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Presiden e

Ao trigésimo dia do mês de julho de dOISmil e quatorze, às dezoito horas e quarenta
e cinco minutos ocorreu á vIgésima terceIra sessão do ano de dois mil e quatorze da
Câmara Municipal de Caraúnho. O Vereador Otto Gerhardt procedeu à leitura de
um trecho da Bíblia. O Presidente colocou em apreciação a ata 022/14 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 votaçâo. Aprovado por
todos. O Presidente solicita que seja lido o expediente. Secretário: LEITURA DO
EXPEDIENTE: Oficio do Lioos Clube Carazmho Glória convidando para posse da
Diretoria para o próximo ano leonístico, dia 27 de junho, as 20 horas no
Restaurante do Baixinho. Resolução do Tribunal de Contas instituindo o "Premio
Boas Práticas de Transparênc13 na Internet; Convite para o lançamento do Anuário
MaIS Saúde 2014-2015 do Grupo Diário da Manhã, dia 30 de junho as 08 horas no
Grupo Diáno da Manhã Passo Fundo; Convite do 6° ano da EMEF Pedro
Pasqualotto e Equipe Diretiva juntamente com a Brigada Militar (Grupo
Ambiental) para participar da formatura do "Programa Patrulheiro Ambiental
Mirim" dia 03 de julho as 19.30 na Escola; Oficio n° 230/2014 ~ da Secretaria
Municipal de Educação solicitando repasse de recursos para implantação do
Instituto Federal de Educação, Ciênc13 e Tecnologia Farroupilha para aplicação na
infraestrutura no espaço do Centro Mumcipal de Educação Profissional Joaquim J.
de Moura; Oficio Circular 002/14 da Duvidoria da Assembleia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Sul, colocando ao dispor dessa casa os serviços de
Duvidaria Parlamentar, instalado no 6u andar, como fone (51) 321.0-1922; Oficio n°
243/14 do Comandante do 38° Batalhão de Policia Militar, Major Paulo Ricardo
Leão Saraiva, agradecendo oficio de felicitações por ter assumido o comando do 38
BPM; Oficio 025/2014 do Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal,
solicitando cedencia do plenário para o dia 15 de julho as 16 horas: Presidente
solicita que seja realizada a leitura das indicações. LETTURA DAS INDICAÇÕES:
Secretário: 7730 Anselmo Bnt7-ke . Encaminhamos solicitação ao Executivo
Municipal para que determine ao setor competente com a máXIma urgência
possível a realização de cascalhamento, ensaibramento e compactação na rua
Caçapava,Bairro Floresta pois o local encontra-se em sItuação precária; 7731 Orion
Albuquerque _ Solicitando a retirada de entulhos verde nas Ruas Dejanira
Kochemborger e Walter Fetzer, BaIrro Oriental; 7732 Orion Albuquerque .
Solicitando para que seja efetuado com urgêncIa o patrolamento, cascalhamento e 9
compactação da Estrada Velha de São Bento. Solicitação dos Moradores; 7734 -
Daniel Weber _ Seja enviado oficio ao Prefeito Municipal para que seja estudada a
possibilidade de criação de projeto de lei onde todos os funcionános de carreira do
município que concluam graduação em ensmo superior, recebam avanço em seus W
rendimentos, gratificação/bonificação, enquanto trabalhar no município de
Carazinho; 7735 Eduardo Assis - Patrolamento, colocação de cascalhos e , .
compactação na estrada CRZ 478 Nilo Afonso Branda, antiga estrada de mata .
