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Presldento

Ao vigésImo quarto dia do mês de junho de dms mil e quatorze, às dezoito horas e
quarenta e cinco minutos ocorreu á vigésima segunda sessão do ano de dois mil e
quatorze da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Marcio Hõppen procedeu
à leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente colocou em apreciação a ata 021/14
da sessão ordinária do dia dezesseis de junho de dois mil e quatorze. Está em
discussão à ata, não havendo vereadores que quisessem dIscutir colocou em
votaçào .. Aprovado por todos. O Presidente solicita que seja lido o expediente.
Secretário: LEITURA DO EXPEDIENTE: Ofício n° 134/2014 - do Executivo
Municipal encaminhando Projeto de Lei 070/14; Ofício n° 141/2014 - do Executivo
Municipal encamIllhando Projeto de Lei 076/14; Ofício n° 144/2014 - do Executivo
Municipal encaminhando Projeto de Lei 079/14; Oficio n° 145/2014 - do Executivo
Municipal encaminhando Projeto de Lei 080/14; Oficio n° 147/2014 - do Executivo
Municipal comunicando prorrogação de fér,ias do Prefeito; Ofício n° ]48/2014 - do
Executivo Municipal encaminhando resposta PedIdo de Informação OP 109/14;
Ofício da Associação Gaúcha de Municípios - manifestando apoio a instalação do
Instituto Federal de Educação em Carazinho; Ofício 081/2014 da Eletrocar,
respondendo OD 475, proporsição de autoria do Vereador Estevão De Loreno,
informando que os postes de madeira dos quais foram solicitada a troca, são de
propriedade da empresa de telefonia e não são de responsabilidade da Eletrocar;
Oficio do DNIT 855/2014 respondendo OD 070/2014 com relação ao pedido de
ambulâncias para atender a demanda antes suportada pela conceSSIOnária das
rodovias BR 285 e BR 386, informando que não possui rubrica orçamentária para o
fornecimento de ambulâncias; Oficio da Associação Nacional dos Municípios
Produtores, com relação a petição pública para aprovação da PEC 406/2009.0
Presidente solicita que seja realizada a leitura das indicações. SecretárIO: 7666
Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo Juntamente com o setor competente que
providencie com a máxima urgência o patroiamento, ensaibramento e compactação
nas Ruas do Bairro: Santa Teresinha; 7667 Paulino de Moum - Solicitar ao
Executivo juntamente com o setor competente o patrolamento, ensaibramento e
compactação e a limpeza, impossível de transitar na Rua Guanabara Bairro: Fey;
7668 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo Juntamente com o setor competente
o patrolamento, ensaibramento e compactação muito barro nesses dias de chuva e
buracos impossível de transitar nas Ruas do Bairro São Lucas; 7669 Paulino de
Moura - Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente que providencie
o patrolamento, ensaibramento e compactação nas Ruas da Colônia Dona Julia
p~'óximo ao campo de Flamengo; 7678 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam realizadas
obras de melhorias na Rua PiauÍ, Bairro Oriental; 7679 Estevão De Loreno -4
SOLICITA a reconstrução do calçamento da Rua Fernando Abott, no bairro São
Pedro; 7680 Estevão De Loreno - SOLICITA a reconstrução do calçamento da Rua
Antônio Vargas; 7681 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal,
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para que determine ao setor competente que sejam realizadas a fiscalização e
colocação de placa indicativa de trânsito no cruzamento das Ruas Cruz Alta e
Guanabara; 7682 Estevâo De Loreno - SOLICITA recolhimento de galhos e raízes
de árvores na Rua Siqueira Campos em frente a residência de 0°973; 7683 Estevâo
De Loreno - SOLICITA roçada e limpeza nas valas da rua SIqueira Campos, em
toda a sua extensão; 7684 Daniel Weber e Estevão De Loreno - Solicita melhorias
na Rua Charruas e para que seja realizado um estudo para reali7.ar o asfaltamento
da referida via; 7686 Paulino de Moura e Gwo Pedroso - Seja enviado oficio ao
Prefeito para que a Secretária Municipal de Saúde possa em conjunto com sua
equipe de trabalho identificar a necessidade de nomeação e/ou contratação de novas
Técnicas de Enfermagem e Psicólogo(a), para que desta forma novo projeto de lei
seja encaminhado a esta Casa para aprovação das novas vagas que irão suprir a
demanda dos ESF e de outros setores em que há a necessidade de tais profissionaIs
de acordo com o orçamento da Secretaria; 7691 Rudi Brombilla - Solicita ao
Executivo para que determine ao setor competente os serviços de Limpeza (Serviço
de Capina) e Pintura da Rua EmilIa T. Simon no Bairro Vargas. Por solicitação dos
moradores, encontra-se intransitável; 7693 Rudi Brombilla - Solicitando ao
Executivo que determine ao setor competente os trabalhos de Capina, limpeza e
pintura do meio fio da Rua João E. Kraemer no Bairro Sommer, solicitação da
