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Ao nono dia do mês de março de dois mil e quinze, às dezesseis horas e
quarenta e cinco minutos ocorreu á sétima sessão do ano de dois mil e quinze
da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Daniel Weber procedeu à
leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente colocou em apreciação a ata
006/15 da sessão ordinária do dia 02/03/15. Está em discussão à ata, não
havendo vereadores que quisessem discutir colocou em votação. Aprovado
por todos. LEITURA DO EXPEDIENTE: Ofício 069/15 do Executivo Municipal, o qual
encaminha o Projeto de Lei 030/15; Ofício 071/15 do Executivo Municipal, o
qual encaminha o Projeto de Lei 032/15; Ofício 072/15 do Executivo Municipal,
o qual encaminha o Projeto de Lei 033/15; Ofício 001/15 da Associação de
Moradores do Bairro Planalto solicitando recurso financeiro para cobertura de
pavilhão da referida associação; Ofício Circular do 38° BPM - Carazinho
convidando para solenidade de entrega de viatura do Programa de
Participação Popular 2013/2014 dia 08 de março as 15.30 na Praça central;
Convite da ACIC para reunião da Diretoria Executiva da ACIC dia 23 de
março, as 12:30; Convite da CDL para solenidade de posse da nova diretoria
eleita para o biênio 2015/2016, dia 20 de março as 20 horas no salão de
eventos do CDL; Diversos comunicados do Ministério da Educação
informando a destinação de recursos para Carazinho. LEITURA DAS
INDICAÇÕES: 10293 Erlei Vieira Indicação Solicitando ao Executivo Municipal
que determine ao setor competente a execução de melhorias no calçamento
da Rua Pinheiro Machado, atualmente as pedras encontram-se todas
desencontradas e se faz necessário a sua recolocação entre os números 288 e
287. 10294 Erlei Vieira Indicação Solicitando ao Executivo Municipal que
determine ao setor competente o recolhimento de entulhos verdes na Rua:
Tamandaré em toda sua extensão. 10295 Erlei Vieira Indicação Solicitando ao
Executivo Municipal que determine ao setor competente a execução de
patrolamento, ensaibramento e compactação não pavimentada da Rua:
Julio de Castilhos 10296 Erlei Vieira Indicação Solicitando ao Executivo
Municipal que determine ao setor competente a execução de operação
tapa buracos na Rua: Carijós em toda sua extensão não - pavimentada. 10303
Rudi Brombilla Indicação Solicita ao Executivo para_ que determine o setor
competente os trabalhos , de reparos (Operação Tapa-Buracos) em toda a
extensão da Rua Rufino Leal no Bairro Sommer, tratar de proximidade de
escola com grande fluxo de carros, moradores, colocando em risco a vida de
alunos e pessoas que por ela trafegam. 10304 Rudi Brombilla Indicação Solicita
ao Executivo para que determine o setor competente à viabilidade de
colocação de "Contêiner" coletores de lixo, dando continuidade junta Rua
Barão de Antonina, entre a Av. Pátria até AV. Mauá. 10305 Rudi Brombilla
Indicação Solicita ao Executivo para que determine o setor competente os
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trabalhos de manutenção e limpeza do Cemitério Municipal, com a máxima
urgência, o mesmo se encontra com grande concentração mato por cima de
túmulos e infestação de ratos, solicitação da comunidade. 10307 Estevão De
Loreno Indicação Reiterando ao Secretário de Obras com urgência o
cascalhamento e compactação da Rua de chão Carijós no bairro
Conceição. 10308 Rudi Brombilla Indicação Solicita ao Executivo para que
determine o setor competente máxima fiscalização sobre os condutores em
vias publicas e logradouros de Cães sem focinheiras trafegando pelas
calçadas em meio ao povo, principalmente no centro de nossa cidade em
contrariedade ao Código e Postura no seu Art. 184 - É proibido conduzir nas
vias públicas e outros logradouros, cães que não estejam convenientemente
presos e açaimados, sob pena de multa e ressarcimento dos danos que
causarem. Açaimo ou açamo é uma peça de couro ou metal que se aplica
ao focinho deanimais - Focinheira. Mordaça, assim evitando fatos lamentáveis
que tivesse ocorrido de pessoas terem que sair para o meio da rua quando se
encontram com cães de grande porte sem segurança alguma. 10316 Paulino
De Moura Indicação Solicita ao Executivo que providencie a pintura da faixa
