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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE MAIO 2014
016/14

Aodécimo segundo dia do mês de maio de dois mil e quatorze, às dezoito horas e quaren @relldente

cinco minutos ocorreua décima sexta sessão do ano de dois mil e quatorze da Càmara
Municipal de Carazinho. O Vereador Daniel Weber procedeu à leitura de um trecho da
Bíblia. O Presidente colocou em apreciação a ata 015/14 da sessão ordinária do dia cinco de
maio de dois mil e quatorze. Está em discussão à ata, não havendo vereadores que
quisessem discutir colocou em votação. Aprovado por todos. O Presidente solicitou que o
secretário procedesse a leitura da convocação do Suplente. Secretário: CONVOCO Vossa
Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 12 de maio, tendo em
vista pedido de licença do Vereador Otto A. Gerhardt, por motivos de saúde, conforme
dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso I, alínea b, desta Casa.O Presidente solicitou que o
secretário procedesse a leitura do expediente da presente reunião. Secretário:LEITURA
DO EXPEDIENTE: Oficio nO105/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Resposta
OP 072/14; Oficio do Hospital de Caridade de Carazinho enviando resposta OD 369/14;
Ofício 141/2014 do Gabinete do governador informando o recebimento de OD 344.12014;
Oficio da FENOSUL, informando o recebimento da OD. 354/2014, proposição de autoria do
Vereador Estevão De Loreno; Ofici014/2014da Secretaria Municipal de Assistência Social
solicitando a cedencia das dependências da Câmara no dia 28 e 29/05; Oficio 053/2014 do
HCC solicitando ATESTADO DE PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO - Exercício
DE 2014; Ofício Circular 021/2014 da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia
Legislativa do RS convidando para audiência pública para discutir a demora na entrega das
unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, em diversos municípios
gaúchos, com recursos liberados através do PAC; Diversos Telegramas do Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos para o Fundo Municipal da Saúde. Secretário:
LEITURA DAS INDICAÇÕES: 7182 Paulino de Moura - REITERA: Solicita patrolamento
e cascalhamento e a limpeza dos matos que toma conta da Rua Inhanduí Bairro: Operário;
7183 Eduardo Assis _Disciplinar trânsito na rua Itararé: 7189 Paulino de Moura - Solicitar
colocação de redutor de velocidade "Quebra molas" na Avenida Pátria Centro, , tendo em
vista que fomos procurados pelos moradores desta via pública, pedindo providências, já que
está muito perigoso devido ao tl'ânsito de veiculos em alta velocidade; 7190 Paulino de
Moura _Solicitamos ao Departamento Municipal de Trânsito que providencie a colocaçãode
Placas com nomes das ruas que ainda não possuem a devida identificação. Atendendo assim
a solicitação de moradores de diversas áreas da cidade; 7191 Estevão De Loreno - Seja
realizado com máxima urgência possível o patrolamento, cascalhamento e compactação da
Rua Antônío José Barlete (parte da rua de chão) em toda a sua extensão; 7192 Estevão De
Loreno _ SOLICITA ao setor competente com a máxima urgência possível a roçada das
laterais da rua Antônio José Barlete (parte da rua de chão); 7193 Estevão De Loreno - Seja
realizado o patrolamenta, cascalhamento e compactação da Travessa com a Rua Santa
Bárbara e a Rua Arthur Pedro Diehl , no bairro Nossa Senhora Aparecida; 7194 Estevão De
Loreno _ Reiteramos o pedido de roçada e limpeza na parada de ônibus da Rua Arthur
Pedro Diehl no Bairro Nossa Senhora Aparecida, bem comomelhorias na rua: 7195 Estevão ~
De Loreno _ SOLICITA ao setor competente que acione a Fiscalização do município para
que mais de perto venha a acompanhar os trabalhos realizados pela Corsan nos bairros; .
7196 Estevão De Loreno _ SOLICITA ao setor competente os serviços de reconstrução do .,
calçamento da Rua Ivalino Brum até a esquina com a Siqueira Campos; 7199 Alaor Tomaz -
Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que
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realize serviços de melhorias na Rua Ceará, Bairro Oriental; 7200 Alaor Tomaz - Seja
enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que realize
serviços de melhorias na Avenida pátria; 7201 Daniel Weber - Para que sejam
providenciados sete técnicos de enfermagem; 7213 Orion Albuquerque - que seja efetuado o
patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua João Olaneck, Bairro Vila Rica; 7215
Erlei Vieira _ Solicitando ao Executivo Municipal, que seja realizado patrolamento,
ensaibramento e compactação na Rua Xavante, em todo seu trecho não pavimentado; 7216
Alaor Tomaz _ Seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente a recolocação da Bandeira do Brasil, no "Trevo da Bandeira" localizado entre as