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cobra; 7737 Daniel \Veber - Solícita para que seja realizado o trabalho de
cascalhamento, ensaibramento e compactação no final da Avenida Pátria, pois este
trecho encontra-se em péssimas condIÇões de trafegabilidade e neste domingo
deixou mais uma vez um ônibus atolado; 7738 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 Rua Carijós Bairro; 7739 Gian Pedroso - Solicitamos que sejam tomadas
providencias quanto a melhorar a estrutura das paradas de ônibus ao longo do
Terminal na Gafe, no sentido de que as mesmas possuam uma maior proteção,
visto que em dias de chuva, vento e frio intenso, os passageiros que aguardam o
coletivo, mesmo com a proteção superior, ficam encharcados. (Salientamos ainda
que este pedido já foi feito também por outros Vereadores); 7744 Gian Pedroso -
Estamos mais uma vez REITER.A.NDO solicitação ao Executivo Municipal para que
providencie junto a Secretária Municipal de Saúde, que todos os locais de prestação
de saúde pública no município estejam de acordo com a Lei Municipal n° 6.822 de
24 de julho de 2008, que estabelece critérios para formação da fila de espera nos
locais de prestação de serviços de saúde pública no Município de Carazinho; 7748
Daniel Weber _ Para que determine ao Setor Competente que seja realizado o
recolhimento de galhos e entulhos no terreno baldio localizado entre a Rua Aimorés
e a Rua Paulo Coutinho; 7749 Estevão De Loreno - Solicita o cascalhamento e
compactação da Rua Lauro Weber (rua de chão) em toda a sua extensão; 7750
Estevão De Loreno _ SolIcitando que seja realizada a canalização da Rua Lauro
Weber; 7752 Eduardo Assis - Estudo de melhoria de trânsito na rua Silva Jardim,
esquina com Alferes Rodrigo - Bairro Centro; 7754 Eduardo Assis - Consertos dos
mastros e recolocação das bandeiras dos estados na praça do Bombeador, situada
em frente a estação Rodoviária; 7755 Paulino de Moura - Solicitamos ao
Departamento Municipal de TrânsIto que providencie no início da Avenida Pátria
até a esquina da Rua Barão de Antonina seja prOVIdenciado o estaCIOnamento pago.
Atendendo assim a solicitação de moradores; 7757 Estevão De Loreno - Solicitando
que seja realizada a canalização da Rua Lauro Weber; 7758 Estevão De Loreno -
Solicitamos a operação tapa buracos na rua São Paulo, no bairro Oriental; 7769
Alaar Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao
setor competente que realize o recolhimento de galhos e entulhos na Rua
Expedicionário Almandio Goering, no Bairro São Sebastião; 7771 Alaor Tomaz -
Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que realize o recolhimento de galhos e entulhos na Rua Aristides Alves,
no Bairro São Sebastião; 7772 Estevão De Loreno - Solícita melhorias na Rua
Tupiniquins, e que seja realizado um estudo para o asfaltamento da referida via;
7775 Mareio Hoppen _Solicitando ao Executivo l'•...runicipal, que determine ao setor
competente, a
execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua, Paissandú Bairro
Glória; 7778 Mareio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine
ao setor competente, a execução serVIço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na
Rua, Santos Dumnt Hermes Bairro Glória; 7779 Daniel Weber - Solicita ao
executivo municipal para que tome providências em relação aos telefones das
ESF'S, pois muitos ainda não estão em funcionamento. LEITURA DOS
REQUERIMENTOS: 7729 Daniel Weber - Solicitando relatórios referente a
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empresa Conpasul; 7733 Gian Pedroso - Seja enviado ofício a Coordenadora da 39°
CRE, solicitando informações com relação a implantação do ensino politécnico; 7736
Rudi Brombilla _O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após
aprovado em plenário seja encaminhado ofício ao com PEDIDO DE INFORMAÇÃO
ao Executivo solicitando as seguintes informações; 7741 Alaor Toma7. - Seja enviado
oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sra. "MARIA
NOÊMIA DA ROSA, a "DONA TICA", pelo falecimento, ocorndo no dia 28 de
Junho de 2014; 7742 Daniel Weber - O Vereador abaixo subscrito requer, na forma
regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso
a Richard Thalheiner pela sua participação no Torneio Estadual de Taekwondo
realizado no município de Frederico \Vestphalen neste último domingo (29).
Richard com muita garra e determinação, ganhou todos os títulos na categoria
adulta. Através desta receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal;
7743 Eduardo Assis - Parabenização para a EPB, Escola de PaIS de Carazinho, pela
passagem do 7° aniversário da referida escola que se passou dia 29 de junho de
2014. Parabenizo pelos excelentes serviços prestados sempre com ética, moral e
conhecimentos, sempre pelo bem da família e pela regra por ela determinada.