de segurança na Rua Pedro Vargas Bairro: Centro em frente ao Super
Mercado Economia (da Praça Central.)Pedindo providências, já que está
muito perigoso devido ao grande fluxo de carros, colocando em risco muitas
pessoas que ali trafegam. 10317 Paulino De Moura Indicação Solicitar ao
Executivo juntamente com o setor competente o patrolamento,
ensaibramento e compactação. impossível de transitar na Rua Carlos Lang
Bairro: Nossa Senhora Aparecida. 10320 Paulino De Moura Indicação Solicitar
ao Executivo juntamente com o setor competente que providencie com a
máxima urgência o patrolamento, ensaibramento e compactação na Rua
Lapa Bairro: Wincler Apresenta diversos e grandes buracos moradores pedem
providência com urgência. 10322 Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja
enviado oficio ao Diretor do Departamento Municipal de Trãnsito para que
providencie com a máxima urgência possível a pintura da faixa de segurança
em frente à Escola Princesa Isabel e que seja pintada em frente ao portão de
acesso a escola. 10323 Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio ao
Senhor Prefeito Municipal solicitando que determine ao setor competente
para que realize a roçada do terreno de propriedade da Prefeitura Municipal
localizado na Rua Machado de Assis ao lado do n° 226 no Bairro Santo
Antônio. 10324 Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio ao Senhor
Prefeito Municipal solicitando que determine ao setor competente para que
realize operação tapa-buracos na Rua Goiás. 10328 _Alaor Galdino Tomaz
Indicação Seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que
determine ao setor competente - para que realize o
patrolamento,ensaibramento e compactação na Rua Siqueira Campos,no
trecho que não é pavimentado. 10329 Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja
enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que determine ao setor
competente para que realize a limpeza e a pintura dos canteiros centrais e
meio-fios ao longo da Avenida Flores da Cunha. 10330 Alaor Galdino Tomaz
Indicação Seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que
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determine ao setor competente para que realize a limpeza do Cemitério
Municipal, tanto na parte interna quanto externa. 10332 Anselmo Britzke
Indicação Solicitando que seja providenciado com a maior brevidade possível
a reposição do calçamento na Rua Rio Negro no Bairro Floresta. 10333
Anselmo Britzke Indicação Encaminhamos solicitação ao Executivo Municipal
para que determine ao setor competente com a máxima urgência possível a
realização de melhorias na rua Humberto Lampert,Bairro Vila Rica pois o local
encontra-se em situação precária. 10334 Anselmo Britzke Indicação Solicitando
ao Executivo Municipal que determine ao setor competente que realize
imediatos trabalhos de manutenção e reforma da ponte localizada na rua
Xavantes no Bairro Conceição, pois a mesma requer reparos urgentes. 10335
Anselmo Britzke Indicação Solicitamos ao Executivo para que determine ao
setor competente que sejam tomadas providências imediatas no sentido de
realizar recolhimento de entulhos e galhos de árvores em todas as ruas do
Bairro Ouro Preto. 10337 Veronite Denicolo Siliprandi Indicação 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 28° Regional de Polícia Civil do Estado e a 23°
Coordenadoria de Obras do Estado. Pedido da Vereadora 10338 Veronite
Denicolo Siliprandi Indicação 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. 10339 Fernando Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita ao
setor competente que recoloque lixeiras comuns na cidade em
principalmente ao longo da Av. Flores da Cunha, pois muitas vezes os
transeuntes não encontram um local para jogar o lixo. 10340 Fernando
Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita ao setor competente que realize a
coleta de lixo no distrito de Pinheiro Marcado, pois a duas semanas o serviço
não esta sendo feito. 10341 Fernando Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita
ao setor competente que faça o reparo da iluminação publica na Av. Flores
da Cunha em frente ao n° 261, pois a falta da mesma deixa a via perigosa
sendo que semana passada até um sequestro relâmpago ocorreu no local.
