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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUiDara Municipal ~ "
A Carazinho

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZIN~ADOPORUNANIMIDADE
Na reunião de

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CWIIIII.a

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE MARÇO
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AOvigésimo sétimo dia do mês de março de dois mil e dezessete, às dezoito horas
e quarenta e cinco minutos, ocorreu o décimo quarto sessão do ano de dois mil e
dezessete do Cãmara Municipal de Carazinho. O Vereador Daniel Weber
procedeu à leitura de um trecho do Bíbtia. O Presidente colocou em apreciação
o ato 013/17..Está em discussão o ato, não havendo vereadores que quisessem
discutir colocou em votação. Aprovado por todos. LEITURADO EXPEDIENTE:Oficio
nO065/17c-GPC do Poder Executivo, solicito as dependências paro realizoção de
Audiência Público; Oficio n° 070/17 - GPC do Poder Executivo, encaminho Projeto
de Lei n° 038/17; Oficio S/N - Departamento de Habitação - Vem por meio desta
convido-los paro o ato de lacramento das envetopes que conterão os nomes dos
candidatos à SUPLENTESde beneficiários do Empreendimento ORIEBATL,dia 13 de
março as 10horas no Departamento de Hobitoção.
LEITURADAS INDICAÇÕES: 17567Estevão De Loreno - Solicito que seja colado um
quebro mola e feito o sinalização no ruo Siqueira Campas no trecho de
calçamento; 17569 Estevão De Loreno - Solicito o patrolamenlo, nivelamento.
cascalhamento e compactação do Ruo landui; 17572 Jonete Rass - Solicito o
colocação de um contoiner no Ruo Ozilio Zolet.no Bairro Glorio; 17577 Clayton
Pereira - Solicitar 00 Executivo juntamente com o setor competente o estudo poro
que todas os crianças das escOlas municipais tenham uniforme padrão; 17578
Cloyton Pereira - Solicito 00 setor competente que seja feito com urgência o
recapeamento do asfalto no ruo Ipiranga; 17581 Clayton Pereira - SolicitOr 00
Executivo paro que seja feito uma audiência com os empresários de nosso cidade
poro que adotem as canteiros centrais; 17583Daniel Weber - Solicito melhorios no
pontilhão do Beco do Rua.Chorruo; t7585 Daniel Weber - Solicito o realização de
operação topo buracas no Ruo Iracema; 17587 Lucas Lopes - Solicito operação
topo buracos"na ruo Alexandre do Motta, em frente 00 n° 414, Bairro Ce,ntro;
17588 João Pedro - Reitero 00 Executivo o trabalho de concerto do bueiro
(cratera aberto) no Ruo Parecis, esquina com o Ruo Afonso Peno; 17593Estevão
De Loreno - SOLICITAo retirado de galhas e entulhos no ruo AssisBrasil esquina
com Charrua; 17594 Erlei Vieira - Solicito 00 setor competente o realização de
Topo Buracos no Ruo; 20 de .Setembro, prox. n0574Centro; 17598Gian Pedroso -
Solicitando o realização imediato de melhorias no Ruo otto Gerhanrdt no B'airro
Sommer. que encontro-se cheio de buracos; 17600 Clayton Pereira - Solicito 00

