegel; 6417
Daniel Weber _ Que seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo
pesar aos familiares de EDUARDO RECKZIEGEL pelo falecimento, ocorrido no dia
27 de Fevereiro de 2014; 6418 Daniel Weber - Que seja enviado ofício com os mais
sinceros votos de profundo pesar aos familiares de ARNO HUGO AUGUSTIN pelo
falecimento, ocorrido no dia 26 de Fevereiro de 2014; 6433 Gian Pedroso - seja
registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda
irreparável jovem RAIEL LUERSEN, ocorrida prematuramente no último dia 05
de março; 6434 Gian Pedroso - Seja registrado em Ata e oficiado aos familiares
votos de profundo pesar, pela perda irreparável do Sr. ARNO HUGO AUGUSTIN,
ocorrido no último dia 26 de fevereiro; 6437 Daniel Weber e Marcio Hoppen - Os
Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma regimental, que depois de lido e
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apreciado em Plenário, seja agendado o dia da Sessão Solene em Homenagem ao
Dia Internacional da mulher para o dia 31 de março, após o término da Sessão
Ordinária, conforme prevê a Lei municipal 7.645 de 28 de março de 2013, que
institui em ámbito municipal o Titulo Mulheres Destaque no Município de
Carazinho, de autoria do vereador Daniel Weber, sendo que serão contempladas
duas mulheres conforme prevê a lei. Como é uma Sessão Solene, que possui um
tramite anterior devido aos critérios de escolha das mulheres homenageadas com o
envio de currículo de atividades para a escolha posterior por parte da Comissão dos
Vereadores, acredito que já a partir desta data deva ser providenciado o envio de
correspondência as mulheres indicadas, a data da realização da Sessão e
solicitando o envio do currículo para serem selecionados; 6443 Paulino de Moura,
Otto Gerhardt, Marcio Hoppen e Estevão De Loreno - Seja enviado ofício com os
mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. ARNO HUGO
AUGUSTIN pelo falecimento, ocorrido no dia 26 de Fevereiro de 2014; 6450 Alaor
Tomaz _ Seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos
familiares do Sra. OSMILDA DREY pelo falecimento, ocorrido no dia 27 de
Fevereiro de 2014; 6451 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício com os mais sinceros
votos de profundo pesar aos familiares do Sr. ANTONIO CARLOS TEIXEIRA
BORGES, "LAMBARI"pelo falecimento, ocorrido no dia 02 de Março de 2014; 6452
Alaor Tomaz - Seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos
familiares do Sr. ANGELO DA SILVA, "SEU MORENO" pelo falecimento, ocorrido
no dia 25 de Fevereiro de 2014; 6455 Daniel Weber - O Vereador abaixo assinado
solicita na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário, que seja
ENVIADO ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do
jovem RAlEL LUERSEN, ocorrida prematuramente no último dia 05 de março;
6468 Marcio Hoppen - Seja encaminhado ofício a Loja Ferro Carril, pelos seus dez
anos da loja, parabenizando seus proprietários Jorge Luiz da Silva Dutra e Elena
do Amaral, pelos serviços prestados a comunidade trabalhando para melhor
atender o seu público; 6471 Rudinei Brombilla, Paulino de Moura e Erlei Vieira -
Sr. Presidente, Srs. Vereadores: Os VEREADORES abaixo assinados solicitam na
forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA
viagem BRASILIA - DF entre os dias 10/03/2014 a 13/03/20104; 6474 Estevão De
Loreno _ Seja enviado ofício a Secretaria da Saúde, ao Sr. Ânderson Kurtz dos
Santos com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO, sendo: 1 - Informar data de
inscrição do Programa mais Médicos? 2 - Data do Protocolo de cadastramento do
Ministério da Saúde ? 3 - Quantos profissionais foram solicitados ? 4 - Quantos
profissionais foram determinados pelo Ministério da Saúde para Carazinho RS ? 5
_ Data de chegada destes profissionais para atendimento em nossa cidade ? 6 -
Data do início do atendimento destes profissionais e onde; 6475 Fernando
Sant'anna _ Requerimento de Pesar pelo falecimento de OSMILDA DREY; 6476
Daniel Weber _Que seja ENVIADO ofício com os mais sinceros votos de profundo
pesar aos familiares de Bruno Ari Suess, ocorrida no último dia 04 de março; 6478