10342 Fernando Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita ao setor competente
que realize reparos nas estradas de Pinheiro Marcado, Cruzinha e Molha
pelego, pois com a proximidade da colheita de soja será impossível o
escoamento com as mesmas em péssimo estado e intrafegáveis nos dias de
chuva. 10346 Paulino De ,Moura,indicação Solicitar ao'Exécutivo juntamente
com o setor competente a limpeza dos galhos e_lixos espalhados no meio dos
canteiros Rua Marcílio Dias Bairro: Sto. Antõnio. Os moradores solicitam
providências urgente. 10350 Marcio Luiz Hoppen Indicação Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço
de, patrolamento ensaibramento na Rua Tangará Bairro São Lucas em toda
sua. 10351 Marcio Luiz Hoppen Indicação Encaminhamos solicitação ao
Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência
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possível medidas no sentido de reabrir a sanga, pois com o trancamento da
mesma o pátio do NEJA fica todo alagado, localizado na Rua Epitácio Pessoa,
380 B.Broecker. LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 10289 Daniel Weber
Requerimento de Pesar Solicita que seja enviado ofício com os mais sinceros
votos de profundo pesar aos familiares de OTONI DE MARI "TIO TONI" pelo
falecimento, ocorrido no dia 03 de Março de 2015. 10290 Rudi Brombilla
Requerimento de Pesar O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de lido em plenário e deferido pela Presidência, seja
consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar em
nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento da senhora
SOLANGE SALETE ERLO. A todos os familiares do inesquecível Sra. SOLANGE
SALETE ERLO os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 10291 Erlei
Vieira Requerimento de Pesar O Vereador abaixo assinado requer na forma
regimental, que depois de lido em Plenário, seja encaminhado ofício
externando os mais sinceros votos de pesar aos familiares da senhora
SOLANGE SALETE ERLLO. Pude acompanhar um pouco da trajetória da
senhora Solange, sempre dedicada e buscando o melhor para seus familiares,
uma mãe exemplar, integra e generosa com o próximo. "Em verdade, em
verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz
do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jô 5:25 - Receba do Poder
Legislativo os mais sinceros votos de pesar. 10292 Erlei Vieira Requerimento de
Pedido de Informação Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental,
que após lido em plenário seja encaminhado o seguinte pedido de
informação ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Renato Süss. Com relação as
obras que estão sendo executadas pela municipalidade através do programa
PAC2 no trecho que compreende as Ruas Siqueira Campos e Quinze de
Novembro informar o que segue: 1. Qual o motivo da obra estar parada? 2.
Existe alguma previsão para o termino da mesma? 3. Qual o valor total
empregado pelo município na execução do trecho compreendido entre essas
Ruas? 4. Referente ao trecho específico enviar os empenhos, liquidações e
ordens de pagamento desta obra. JUSTIFICATIVA Verificar o andamento das
obras do PAC2 Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que
após lido em plenário seja encaminhado o seguinte pedido de informação ao
Excelentíssimo Prefeito. 10297 Erlei Vieira Requerimento de Pedido de
Informação Municipal Renato Süss. Foram solicitados por diversas
oportunidades a intimação da empresa SODER TECNO, no que se refere a
invasão do passeio público, diversos moradores procuraram a mim solicitando
que fossem tomadas as .medidas cabíveis e como _representante legal do
povo as solicitei. Diante desses fatos gostaria -das seguintes informações e
documentos. 1. Enviar notificações emitidas pela Prefeitura a empresa, Soder
Tecno, localizada no bairro FEY, no que se refere ao item a cima. 2. Caso
tenha sido notificado, qual foi o prazo dado pelo município para adequação
das irregularidades. 3. Caso não tenha sido enviada nenhuma notificação,
porque motivo a municipalidade se omitiu nesse sentido, já que esse vereador
denunciou por duas vezes esse fato. JUSTIFICATIVA Verificar possíveis
irregularidades e concessão de favorecimento no âmbito municipal. 10298
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Estevão De Loreno Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício de
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho ao Grupo de Escoteiros
Levino Junges, cumprimentando-os pelo reconhecimento recebido da União
dos Escoteiros do Brasil como Destaque Nacional Grupo Padrão Ouro e
parabenizando pelo 2° lugar Geral do Troféu Destaque Aurélio Azevedo
Marques 2015. 10299 Gian Pedroso Requerimento de Aplauso Seja enviado
ofício do Poder Legislativo de Carazinho parabenizando a Direção, Professores,
Alunos e Funcionários do Colégio Notre Dame Aparecida, cumprimentando-
lhes pela comemoração dos 85 anos desta Instituição de Ensino em nosso
município. 10300 Gian Pedroso Requerimento de Aplauso Seja encaminhado
ofício a Diretoria Presidente do Grupo Escoteiro Cônego Sorg e do Grupo de
Escoteiros Levino Junges, cumprimentando-lhes por terem conquistado mais
uma vez a distinção de Grupo Padrão Ouro. 10302 Rudi Brombilla
Requerimento de Solicitação de O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de lido em plenário e aprovado seja enviado oficio a
Eletrocar - Centrais Elétricas de Carazinho, solicitando que efetuado os
trabalhos de poda em arvores junto a Av. flores da Cunha, frente ao numero
4640 já que a mesma encontra-se junto ao - 09:10:30 Serviço poste de alta
tensão colocando em risco moradores e pedestres que por esta via circula.