Receba da casa dos povo os mais sinceros votos de cada vez mais, desenvolver esses
projetos voltados para a família, o qual é o alicerce de toda SOCIedade; 7745 Daniel
Weber _ O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de
lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso à Pastelaria do Gringo,
que completa no próximo mês 30 anos de história em nosso município. Localizado
na Av. São Bento a Pastelaria do Grlllgo sempre foi referência devido ao bom
atendimento, organização e a variedade de lanches apetitosos servidos pelo
estabelecimento. Através desta receba as congratulações do Poder Legislativo
Municipal; 7747 Alaor Tomaz - Seja enVIado ofício do Poder Legislativo de
Carazinho, a Direção da Escola MunicIpal de Ensino Fundamental João XXIII pela
realização do Café Junino; 7751 Anselmo Britzke, Glan Pedroso e Estevão De
Loreno _ Os Vereadores abaixo assinados,requerem na forma regimental, que após
lido e aprovado em plenário,seja autorizada viagem à Porto Alegre, nos dias
07,08,09 e 10 de Julho para participar de audiência na Secretária de Saúde e para
fazer um Curso no Inlegis - Novos Desafios para assessores, vereadores, diretores
na elaboração de leis, processo legislativo, atas ,pareceres do TCE e oratória e a fala
de improviso; 7753 Estevâo De Loreno - Seja enVIado ofício com os mais sinceros
votos de profundo pesar aos familiares de GUILHERME PLENTZ Q
SCHARNOVSKI, pelo falecimento ocorrido no dia 27 de Junho de 2014; 7756 -
Estevão De Loreno; 7759 Eduardo Assis - O Vereador abaixo assinado requer na
forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio ao
Executivo Municipal, para que informe o que segue, referente a Sala de Projetos em
parceria com a Ulbra - Universidade Luterana do Brasil. l°. Quantos e quais os
nomes dos funcionários do Executivo Municipal estão cedidos para este espaço I
Sala de projetos; 20• QUaIS foram os projetos desenvolvidos pelo espaço com a
participação ou assinatura dos funcionários cedidos; 30. Desses projetos, quantos e 4Jb
quais foram enviados para o Governo Federal e lou Estadual; 4" Quantos projetos
desses enviados, já foram aprovados a nível Estadual e a nível Federal na Casas I

Civil; 5°. Qual o montante de verba que foi destinado ao Município dos projetos
apresentados pela sala de proJetos. 60• Das verbas destinadas através de projetos
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elaborados pela sala de projetos, quais foram os órgãos e/ou entidades benefic18das
pelos mesmos;7760 Eduardo Assis - O Vereador abaIxo assinado requer na forma
regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio ao Executivo
Municipal, para que mforme o que segue, referente ao parque dos Sábias localizado
no Centro do Município. Sabendo-se que foram destinados pelo Governo Federal
195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) e de contra partida pelo Executivo
Municipal, R$ 24.000, 00 (vinte e quatro mil reais) sendo assim; 10. qual o motivo
da obra estar parada já que iniciou em 2012 as melhorias começaram com o
cercamento; 2°. quanto foi investido desde o início da obra 3°. quanto por cento falta
para a finalização;7761 Orion Albuquerque - Seja enviado oficio de profundo pesar
aos famibares do jovem GUILHERME PLENTZ SCHARNOVSKI, Guilherme filho
da nossa amiga Gilca Plentz Scharnovski e do Sr. Antonio Scharnovski ( in
memorian), que veio a falecer prematuramente no dia 27 06 do corrente mês; 7762
Alaor Tomaz e Anselmo Britzke - Seja enviado ofício do Poder Legislativo de
Carazinho, a Patronagem do CTG Alfredo D'Amore pela realização do Castelão ao
Fogo de Chão, alusiva a passagem de seus _35 anos de fundação; 7763 Anselmo
Britzke _ O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que depois de
ouvIdo O plenário, seja encaminhado oficio a Diovana Morates, que conquistou O
título de 1~ Prenda Juvenil da 7" Região TradicIOnalista, representando o CTG
Unidos pela Tradição Riogl'andense; 7764 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio com os
mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. GUILHERME PLENTZ
SCHARNOVSKI pelo falecimento, ocorrido no dia 27 de Junho de 2014; 7765
