
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBR
035/14

p,csidente

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às dezoito horas e
quarenta e cinco minutos ocorreu á trigésima quinta sessão do ano de dois mil e
quatorze da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Paulino de Moura
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente solicita que sejam lidas as
convocações dos suplentes. C O N V O C A ç Ã O - 30/2014 Senhor Roque Pereira,
CONVOCOVossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no
dia 22 de setembro, tendo em vista pedido de licença do Vereador Orioo
Albuquerque, por motivos de saúde, conforme dispõe Regimento Interno, art. 11,
inciso II, alínea 8, desta Casa. C O N V O C A ç Ã O - 31/2014 Senhor Veronite
Siliprandi, CONVOCOVossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de
Vereadores, no dia 22 de setembro, tendo em vista pedido de licença do Vereador
Otto Gerhardt, por motivos de saúde, conforme dispõe Regimento Interno, art. 11,
inciso lI, alínea a, desta Casa. O Presidente colocouem apreciação a ata 034/14 da
sessão ordinária do dia quinze de setembro de dois mil e quatorze. Está em
discussão à ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou em
votação. Aprovado por todos. Secretário: LEITURA DO EXPEDIENTE: Ofícion°
222/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Resposta Pedido de Informação
OP 183/14; Oficio n° 224/2014 - do Executivo Municipal solicitando reserva do
plenário da Câmara para realização de audiência pública para apresentação do
relatório de gestão relativas ao 2° quadrimestre 2014, dia 30 de setembro as 11
horas; Ofício do Circulo de Orquidófilos de Carazinho convidando para participar
da cerimônia de abertura da Exposição Estadual e Vigésima Exposição Regional de
Orquídeas dia 27 de setembro as 16 horas no pavilhão da Paróquia São José no
Bairro Oriental; OfícioCircular n° 007/2014- do Conselho Regional de Fisioterapia
e Terapia Ocupacional solicitando menção pública em homenagem ao dia do
Fisioterapeuta e do Terapeuta ocupacional dia 13 de outubro. LEITURA DAS
INDICAÇÕES:8622 Daniel Weber - Solicita melhorias na praça do bairro Princesa;
8624 Daniel Weber _ Solicita instalação de uma placa de "PARE" no cruzamento
entre as ruas Goias e Erminia Tombini; 8628 Estevão De Loreno - Solicita a
operação tapa buracos na rua Leonel Rocha, começando junto a Avenida Flores da
Cunha até a esquina com a rua Alfredo Closs; 8629 Paulino de Moura - Solicitar ao
Executivo juntamente com o setor competente a colocaçãode tubos para canalizar o
esgoto e colocação de bueiros na Rua Silva Jardim N° 570 Bairro: Oriental; 8631
Estevão De Loreno - SOLICITA que estude a possibilidade da reconstrução do
calçamento da Rua Alfredo Closs, começando junto a Empresa Barril até a esquina
com a Rua João Clemente Elsing; 8632 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo
juntamente com o setor competente a limpeza de entulhos e lixos na Rua Padre
Landel. Bairro: São Sebastião; 8633 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo
juntamente com o setor competente a limpeza de galhos espalhados e lixos na Rua
Vieira. de Castro Bairro: São Sebastião; 8631 Paulino de Moura - Solicitar ao
Executivo juntamente com o setor competente a limpeza de galhos espalhados e
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entulhos na Rua Antônio Jorge Otto Filho. Bairro: São Sebastião; 8640 Roque