Comunidade; 7694 Gian Pedroso - Solicita ao Executivo para que determine ao
setor competente a realização de um mutirão de limpeza e melhorias nas ruas do
Bairro Floresta; 7695 Gian Pedroso - Solicitamos ao Executivo para que determine
ao setor competente que sejam tomadas providências no sentido de realizar uma
limpeza geral nas bocas de lobo das ruas do município; 7698 Eduardo Assis _
Criação de estacionamento em frente a Igreja Nossa Senhora de Fátima e empresa
Hélios, com a retirada dos tachões do meio da via; 7699 Eduardo Assis - conserto de
Degrau na rua Senador Salgado Filho, acesso com a BR 285, BaIrro São Jorge;
7702 Daniel Weber - Reitera a sohcitação para que sejam realizadas com extrema
urgência, melhorias nas estradas do Distrito de PinheIro Marcado e Molha Pelego;
7704 Orion Albuquerque - melhorias na Rua Vieira de Castro esquina com a Rua
Jose de Alencar, Bairro Borghetti, com as chuvas a erosão danificou asfalto,
causando inúmeros transtornos aos usuários; 7705 Oriou Albuquerque _ a retirada
de entulhos verde na Rua Vieira de Castro em frente ao número 153, B; 7706 Alaar
Tomaz - Seja enviado ofício ao Executivo MUnIcipal, para que determine ao setor
competente que sejam realizadas obras de melhorias na Rua Carijós, Bairro
Conceição; 7707 Anselmo Britzke - Encaminhamos solicitação ao Executivo
Municipal para que determine ao setor competente com a máxima urgência
possível para que faça a colocaçâo de bueiros e que seja colocado cordão na rua Vera
Cruz, Bairro Operá na; 7708 Otto Gerhardt - Encaminhamos solIcitação ao
Executivo para que determine ao setor competente com a máXIma urgência possível
medidas no sentido de agilizar o ensaibramento e patrolamento na Rua Siqueira
Campos . Pedido dos moradores; 7709 Estevâo De Loreno e Daniel Weber _
Indicamos ao Senhor Prefeito Municipal de Carazínho que seja aplicado o piso
salarial nacional fixado pela Lei n. 12.994/2014, publicada no Diário Oficial da
União no dia 18.06.2014, aos profissionais agentes comunitários de saúde e dos ~
agentes de combate às endemias: 7710 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao
Executivo Municipal, para que determine ão setor competente que seja colocada .'
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uma faixa de segurança e seja fiscalizado o trânsito na Rua Bernardo Paz, em
frente a Educação Infantil do Colégio La Sane; 7711 Alaar Tomaz _ Seja enviado
ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que realize
a colocação de uma parada de ônibus na Rua Henrique Teodoro Schutz esquina
com a Rua Antonio Casemiro da Luz; 7712 Estevão De Loreno - Solicitamos a
operação tapa buracos na Avenida Mauá; 7713 Erlei Vieira - Solicitando ao
Executivo Municipal, que seja determinado ao setor competente a realização de
limpeza dos tubos localizados na rua Armando Farina nas proximidades do n0215,
Bairro Alvorada; 7714 Erlei Vieira - Solicitando ao Executivo Municipal, que seja
determinado ao setor competente a instalação de toldos em todos os ESF, CEM E
SECo DA SAÚDE; 7716 Marcia Hoppen - SolicItando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos
e lixos na Rua, Marechal Hermes BaIrro Hípica; 7717 Marcia Hoppen - Para que
determine ao setor competente que analise a VIabilidade da colocação de uma
lombada (quebra mola) na Rua Graça Aranha em frente ao numero 223, Bairro
8assi, próximo ao mercado Sassi.remterando o pedido se for atendido desde de já a
comunidade agradece; 7718 Mareio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal,
que determine ao setor competente, a execução de colocação de um banco na
Parada de ônibus na Avenida São Bento em frente ao n0987. LEITURA DOS
REQUERlMENTOS:7675 Estevão De Loreno Seja envIado oficio de
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho aos Amigos da Praça Soldado
Adriano, cumprimentando-os pela organização e empenho da belíssima festa
Junina realizada no último domingo; 7676 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio com os
mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sra. MARIA OLGA
DALCIN pelo falecimento, ocorrido no dia 19 de Junho de 2014; 7677 Daniel Weber
- Solicita para que seja enviado oficio de aplauso à Grael Simões Ferreira pela
realização e organização do evento "Co Skate Day 2014"(Dia Mundial do Skate) em
Carazínho; 7688 Anselmo Britzke - O Vereador abaIXO subscrito requer, na forma
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis,
seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazínho ao DNIT (Departamento
Nacional de Infraestrutura Ternestre), solicitando que determine ao setor
competente providências com relação à pintura de faixas de segurança e placas de
sinalização no trevo Diógenes Martins Pinto, na BR 285; 7690 Daniel Weber . O
vereador a seguir assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais, solicita
