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Ao décimo dia do mês de março de dois mil e quatorze, às dezoito horas e qua
e cinco minutos ocorreu a sétima sessão do ano de dois mil e quatorze da a Id

Municipal de Carazinho. O Vereador Estevão De Loreno procedeu à leitura de um .n,.
trecho da Bíblia. O presidente colocou em apreciação a ata 006/14 da sessão
ordinária do dia seis de março de dois mil e quatorze. Está em discussão à ata, não
havendo vereadores que quisessem discutir colocouem votação. Aprovado por todos
os presentes. O Presidente solicitou que o secretário procedesse a leitura do
expediente da presente reunião. Secretário: Ofício na 03/2014 - do CTGUnidos pela
Tradição Rio-Grandense convidando para jantar de posse da nova patronagem no
dia 15 de março as 21 horas; Diversos telegramas do Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros; Ofício Circular Externo 006/14 do
Ministério do Desenvolvimento social e Combate a Fome, informando a liberação de
recursos do Fundo Municipal de Assistência social. Secretário: LEITURA DAS
INDICAÇÕES: 6488 Daniel Weber - Solicita recolhimento de entulhos na rua
Almirante Barroso, 131; 6492 Daniel Weber - O Vereador abaixo assinado, requer
na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício ao
Executivo Municipal para que determine ao setor responsável para que se faça a
roçada e capina nas dependências dos Postos de Saúde do município; 6497 Paulino
de Moura _ seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que seja
dada uma atenção especial ao que vem ocorrendo com relação ao serviço prestado
pela CORSAN; 6498 Otto Gerhardt - Encaminhamos solicitação ao Executivo para
que determine ao setor competente com a máxima urgência possível medidas no
sentido de agilizar o rebaixamento e melhoramento do canteiro em frente ao
Mercado Coqueiros Centro. Pedido moradores; 6500 Otto Gerhardt - Encaminhamos
solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima
urgência possível medidas no sentido de agilizar o sincroniza mento das Sinaleiras
da Av. Flores da cunha.Pedido dos Motoristas; 6501 Otto Gerrhardt -
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente
com a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar mais tempo as
sinaleiras fechadas no Cruzamento entre Alferes Rodrigues com Av. Flores da
cunha, pedido dos pedestres; 6504 Daniel Weber - O Vereador abaixo assinado,
requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado
ofício ao Executivo Municipal para que determine ao setor responsável para que
seja solicitada a limpeza do terreno urbano localizado na esquina da rua bernardo
paz com a Av. Mauá; 6505 Orion Albuquerque - patrolamento,cascalhamento e
compactação,no Beco da Rua Independência, Bairro Glória; 6506 Orion ~
Albuquerque _seja feita a limpeza e colocaçãodAlesifão na boca de lo~bolocallizadana " •
Av. Mauá, próximo ao número 384; 6507 Orion buquerque - seja lelta a impeza e
colocação de sifão na boca de lobo localizada na Rua Barão de Antonina esquina
com a Rua General Portinho; 6510 Gian Pedroso - Solicitando ao setor competente
para que efetue serviços de limpeza e capina ao longo dos trilhos da viação fêrrea
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OU que solicite a ALL que providencie a referida limpeza; 6512 Alaor Tomaz - Seja
enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que
realize a limpeza geral no passeio público em frente a Escola Marquês de
Caravelas; 6514 Eduardo Assis - Solicita ao Executivo Municipal - Setor de
Trânsito para que faça verificação em veículos e motos com canos abertos ou sem
cano de descarga; 6515 Eduardo Assis - Solicita Roçada no bairro passo da Areia;
6516 Eduardo Assis - Solicita deslocamento de párada de ônibus na rua Eurico
Araújo; 6519 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que
determine ao setor competente que sejam realizadas obras de melhorias e
sinalização na Rua Eugênio Weidlich, em frente a Escola Alfredo D'Amore; 6521