BR's 285 e 386; 7219 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que
determine ao setor competente que realize a divulgação dos eventos realizados pelo
Departamento de Esportes através de sites e comunidade virtual; 7220 Anselmo Britzke -
Seja enviado ofício ao Sr, Prefeito Municipal, solicitando que o fiscal do contrato entre a
prefeitura e a empresa Engesa, exija dos funcionários que realizam a coleta do lixo, a
devida utilização dos EPI's; 7224 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício ao Executivo Municipal,
para que determine ao setor competente que realize a readequação do estacionamento em
frente ao Edifício Dona Anita, na Avenida Pátria; 7228 Rudi Brombilla . Reitera ao
Executivo que determine ao setor competente para que faça o trabalho de capina e limpeza
na passagem e noS trilhos próximo aCESA (Cotrijal); 7229 Rudi Brombilla - Solicita ao
Executivo para que determine ao setor competente os serviços de Limpeza e Pintura da Rua
COROADOS BAIRRO PRINCESA; 7232 Paulino de Moura - Solicitar colocação de redutor
de velocidade "Quebra molas" na Rua Senador Salgado Filho, tendo em vista que fomos
procurados pelos moradores desta via pública, pedindo providências, já que está muito
perigoso devido ao trânsito de veículos em alta velocidade; 7235 Paulino de Moura -
Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente o patrolamento, cascalhamento e
a limpeza na Rua Coronel Pordini Bairro: Hipica; 7238 Fernando Sant'anna - Solicitando ao
Executivo que determine ao setor competente que realize um estudo para a colocação de
lombadas do tipo quebra molas ao longo da Rua Senador Salgado Filho; 7241 Daniel Weber
_Reitera a solicitação de quebra molas na Rua Itararé bem como a realização de pintura do
asfalto e afins. LEITURA DOS REQUERIMENTOS:7202 Daniel Weber - Requerimento
de Aplauso para o SAMU; 7204 Gian Pedroso - seja encaminhado ofício a Ulbra e ao SAMU
de Carazinho, que promoveram durante o dia de hoje uma Feira de Saúde alusiva ao Dia do
Enfermeiro; 7206 Alaor Tomaz _Seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo
pesar aos familiares do Sra. GEMA DANIELLI PASCHOALETTO pelo falecimento,
ocorrido no dia 09 de Maio de 2014; 7207 Gian Pedroso - seja encaminhado ofício a Direção
do HCC e ao Hemopasso, cumprimentando-lhes pela realização de mais uma campanha de
doação de sangue que foi realizada em Carazinho, no último sábado (10); 7208 Alaor Tomaz
_ enviado oficio. com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr.
ANTONIO DE OLIVEIRA E SOUSA, o "PORTUGA"pelo falecimento, ocorrido no dia 10 de
Maio de 2014; 7209 Gian Pedroso - Seja encaminhado ofício de cumprimentos a Srta.
Mariana Messerschimidt, que representará Carazinho e os 42 municípios da Sétima Região
Tradicionalista, durante a realização da 44' Ciranda de Prendas; 7210 Alaor Tomaz - Seja
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao HOSPITAL DE CARIDADE DE
CARAZINHO, pela Campanha de Doação de Sangue, realizada no Município; 7211 Alaor
Tomaz _ Seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao SAMU e a ULBRA
CARAZINHO, pela promoção da Feira da Saúde; 7214 Erlei Vieira - Seja encaminhado ao
HCC, parabenizando a toda equipe da Ala psiquiátrica, em especial ao Dl'. Paulo Diehl pelo
ótimo trabalho realizado nesse departamento; 7221 Anselmo Britzke - O Vereador abaixo
subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido em plenário, o Sr. Presidente
encaminhe ofício a Caixa Econômica Federal, solicitando que seja informado a esta casa o
que segue: 1 _ Quanto às casas populares construídas no Bairro Floresta, que tinham
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previsão de entrega no mês de abril e até agora não foram entregues. Qual o motivo do
atraso? Houve falta de repasse de recursos? 2 - Quais as providencias foram tomadas para
regularizar a situação e evitar mais atraso? 3 - A partir de agora, qual a previsão de
entrega das mesmas?; 7225 Daniel Weber - Solicitando para que sejam prestadas as
seguintes informações referente aos atendimentos realizados por enfermeiros e técnicos de
enfermagem em noSSOmunicipio; 7227 Paulino de Moura - Sr. Presidente: Srs. Vereadores:
OVereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido em plenário, o
Sr. Presidente encaminhe ofício ao Executivo Municipal, solicitando que seja encaminhado
a esta casa o que segue: 1 _ Cópia do contrato firmado com a empresa responsável pelo
recolhimento do lixo (de capa a capa); 2 - Cópia do contrato firmado com o Hospital de
Caridade de Carazinho _ HCC (de capa a capa); 3 - Cópia do contrato firmado com a
empresa responsável pelo fornecimento de merenda escolar (de capa a capa); 4 - Cópia do
contrato firmado com a empresa responsável pelos trabalhos de reforma da Acapes