para seja enviado ofício a Secretária de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul
e de igual teor para o MaJor Paulo Ricardo Leão Saraiva, Comandante da Brigada
Militar de Carazinho, solicitando aumento no número de efetivos em nosso
município, bem como, a instalação de uma unidade de policiamento nos Bairros
Planalto e Residencial Cantares. A presente solicitação Justifica-se pelo aumento da
criminalidade e também ao número de ocorrências nestes bairros, bairros estes que
estão distantes das áreas centrais do município, dificultando o deslocamento de
viaturas e policiais sempre que necessário. Acreditamos que esta medida trará
maIOr segurança para nosso mumcÍplO. Certos de que teremos nossas
reinvidicações atendidas desde já agradecemos pelo empenho e dedicação; 7691~
Daniel Weber - O Vereador abaixo subscrito requer na forma regimental, que
depois de lido e apreciado em plenário, solicita à Mesa Diretora, para que seja
enviado uma cópia do documento contendo a resposta referente ao pedido de 1
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informação sob protocolo n° 7641 de autoria do vereador Anselmo Britzke para meu
gabinete assim que o mesmo for recebido pela casa. Atenciosamente Vereador
Daniel Weber; 7696 Gian Pedroso - Seja encaminhado oficio ao Sr. Bráulio
Vanderlei Wecker, cumprimentando-lhe por ter sido eleito o novo presidente do
Grêmio Aquático de Carazinho, extensivo a todos os demais integrantes da
Diretoria; 7697 Eduardo Assis - Votos de pesar para os familiares de Ana Claudia
Fagundes dos Santos pelo falecimento ocorrido no dia 23 de junho aos 45 anos de
idade; 7703 Rudi Brombilla - Seja enviado oficio a comissão de moradores do Bairro
Locff em nome do Senhor Adriano Xavier da Cruz, Waleska Walber, Luiz Antonio
Bagetti, Josiara Soares, extensivo a todos os moradores e colaboradores pela
organização da "Festa Junina" realiza junto a Praça Soldado Adriano; 7715 Erlei
Vieira - O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido em
plenário seja encaminhado oficio de pesar aos familiares da Senhora Dali Eitelvein,
apresentando os mais sinceros sentimentos do Poder Legislativo pelo seu
passamento. Tive a oportunidade de conviver com a Sr. Dali, uma pessoa humana,
de coração bom sempre dIsposta ajudar o próximo, temos a certeza que fará muita
falta para seus familiares e toda comunidade em geraL Recebam do Poder
Legislativo os votos de pesar. Grande ExpedIente: SuprimIdo. O Vereador Paulino
de Moura solicitou que os requerimentos e os projetos viáveis sejam votados em
bloco. 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. Está em discussão os
requerimentos, Vereadores Paulino de Moura, Anselmo Britzke e Daniel Weber
discutiram 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 068/14, 073/14 e 074/14 do Executivo
Municipal O PresIdente solicita que o Secretário proceda a leitura do parecer da
CJF do projeto, o Presidente coloca em discussão o parecer da CJF, não havendo
vereador para discutir, coloco em 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 o projeto. Não havendo
vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores que concordam
permaneçam como estão e contrárIOS se manifestem, aprovado por todos, O
Presidente solicita que o Secretário faça a leitura do Projeto 012/14 do Vereador
Erlei Vieira. 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 que queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis
permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos, O
Presidente coloca em discussão o projeto, o Vereador Erlei Vieira discutiu o projeto,
não havendo mais vereador que queira dlscutir coloca em votação, vereadores que ~
concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos.
O Presidente solicIta que o Secretário faça a leJtura do Projeto 029/14 do Vereador
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Vere dor Rudinel Brombilla Vere
Presidente

Alaar Tomaz. O Presidente solicita que o Secretário proceda a leitura do parecer
inviável da CJF do projeto, o Presidente coloca em discussão o parecer da CJF,
vereadores Paulino de Moura e Alaor Tomaz discutiram o parecer, não havendo
mais vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis
permaneçam como estão, contrários se manifestem, rejeltado por 8 votos contrários
a 4 votos favoráveis o parecer inviável da CJF. O Presidente encaminha o projeto
para COES exarar parecer. Nada mais havendo a tratar, sob proteção de Deus o
presidente declarou encerrada apresente sessão, convocando os senhores
vereadores para a próxima sessão ordináriaa se realizar no dia trinta de Junho de
dois mil e quatorze às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, Tenham todos uma
excelente !te.
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