Daniel Weber _ Solicita a instalação de tubos no entroncamento da RS-142 com a
Rua Selbach, acesso do Bairro Planalto; 6523 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício ao
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que seja colocada
placa de sinalização na Rua Jornalista Edemar Ruwer esquina com Rua Francisco
de Assis; 6524 Gian Pedroso - seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal
REITERANDO pedido para providencie a instalação de uma academia ao ar livre
na Praça do Bairro Ouro Preto e na Praça do Bairro Oriental; 6530 Eduardo Assis -
solicita que se faça fiscalização nos bancos quanto ao tempo de espera nas filas;
6531 Fernando Sant'anna - Solicita operação tapa buracos na Rua Dona Julia até a
rua Marcílio Dias; 6533 Mareio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução serviço de, patrolamento na Rua Castelo
Branco e em toda sua extensão pois em época de colheita e com chuva fica dificil o
acesso; 6534 Mareio Hoppen - Para que determine ao setor competente que analise
reiterando o pedido da viabilidade da colocação de uma lombada (quebra mola) na
Rua Graça Aranha em frente ao numero 223, Bairro Sassi, próximo ao mercado
Sassi; 6535 Fernando Sant'anna - Solicita contratação de mais agentes de saúde e
técnicas de Enfermagem para ESF's. ATENDE SOLICITAÇÃO DE USUÁRIOS;
6536 Fernando Sant'anna - Solicita limpeza na Rua Juca de Noronha, 200; 6537
Mareio Hoppen _ Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação
na Rua Travessa Carlos Monso Fenix Bairro Floresta em frente ao n0130; 6540
Daniel Weber, Eduardo Assis e Estevão De Loreno - Solicita pra que seja realizado
Audiência Pública sobre o CAPSEM; 6541 Estevão De Loreno - SOLICITA ao
encaminhe ao setor competente o recolhimento de entulhos e galhos junto da
Esquina com a Rua Benjamin Costant, na Rua Prudente de Moraes; 6543 Fernando
Sant'anna _ REITERANDO solicitação de melhorias na RUA MIRAMAR.
LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 6489 Paulino de Moura - O Vereador
abaixo subscritos requer, na forma regimental, que depois de lido em Plenário, seja
enviado oficio com mais sinceros votos de profundo pesar, pela perda irreparável do
senhor RENE PEREIRA DOS SANTOS ocorrido no dia 08/03/2014; 6491 Eduardo
Assis _ Solicita autorização para viagem a Brasilia-DF entre os dias 24 a 27 de
março de 2014; 6493 Eduardo Assis - Solicita à Brigada Militar, patrulhamento na
Praça Marechal Floriano; 6494 Eduardo Assis - Solicita à Brigada Militar Blitz em
motocicletas e em veículos em geral com cano aberto ou sem cano de descarga; 6496
Gian Pedroso, Alaor Galdino Tomaz, Anselmo Britzke, Erlei Vieira, Orion
Albuquerque, Paulino De Moura e Rudi Brombilla - Seja encaminhado oficio a
Secretaria Municipal de Assistência Social, Departamento Municipal de Eventos,
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Departamento Municipal de Cultura e SESC cumprimentando-lhes pela
programação em homenagem ao Dia Internacional da Mulher; 6499 Paulino de
Moura - seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Ministério
Publico, solicitando que este egrégio órgão realize uma averiguação relacionada ao
atendimento e ao serviço prestado pela CORSAN; 6511 Estevão De Loreno - Seja
enviado ofício de Congratulações do Poder Legislativo de Carazinho aos
representantes do SINDI SAÚDE de Passo Fundo RS; 6517 Alaor Tomaz - Seja
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a Secretaria Municipal de
Assistência Social, pela programação do Dia da Mulher; 6520 Estevão De Loreno -
Seja enviado ofício de Congratulações do Poder Legislativo à Direção do Hospital de
Caridade de Carazinho em nome do presidente o Sr. AZELAR KISSMANN, e todos
os membros de sua diretoria pela nobre posição com que a Direção do Hospital tem
apresentado, pela valorização decidindo pelo aumento do Piso salarial dos Técnicos
de Enfermagem e Trabalhadores de Serviços Gerais do Hospital; 6522 Daniel