Pereira - para que realize melhorias, com urgência na Rua Humberto Lampert,
Bairro Vila Rica. Solicitação da Comunidade; 8641 Roque Pereira - Solicitando para
que seja efetuado com urgência melhorias na Estrada de Pinheiro Marcado,
conforme informação da comunidade o cascalho foi depositado na via principal e
ainda não foi espalhado, sendo que no próximo final de semana a Comunidade vai
realizar festividades, e com esta via interditada vai dificultar muito a
trafegabilidade. Solicitação da Comunidade; 8642 Alaar Tomaz - Seja enviado oficio
ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam
realizadas obras de melhorias na Rua Carijós, Bairro Conceição; 8644 Alaor Tomaz
_ Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que sejam colocados quebra-molas elou redutor de velocidade na Rua
Xavantes; 8645 Eduardo Assis - Reitera a solicitação fiscais de trânsito na Rua
Eurico Araújo, acesso a Av. Flores da Cunha em horário de Início e fim de
expediente comercial; 8647 Estevão De Loreno - SOLICITA que estude a
possibilidade da reconstrução do calçamento da Rua Alfredo Closs até a esquina
com a Rua João Clemente Elsing; 8653 Estevão De Loreno - Solicita que determine
ao setor competente a operação tapa buracos na Rua Valeriano A. dos Santos, em
frente ao nO135; 8654 Estevão De Loreno - SOLICITA que estude a possibilidade
da reconstrução do calçamento da Rua 3 de Outubro, junto a esquina com a Rua
Presidente Vargas; 8655 Estevão De Loreno . Para que seja colocada uma tampa ou
grade na boca de lobo localizada na Rua Ernesto Alves esquina com Rua Barros
CassaI; 8656 Estevão De I..,oreno. Seja realizado cascalhamento e compactação da
Rua Oriental; 8659 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para
que determine ao setor competente que sejam realizadas obras de melhorias na
Rua Raul Pilia, Bairro São Miguel; 8661 Veronite Siliprandi - Encaminhamos
solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima
urgência possível medidas no sentido de agilizar a colocação de um container entre
as Ruas Pedro Vargas, Bernardo Paz e na David Canabarro, nas imediações do
Edificio Ana Terra. Pedido dos moradores; 8662 Veronite Siliprandi
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente
com a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar a colocação de um
container junto ao Condomínio Jarré na Rua Barão do Triunfo atrás do Coqueiros
Pátria. Pedido dos moradores; 8663 Veronlte Siliprandi - Encaminhamos
solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima
urgência possível medidas no sentido de agilizar a colocação de um container na
Rua Bernardo Paz entre as Ruas Marechal Floriano e Marechal Deodoro nas
imediações da 28a Regional de Polícia Civil do Estado e a 23a Coordenadoria de
Obras do Estado. Pedido da Vereadora; 8673 Fernando Sant'anna - Solicita a
pintura das faixas de segurança na Av. Pátria nos locais onde o recapeamento
asfáltico já foi concluído. Mesmo entendendo que o local está em obras é necessária
a sinalização adequada para evitar acidentes com pedestres; 8674 Fernando
Sant'anna - Reitera solicitação de reparos no pavimento na Rua Pedro João da
Silva e entorno. Pois praticamente todas as ruas do Bairro Santa Terezinha estão
em péssimo estado e segundo moradores depois que foram feitos trabalhos no local
a situação ficou ainda pior. JUSTIFICATIVA Pedido de moradores do local
LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 8620 Rudi Brombilla - O Vereador abaixo