Solicitação da comunidade que solicita com urgência medidas para que não
haja danos, já que esta uma área comercial com grande fluxo de pessoa que
por ela transitam. 10318 Daniel Weber Estevão De Loreno Requerimento de
Aplauso Seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo à Jovem
Carolina Muller Batista, pela premiação de melhor redação em nível regional e
estadual da 12° Edição do AGRINHO. 10321 Orion Albuquerque Requerimento
de Pedido de Informação 1- Cópia do termo de Cooperação Mútua entre o
município e Centro de Juventude Santa Terezinha da Escola Municipal de
Educação Infantil Arthur M. Arnold, localizada no Bairro Santa Terezinha. 10325
Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Pesar Seja encaminhado ofício
externando os mais sinceros votos de pesar aos familiares da senhora ZILDA
LOPES CAVALHEIRO. 10336 Fernando Sant'Anna de Moraes Requerimento de
Aplauso O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois
de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso a toda
organização da EXPODIRETO - COTRIJAL, em especial ao seu presidente Nei
César Mãnica. Feira está que será realizada de 09 a 13 de março na Cidade
de Não-Me-Toque. Através desta receba as congratulações do Poder
Legislativo Municipal. 10345 Anselmo Britzke Requerimento de Aplauso O
Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental,-que depois de ouvido
o plenário, seja encaminhado ofício ao Sr. Paulo Ricardó Gomes e a Sra.Ligia
Raddatz,pela organização do . encontro de Som Automotivo 10347 Veronite
Denicolo Siliprandi Requerimento de Aplauso A Vereadora abaixo assinado
solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para
aprovação, seja enviado oficio deste Poder Legislativo Municipal os
cumprimentos ao novo Diretor do Departamento de Esporte o Sr. Sérgio
Peixoto (Tio pisca). Receba neste dia desta Vereadora o reconhecimento, o
incentivo, e a admiração. 10348
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Daniel Weber Requerimento de Aplauso Seja enviado Ofício do Poder
Legislativo de Carazinho a Pra. Marta Candido da Silva. Os Vereadores abaixo
assinados, requerem na forma regimental que após aprovado em plenário
seja enviado ofício ao Executivo Municipal para que informe o que segue:
10352 Eduardo Assis Orion Albuquerque Erlei Vieira Paulino De Moura
Requerimento de Pedido de Informação Conforme o pronunciamento do
Deputado Federal Ronaldo Nogueira na tarde do dia 18 de fevereiro no
Plenário da Câmara de Vereadores de Carazinho, o mesmo dispõem da
quantia de R$ 4.700,000,00 ( quatro milhões e setecentos mil reais) para o
desenvolvimento social e econômico do município, sendo que para tal, os
projetos deveriam ser apresentados em seus respectivos ministérios, até o dia
24 de fevereiro de 2015, com a seguinte divisão do respectivo valor: " - R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais) para pavimentação; - R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais) para equipamentos para o Yacamin; - R$
850.000,00 ( oitocentos e cinquenta mil reais) para equipamentos da UPA; - R$
200.000,00 (duzentos mil reais) para o pólo Tecnológico; - R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais) Revitalização de praças e campos da Várzea;
- R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil para o CETRAT; - R$ 450.000,00
(quatrocentos e cinquenta mil reais) para a agricultura; - R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais) para a APAE; - R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais) para o Patronato Santo Antônio. " Sabendo-se que para a
APAE, CETRAT e Patronato Santo Antônio, não é responsabilidade da Prefeitura
de Carazinho. Solicita-se: 1. Quantos projetos para uso de tal verba foram
apresentados; 2. Descrição de cada projeto e seu montante em valores para
a realização do mesmo; 3. Quantas ruas e/ou quadras serão asfaltadas e/ou
calçadas; 4. Nominata de ruas entre quadras a que se destina o calçamento
e/ou asfaltamento 5. Quais as praças e/ou campos da Várzea que foram
contemplados, nominata dos mesmos; O Vereador abaixo assinado, requer na
forma regimental que após aprovado em plenário seja enviado ofício ao
Executivo Municipal para que informe o que segue: 10353 Eduardo Assis
Requerimento de Pedido de Informação Referente a confecção do
informativo da Prefeitura de Carazinho, colocando as ações do Governo,
requer o que segue: 1 - Cópia do pedido de compra da Secretaria Geral de
Governo para solicitação da confecção dos informativos; 2 - Cópia da Nota
Fiscal da Empresa "ALVO GLOBAL" a qual foi a vencedora do certame para
confecção dos respectivos informativos; 3 - Cópia do Cartão do CNPJ,
Negativas do INSS, Receita Federal, Receita Estadual e Receita Municipal da
Empresa vencedora Alvo Global; 4 - Cópia do Contrato social da Empresa
Alvo Global. 10354 Daniel _Weber Estevão De Loreno- Requerimento de Pedido
de Informação Seja enviado ofício a Secretaria da Saúde, em nome do Sra.