ú
(de

capa a capa). JUSTIFICATIVA: Como fiscalizadores, temos o dever de verificar se os
serviços prestados por estas empresas estão de acordo com as clausulas contratuais; 7230
Estevão De Loreno _Para Porto Alegre- RS entre os dias 19 a 21 de Maio de 2014; 7231
Daniel Weber _Para Porto Alegre- RS entre os dias 19 a 21 de Maio de 2014; 7233 Alaor
Tomaz _Seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, a Diretoria do Hospital de
Caridade de Carazinho pela inauguração da Unidade de Atendimento Psicossocial; 7236
Fernando Sant'anna _ Seja enviado oficio na forma de APLAUSO ao piloto Gustavo
Camposque venceu a prova realizada em Encantado/RS no final do mês de abril, pelo 2'
etapa do Campeonato Centro Serra 2014; 7237 Fernando Sant'anna - Seja enviado ofíciona
forma de APLAUSO a toda equipe da Educação Infantil do Colégio Nossa Aparecida, pela
apresentação realizada na ultima sexta-feira (09) em comemoração ao dia das mães; 7239
Estevão De Loreno, Daniel Weber Erlei Vieira, Fernando Sant'Anna de Moraes - Seja
enviado ofício a Mesa Diretora desta Casa solicitando auxílio financeiro a (ABECAR)
Associação de Policiais Militares de Carazinho e Região; 7240 Daniel Weber e Estevão De
Loreno _ Pedido de informação referente a problemas nos telefones das ESF'S. Projetos:
7173 Orion Albuquerque _Solicita a retirada do Projeto de lei OH/l4, para adequação; 7205
Gian Pedroso _ Dispõe sobre a remoção de árvores localizadas nos logradouros públicos
municipais que por doença ou outro motivo relevante possam vir a ameaçar a integridade
física de pessoas ou causar dano ao patrimônio público ou privado, e dá outras providências;
7212 Fernando Sant'anna _ Inclui no Calendário Oficial do Município de Carazinho as
comemorações ao movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de
trânsito. "MAIO AMARELO"; 7234 Mesa Diretora - Altera a Lei Municipal n° 7761/14,
instituindo a exigência de graduação superior em Jornalismo, Relações Públicas,
publicidade e Propaganda ou Radialismo, ou comprovação documental de exercício de
atividades profissionais, por no mínimo cinco anos, nas citadas áreas para o provimento a
cargo de Assessor de Comunicação Social do Poder Legislativo Municipal.Intervalo
Regimental. Grande Expediente: Alaor Tomaz, Anselmo Britzke, Estevão De Loreno, Daniel
Weber, Fernando Sant'anna, Eduardo Assis, Veronite Siliprandi, Paulino de Moura. Ordem
do dia. O Vereador Anselmo Britzke, solicitou que os requerimentos e projetos sejam
votados em bloco. O Presidente coloca em votação o requerimento verbal do Vereador
Anselmo Britzke, 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.Está em discussão os requerimentos, Vereador Paulino
de Moura discutiu os requerimentos- Não havendo mais vereador que queira discutir,
colocou os requerimentos em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão
contrários se manifestem. Aprovado por todos. O Presidente solicita que o Secretário faça a
leitura dos Projetos 054/14 e 056/14 do Executivo Municipal.O Presidente solicita que o
Secretário proceda a leitura do parecer da CJF do projeto, o Presidente coloca em discussão
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O parecer da CJF, não havendovereador que queira discutir colocoem votação, vereadores
favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. O
Presidente solicita que o Secretário proceda a leitura do parecer da COES do projeto, o
Presidente coloca em discussão o parecer da COES, não havendo vereador para discutir,
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se
manifestem, aprovado por todos. O Presidente coloca em discussão os projetos. Não
havendovereador que queira discutir coloco em votação, vereadores que concordam
permaneçam como estão e contrário se manifestem, aprovado por todos. Nada mais havendo
atratar, sob proteção de Deus o presidente declarou encerrada apresentesessão, convocando
os senhoresvereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia dezenove de
maio de dois mil e quatorze às dezoito horas e quarenta e cinco minutos. Tenham todos li

excelente
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