8
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PAB ) 3330 • CEP 99500-000 • CARAZINHO - RS
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

99500-000 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 89.965.222/0001-52

assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para
aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos à Direção, Funcionários e
colaboradores do GRUPO DIÁRIO DA MANHÃ, pela organização e transmissão do
GALPÂO DO GRUPO DIÁRIO, iniciado neste ultimo dia 15 de setembro; 8621
Rudi Brombilla - O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que
depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado ofício de
cumprimentos à Direção, Funcionários e colaboradores do GRUPO GAZETA, pela
organização e transmissão do GALPÃO CRIOLO, iniciado neste ultimo dia 15 de
setembro; 8623 Daniel Weber - O vereador a seguir assinado no uso de suas
atribuições legais e regimentais, solicita à ELETROCAR para que seja realizadas
melhorias na iluminação da Praça do Bairro Princesa, pois a atual situação da
iluminação neste local tem gerado preocupação para os moradores do locaL Esta é
uma solicitação dos moradores e da população que necessita transitar diariamente
nas proximidades. A realização de melhorias na iluminação da Praça trará aos
moradores a possibilidade de desfrutar de uma área de lazer pública no período em
que os mesmos voltam de seus trabalhos; 8626 Mareio Hoppen - O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que após lido e aprovado em Plenário seja
encaminhado oficio de aplauso à equipe Diretiva e estendido aos professores da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Getúlio Dornelles Vargas,
pela média de 6;7 alcançada no IDEB, pelas séries iniciais; 8637 Anselmo Britzke -
O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que depois de ouvido o
plenário, seja encaminhado oficio ao Coordenador do Conselho Municipal de
Tradições Gaúchas - CMTG e aos Centros de Tradição Gaúcha do município que
participaram e colaboraram para a realização dos Eventos da Programação da
Semana Farroupilha e em especial pela participação no Desfile que encerrou as
atividades da Semana Farroupilha em Carazinho, realizado no sábado dia 20 de
setembro; 8638 Rudi Brombilla - O Vereador abaixo assinado requer na forma
regimental que após lido e aprovado em plenário seja autorizado viagem à Porto
Alegre nos dias 29 e 30 de Setembro de 2014; 8639 Daniel Weber - Solicita para que
seja enviado oficio de aplauso ao Dr. Elbio Esteve, pelos relevantes trabalhos
prestados na área de Cardiologia a população de carazinho e região; 8643 Eduardo
Assis - Seja enviado oficio à Corsan - Companhia Riograndense de Saneamento,
solicitando que refaçam o conserto no asfalto na rua Senador Salgado filho, Bairro
Conceição, em frente a Madeireira Pilger; 8646 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio
com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. PEDRO COSTA
CLEMENTE pelo falecimento, ocorrido no dia 20 de Setembro de 2014; 8648 Daniel
Weber e Estevão De Loreno - Solicita para que seja enviado oficio de aplauso ao
Super Mercado Economia Praça que conquistou o 1° lugar na programação que
premiou o Concurso de Vitrines sediado pelo CTG anfitrião da Semana Farroupilha
2014 em Carazinho, o Alfredo D'Amore; 8649 Daniel e Estevão De Loreno .
Solicitamos para que encaminhe oficio ao Executivo Municipal, solicitando que
sejam prestadas informações referentes ao Vale alimentaçâo dos servidores
municipais; 8650 Estevão De Loreno e Daniel Weber - Seja enviado oficio de
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho à Escola Princesa Isabel, direção,
professores, funcionários, pais e alunos, que conquistaram 10 Lugar categoria
escola na programação que premiou o Concurso de Vitrines sediado pelo CTG
Alfredo D' More, anfitrião da Semana farroupilha 2014 em cara9ho; 8651
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Estevão De Loreno e Daniel Weber - Solicita para seja enviado oficio de aplauso a
empresa Artany Móveis que conquistou o 2° lugar na programação que premiou o
Concurso de Vitrines sediado pelo CTG anfitrião da Semana Farroupilha 2014 em
Carazinho, o Alfredo D'Amore; 8652 Estevão De Loreno e Daniel Weber - Seja
enviado oficio de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho ao Colégio
Sinadal Rui Barbosa, direção, professores, funcionários e alunos, que conquistaram
2° lugar categoria escola, na programação que premiou o Concurso de Vitrines
sediado pelo CTG Alfredo D' More, anfitrião da semana farroupilha 2014, em
Carazinho; 8657 Estevão De Loreno - Os Vereadores abaixo assinados solicitam na
forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja
enviado oficio de cumprimentos à Direção, Funcionários e colaboradores do GRUPO
GAZETA, pela organização e transmissão do GALPÃO CRIOULO, iniciado neste
ultimo dia 15 de setembro; 8658 Daniel Weber e Estevão De Loreno - Solicita para
que seja enviado oficio de cumprimentos à Direção, Funcionários e colaboradores do
GRUPO DIÁRIO DA MANHÃ, pela organização e transmissão do GALPÂO DO
GRUPO DIÁRIO, iniciado neste ultimo dia 15 de setembro; 8660 Estevão De
Loreno e Daniel Weber - Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma
regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja enviado oficiode aplauso
a Diário da Manhã que conquistou o e lugar na programação que premiou o
Concurso de Vitrines na categoria galpão sediado pelo CTG anfitrião da Semana
Farroupilha 2014 em Carazinho, o Alfredo D'Amore; 8664 Gian Pedroso . seja
encaminhado oficio para a Diretora Administrativa da Secretaria Municipal da
Saúde, Sra. Fernanda da Cás e para a Diretora Executiva, Srta. Aline Cruz
cumprimentando-lhes pelo belo trabalho que ambas vem desempenhado frente as
suas funções. Ambas têm sido alvos de constantes elogios pela dedicação e atenção