Juçara Poletto dos Santos com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO, no que se
refere as agentes de saúde: 1- Listagem completa das agentes de saúde que
trabalham no município de Carazinho? 2- Qual unidade de saúde cada uma
delas pertence? 3 - Quais as áreas que não possuem cobertura pelo programa
das agentes de saúde? 4 - Todas as agentes de saúde estão devidamente
com o cadastro regularizado no CNES? JUSTIFICATIVA: Em plenário. 10355
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Estevão De Loreno Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício de
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho cumprimentando a Sra.
Jussara Santos. Após foi procedida a leitura do projeto de lei protocolo 10349
Gian Pedroso que dispõe sobre a criação do Programa de Conscientização
IDOSO É A MELHOR IDADE, e fixa outras providências. Total. O veredor Rudinei
Brombilla solicitou que fosse suprimido o intervalo. Em votação. Aprovado por
todos. GRANDE EXPEDIENTE: Vereadores que usaram a Tribuna: PSDB Erlei Vieira;
PT Veronite Denicoló; PDT Anselmo Britzke; PDT Gian Pedroso; PDT Alaor Tomaz;
PROS Rudinei Brombilla; PP Fernando Santana de Moraes; SDD Paulino de
Moura. Ordem do Dia - Passamos a Ordem do dia para apreciação e votação
dos requerimentos: O Vereador Rudinei Brombilla solicitou que os
requerimentos e projetos viáveis fossem votados em bloco. O Presidente
coloca em votação o pedido verbal do vereador Rudinei Broimbilla. Não
havendo vereadores que quisessem discutir, o Presidente colocou em
discussão os Requerimentos, o vereador Paulino de Moura se pronunciou, não
havendo vereadores que quisessem discutir, o Presidente colocou em
discussão os Requerimentos, aprovado por todos. O presidente Paulino de
Moura solicitou que o secretario procedesse a leitura dos números, autor e
ementa dos projetos PL018/15 - Autor: Executivo Municipal - Autoriza abertura
de Créditos Especial e Suplementar no Orçamento de 2015. PL 023/15 - Autor:
Executivo Municipal- Concede abono salarial aos Agentes Comunitários de
Saúde, vinculados a equipe da Estratégia de Saúde da Família - ESF. PL 024/15
- Autor: Executivo Municipal - Dispõe sobre a Política de Incentivo ao
Desenvolvimento Econõmico e Social do Município de Carazinho, cria o
Programa de Desenvolvimento Econômico e Social e revoga a Lei Municipal n.
7.794/14. O secretário procedeu à leitura do parecer da Comissão de Justiça e
Finanças dos respectivos projetos, não havendo vereadores que quisessem
discutir, colocou em votação. Aprovados por unanimidade. O presidente
Paulino de Moura colocou em votação o Parecer da comissão de Ordem
Econõmica e Social, não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou
em votação os projetos, aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar, sob proteção de Deus o presidente declarou encerrada a presente
sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a
se realizar no dia dezesseis de março de dois mil e quinze às dezoito horas e
quarenta e cinco minutos. Tenham todos uma excelente noite.

o
Vereador Paulino de Moura

Presidente
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,."-~re DTGlan Pedroso
Secretário/
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