Daniel Weber _ O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que
depois de lido e apreciado em Plenário, que seja ENVIADO ofício com os mais
sinceros votos de profundo pesar aos familiares do jovem Guilherme Kelier
Fragomeni, ocorrida prematuramente no dia 06 de março. Disse-lhe Jesus: Eu sou
a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim ainda que morto viverá. E todo
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aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. - João 11: 25-26. À família enlutada
do jovem Guilherme Keller Fragomeni, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto
ocorrido; 6479 Daniel Weber, Estevão De Loreno Fernando Sant'Anna de Moraes,
Eduardo Assis e Marcia Luiz Hoppen - Os Vereadores abaixo assinado, requer na
forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio à
ELETROCAR _ Centrais Elétrica de Carazinho para que a mesma preste as
seguintes informações. 1- Em que dia(s) houve o roubo/furto na sede da empresa 2-
Quem era/eram %S funcionário(s) responsável pela empresa no dia em caso de
resposta afirmativa do item 1 3-A Empresa possui algum dispositivo de segurança
4- Se possui porque não foi acionado 5- Quais foram os setores invadidos 6- Houve
algum equipamento furtado? Quais? 7- Houve algum documento furtado? Quais;
6480 Daniel Weber, Eduardo Assis Estevão De Loreno, Marcia Luiz Hoppen e
Fernando Sant'Anna de Moraes - Os Vereadores abaixo assinado, requer na forma
regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio ào Sr. Prefeito
Municipal para que preste as seguintes informações. 1- Em que dia(s) houve o
roubo/furto na Prefeitura Municipal 2- Quem era/eram %S funcionário(s)
responsável pela empresa no dia do furto em caso de resposta afirmativa do item 1
3- A prefeitura possui algum dispositivo de segurança? 4- Se possui porque não foi
acionado 5- Quais foram os setores invadidos 6- Houve algum equipamento
furtado? Quais? 7- Houve algum documento furtado? Quais; 6481 Paulino de Moura
_ Sr. Presidente: Srs. Vereadores: O Vereador abaixo subscrito requer, 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: 1 -
Fomos informados de que Secretários da administração passada, baseados na
decisão procedente de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN contra a
Lei que previa que no município de Carazinho os Secretários não teriam direito a
gratificação natalina/13° salário e 1/3 de férias, solicitaram através de um pedido
administrativo o pagamento destes valores referente aos 4 anos da administração
anterior. Se a informação for procedente, nos informar quais são os Secretários que
solicitaram, anexando a cópia do pedido dos mesmos. 2 - Informar se já houve
algum pagamento neste sentido, para quem foi pago e o valor pago a cada um deles;
3 _ Informar o nome de todos que teriam esse direito e o valor a ser pago a cada um
deles; 6482 Marcia Hoppen - O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado oficio dessa colenda
casa legislativa, A EMPRESA TOPCARTERRAPLANAGEM, e parabenizando seu
proprietário Márcio José Sabini pelo belo trabalho prestado a comunidade. Grande
Expediente: Suprimido. Ordem do Dia. Passamos para apreciação e votação dos
requerimentos. O vereador Erlei Vieira solicita que os requerimentos sejam votados
em bloco. O Presidente coloca em votação a solicitação do Vereador Erlei Vieira,
vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem,
aprovado por todos. 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 Estevão De Loreno, Paulino de Moura e Alaor
Tomaz discutiram os requerimentos. Não havendo mais vereadores que quisessem
discutir, colocouos requerimentos em votação. Vereadores favoráveis permaneçam
como estão contrários se manifestem. Aprovado por todos. Nada mais havendo
atratar, sob proteção de Deus o presidente declarou encerrada apresente sessão,
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convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar
no dia dez de fevereiro de dois mil e quatorze as dewito horas e quarenta e cinco
minutos. Tenham todos uma excelente noite.
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