com que tratam 08 assuntos de suas alçadas, bem como pela atenção que dedicam
as pessoas que atendem, procurando sempre agir com respeito e cordialidade; 8665
Gian Pedroso - Seja encaminhado oficio para a agência dos Correios de Carazinho
manifestando nosso apoio a decisão de não aderir a paralisação que iniciou no
último dia 18 no Estado; 8666 Fernando Sant'anna - O Vereador abaixo assinado,
requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja autorizado
viagem à Porto Alegre,entre os dias 23 a 26 de setembro de 2014, para participar
do 5° Simpósio de Gestão Pública Municipal; 8667 Fernando Sant'anna - O
Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e aprovado em
plenário, seja autorizado viagem à Porto Alegre,entre os dias 23 a 26 de setembro
de 2014, para participar do 5° Simpósio de Gestão Pública Municipal: Outrossim
solicitamos a cadência do carro oficial para deslocamento; 8668 Fernando
Sant'anna - O Vereador signatário solicita que após lido em plenário, seja enviado
oficio ao Hospital e Caridade de Carazinho (RCC) para que preste as seguintes
informações abaixo: 1) Conforme relatório da Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
realizado pela Auditora Médica e a Coordenadora de Faturamento, consta que
entre janeiro de 2008 a 30 de abril de 2010 houve abertura de APACs após o óbito
de 26 pacientes da Oncologia do RCC, inclusive apontados por audItoria do
Tribunal de Contas da União (TeU). A soma deste valor chegou a R$ 216.349,26
sendo assim gostaria de saber se todo o valor foi devolvido aos cofres públicos? Caso
contrário quando será devolvido? 2) De quem foi o erro e se foram tomadas medidas
administrativas e outras que se fizerem necessárias? Já que a cobrança de
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quimioterapia para paciente falecido encontra tipificação no artigo 172 do Código
PenaL 3) Novos casos foram apresentados no ano de 2014, quais as medidas do
ReC para evitar essas cobranças indevidas?; 8669 Fernando Sant'anna - O
Vereador signatário solicita que após lido em plenário, seja enviado ofício a
Secretária Municipal de Saúde para que preste as seguintes informações abaixo: 1)
A Secretaria recebeu todo o valor cobrado indevidamente pelo ReC no período de
0110112008 a 30104l201O? 2) Por se tratar de recursos federais repassados do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Carazinho, a Secretaria
tem o controle de como esses recursos estâo sendo usados? 3) A Secretaria tem
previsão de quando serão criadas as Comissões de Fiscalização, conforme contrato
firmado entre a Prefeitura e o HCC?; 8670 Fernando Sant'anna - O Vereador
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido e deferido em
plenário, seja enviado oficio de aplauso a todos os Funcionários dos Correios de
Carazinho, pois os mesmos não aderiram a paralisação realizada pelas demais
agencias do Estado. Evitando assim o atraso de correspondências e entregas em
nosso município. Através desta receba as congratulações do Poder Legislativo
Municipal.; 8671 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 Radialista Paulo Silva pela realização do Programa Gincana de
Solidariedade. Pois o mesmo procura trazer alegria e felicidade para o povo
carazinhense. Através desta receba as congratulações do Poder Legislativo
Municipal; 8672 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 Grupo Diário da Manhã pela realização do Galpão Crioulo. Evento esse
que só vem a enaltecer nossas tradições na Semana Farroupilha. Através desta
receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal. Intervalo Regimental.
Grande Expediente: Leticia Del Salvia, arquiteta responsável pelo loteamento fez o
uso da tribuna. Ordem do Dia: Apreciação e Votação dos Requerimentos. O
Vereador Anselmo solicita que os requerimentos e os projetos viáveis sejam votados
em bloco. O Presidente coloca em discussão o requerimento verbal do Vereador
Anselmo, não havendo Vereador que queira discutir coloca em votação, vereadores
que concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por
todos. O Presidente solicita ao Secretário Leitura do número e autor dos
requerimentos. O Presidente coloca em discussão os requerimentos, o Vereador
Paulino de Moura discutiu os requerimentos, nao havendo mais vereadores que
queiram discutir, coloca em votação, vereadores favoráveis permaneçam como
estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. O Presidente solicita que seja
feita a leitura da ementa e autor dos Projetos 095/14 Executivo Municipal, 102/14
Executivo Municipal, 107/14 Executivo Municipal e Projeto de Lei Complementar
007/14 do Vereador Eduardo Assis .. O Presidente solicita que seja feita a leitura do
parecer da CJF. O presidente coloca em discussão o parecer da CJF, não havendo
vereador que queira discutir coloca em votação, vereadores que concordam
permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. O
Presidente solicita que seja feita a leitura do parecer da COES. O presidente coloca
em discussão o parecer da COES, não havendo vereador que queira discutir coloca
em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se
manifestem, aprovado por todos. Está em discussão os projetos com os pareceres já
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aprovados, não havendo vereadores que queiram discutir coloco em votação,
vereadores que concordam permaneçam como estão, contrárIos se manifestem,
aprovado por todosNada mais havendo a tratar, sob proteção de Deus o presidente
declarou encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a
próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 29 de setembro as dezoito horas e
quarenta e cinco minutos. Tenham todos uma excelente noite.

Vere i ombilla
Presidente

Vere'dor ao&az
Secretário
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