Daniel Weber - Requerimento de Aplauso para Judite Mariza Machado Maria;
7766 Alaar Tomaz - Seja enVIado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a
DIOVANA MORATES pela conquista do título de Prenda Juvenil da 7° Região
Tradicionalista; 7768 Fernando Sant'anna - O Vereador abaixo subscrito requer, na
forma regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de
aplauso ao Sr. Francisco Lermen, que na ultima quinta-feira dia 26 assumiu a
presidência do Lions Clube Industrial. Através desta receba as congratulações do
Poder Legislativo Municipal; 7770 Fernando Sant'anna O Vereador abaixo
subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido e deferido em plenário,
seja enviado oficio de aplauso ao Sr. Radamés Amende, que na ultima quarta-feira
dia 25 assumiu a presidência do Lions Clube Centro. Através desta receba as
congratulações do Poder Legislativo Municipal; 7773 Fernando Sant'anna - O
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido e 9
deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso ao Sr. André Gobbi. que na
ultima terça-feira dia 24 assumiu a presidência do Rotary Club Carazinho. Através
desta receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal; 7774 Estevão De
1..oreno _ Seja enviado oficio ao setor competente com o seguinte PEDIDO DE
INFORMAÇÃO, sendo: 1 - Informar qual a atual situação de uma sala localizada
na rua Arnildo Tauch de matrícula de n° 31.652, no baIrro Planalto? 2 - Como está
sendo utilizada a sala pelo município de Carazinho? :3- No caso de respostacW
afirmativa, quem está utili7mndo? 4 - No caso de não estar sendo utilizada, existe
algum projeto futuro para a referida sala, qual ?; 7776 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 ofício do Poder
Legislativo de Carazinho ao Prefeito Municipal, para que no dia de sua explanação
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do prefeito,conforme pedido do Vereador Paulino de Moura,que foi aprovado em
plenário,tendo sido adiado em razão de suas férias,para que nesse mesmo dia,
aproveitando a oportunidade possa também fazer um relato dos projetos e obras
que foram e estao sendo realizadas pela atual administração. Como legisladores é
importante que possamos estar a par do que está sendo feito, para darmos
satisfação à comunidade; 7777 Glan Pedroso - Seja enviado ofício do Poder
Legislativo de Carazinho ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas de
Carazinho S/A-Eletrocal', solicitando que seJa realizado um trabalho de troca das
luminárias da Rua Independência nas proximidades do n° 39, em vários postes, por
lâmpadas de vapor de SÓdIO400, tendo em vista que as lâmpadas existentes não
oferecem grande luminosidade. Tribuna Livre: Nadir de Souza - Presidente do
Bairro São Lucas, questionamentos dos Vereadores Estevão De Loreno, Paulino de
Moura, Daniel Weber e Anselmo Britzke. Intervalo Regimental: Suprimido. Grande
Expediente: Suprimido. O Vereador Anselmo Brit7;ke solicita que seja alterada a
data do requerimento 7776, o presIdente coloca em votação o pedido verbal do
Vereador, Vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se
manifestem, aprovado por todos. O Vereador Anselmo Britzke solicita que os
requerimentos sejam votados em bloco, o Presidente coloca em votação o pedido
verbal do Vereador, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários
se manifestem, aprovado por todos. O PreSIdente coloca em discussão os
requerimentos, os vereadores Paulino de Moura, Daniel Weber, Eduardo Assis,
Estevão De Loreno, Anselmo Britzke, Alaor Tomaz e Rudi Brombllla discutiram os
requerimentos, não havendo mais vereadores que quelram discutir coloca em
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem,
aprovado por todos. Nada mais havendo a iratar, sob proteção de Deus o presidente
declarou encerrada apresente sessão, convocando os senhores vereadores para a
próxima sessão ordinária a se reahzar no dia trinta de junho de dois mil e quatorze
às dezoito horas qua enta e cinco minutos. Tenham todos uma excele te noite.
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