Weber - O vereador a seguir assinado no uso de suas atribuições legais e
regimentais, solicita a ALL para que realize a limpeza de toda a linha ferroviária
do município de Carazinho; 6525 Estevão De Loreno e Daniel Weber - Os
VEREADORES abaixo assinados solicitam na forma regimental, que depois de lido
e apreciado em Plenário seja AUTORIZADAviagem BRASILIA - DF entre os dias
17/03/2014 à 20/03/2014; 6526 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício do Poder
Legislativo de Carazinho, a Secretaria Municipal da Saúde, pela programação do
Dia da Mulher; 6527 Rudinei Brombilla - Seja enviado oficio de cumprimentos ao
SR. NEI CESAR MANICA em razão da REALIZAÇAO da 15' edição da Expodireto
Cotrijal a realizar-se -se entre os dias 10 a 14 de marco de 2014; 6528 Estevão De
Loreno; 6532 Estevão De Loreno e Daniel Weber - Sr. Presidente, Srs. Vereadores:
OS VEREADORES abaixo subscrito requerem, na forma regimental, que depois de
lido em Plenário e deferido, seja enviado ofício a Secretaria da Saúde, em nome do
Sr, Ânderson Kurtz dos Santos com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO, sendo:
1 _ Se houve alguma demissão no SAMU, informar data de demissão do
funcionário? 2 -Qual o motivo da demissão? 3 - Se já tem funcionário qualificado
para o cargo? 4 - Nome do Funcionário que vai substituí-lo? 5 - Qual os quesitos
necessários para a efetivação do cargo Condutor do Samu? 6 - Haverá mais
demissões? 7 - Quando sairá o concurso para os funcionários do SAMU?; 6539
Fernando Sant'anna e Marcio Hoppen - Requerimento de Pesar pelo falecimento de
RENE DOS SANTOS; 6542 Fernando Sant'anna - Requerimento de APLAUSO à
SRA. VERA SUCKAU, em reconhecimento pela realização do "GARAGE SALE",
brechó realizado para angariar fundos ao YACAMIN, O Vereador Anselmo Britzke
solicita que seja lida a convocação do Secretário Municipal da Saúde na integra, o
Presidente coloca em votação o pedido verbal do Vereador, vereadores que
concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos.
O Vereador Paulino de Moura solicita que os Vereadores deixem transcorrer o
debate para esclarecer todas as dúvidas referentes a saúde, o Presidente coloca em
votação o requerimento verbal do vereador, vereadores que concordam
permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos.Secretário:
Leitura da convocação do Secretário Municipal da Saúde,Grande Expediente: Uso
da tribuna pelo Secretário Municipal da Saúde, Questionamentos dos Vereadores
para o Secretário Municipal da Saúde, Ordem do Dia, Passamos para apreciação e
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votação dos requerimentos. O vereador Paulino de Moura solicita que os projetos e
requerimentos sejam votados em bloco e deixou registrado a abstenção no Projeto
de Lei 028/14. O Presidente coloca em votação o requerimento verbal do Vereador
Paulino de Moura, 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 Paulino de Moura, Eduardo Assis, Estevão De
Loreno 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. O Presidente solicitou
que o secretário fizesse a leitura dos projetos 023/14,024/14,025/14,026/14,027/14
e 028/14 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 colocouem 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 em discussão os respectivos projetos com
os pareceres já aprovados. O Vereador Anselmo Brtizke discutiu os projetos. Não
havendo vereadores que quisessem discutir, o presidente colocou em votação.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovado
por unanimidade com abstenção do Vereador Paulino de Moura ao Projeto de Lei
028/14. Nada mais havendo atratar, sob proteção de Deus o presidente declarou
encerrada apresente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima
sessão ordináriaa se realizar no dia dezessete de março de dois mil e quatorzeas
de oras e quarenta e cinco minutos. Tenham todos uma excelente noite .
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