setor competente que seja colocado com urgência uma grade no boca de lobo
no ruo Limo e Silvo esquinacom.a ruo Independência; 17602Estevão De Loreno-
Solicito operação topo búracos na Ruo São Sebastião, bairro Alvorada; 17603
Alaor Tomaz - Solicitando 00 setor competente o imediato reconstrução do muro
do Estódio do Glória; 17604 Alaor Tomaz - Que seja realizado operação rapo
Buracas no asfalto que dá acesso 00 Cemitério Evangélico,pois o mesmo estó
intr'afegóvet; 17605Alaor Tomaz - Solicito o limpeza do tubulação do Limo e Silvo
próximo 00 nO329 e também sejam colocadas os grades nos bocas de lobo;
17606 Estevão De Loreno - Solicito operação topo buracos no Ruo Leo Neuls
próximo com o Ruo São Sebastião; 17609 Alaor Tomaz - ANTE PROJETOPARA
INSTITUIRNO MUNICjPIO O'PROGRAMA DE APROVEITAMENTODE TERRENOS
BALDIOSDO MUNICjPIO PARACULTIVODEHORTALIÇAS;17610Estevão De Loreno-
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Solicita aperação topo buracos no Ruo Minuanos, bairro Conceição; 17611 Janefe
Ross- Solicita de formo emergencial a limpeza em todo extensão do Ruo Piaui, no
Bairro Oriental; 17612 Gian Pedroso - Realização de melhorias (recapeamentb) no
asfalto do Avenida Pátrio, especialmente no trecho entre o Ruo General Cãmara
e o Ruo Ipiranga; 17613 Solicito o roçado e limpeza, dos canteiros centrais, do rua
Radialista Luis Maciel do Araújo, bairro Orientol; 17620 Estevão De Loreno -
Solicitamos o operação tapo buracos no Ruo Saldanha Marinho, bairro Princesa;
17622 Clayton Pereira - Solicito 00 setor competente que seja colocado com
urgência uma grade no boca de lobo no ruo Vitor Hugo Fetzer esquina com o ruo
Cuiabá;' 17623 C1ayton Pereira - Solicitar 00 setor competente melhorias no ruo
Fernandes Viera, entre o ruo Rio Branco e o Av. São Bento pois está em péssimas
condiçães; 17627. Gian Pedroso - Reitero solicitação para instalação de québra-
molas e faixa de segurança no Ruo Leonel Freza,nas proximidades do Escola João
Goularl. LEITURA DOS REQUERIMENTOS; 17566 Fábio Zanetti - Solicito que iseja
enviado ofício de cumprimentos de aplausos a ACADEV, em nome de seu novo
presidente ALESANDRODE OLIVEIRAMORAES; 17568 Fábio Zanetti - Solicito que
seja enviado oficio de cumprimentos de aplausos o AMA, em nome de suo nova
presidente MARCELA PORTILlO RODRIGUES;17570 Gian Pedroso - Oficio oos
proprietários do RÁDIO GAZETA,cumprimentando-lhes pelos 35 anos do Emissora;
17571 Lucas Lopes - Solicito que seja enviado oficio de aplauso a Rádio Gazeta de
Carazinho pelos seus 35 anas de história; 17573 Fábio Zanetti - Solicito 00 Gabinete
do Deputado Estadual ADILSONTROCA- PSDB,o confecção do cartilha do LBI,Lei
Brasileirode Inclusão; 17574 João Pedro - Oficio de Parabenlzação aos atletas de
Muay Thai do academia Collision Figth, Anderson Santos, Welerson Lele e ao
Mestre André Cãmara; 17575 Janete Ross - Solicita que seja envio do oficio de
Aplausos Ao 4° Dan Mestre Anderson Do Silvo e Melissa Lopes pelo Projeto; 17576
Lucas Lopes - Seja enviado oficio de aplauso o Biblioteca Público Dr. Guilherme
Schultz Filho, pelo solenidade de reinauguração do Programo Pinóqu;o; 11579
Clayton Pereira' Seja enviado um oficio aos familiares com os votos com profundo
pesar, pelo perda irreparável do senhor CÉSARTADEUROSSATO;17580 Clayton
Pereira - Seja enviado um oficio aos familiares com os votos com profundo p,?sar,
pelo perda 'irreparável do senhora LOURDESTERESINHAHEISS;17582 C1ayton
Pereira - Oficio 00 DAER para que o municipio posso realizar melhorios nas
entrados secundárias de acesso o nosso cidade através das BRs; 17584 Daniel
Weber - Solicito que seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carozinho 00
Executivo Municipal solicitando 00 Departamento de Trãnsito; 17586 Lucas Lopes -
Seja enviado requerimento de aplauso o EMEF João XXIII pelos 55 anos de
Fundação; 17589 João Pedro '-,Seja enviado requerimento de aplauso o EMEF
João XXIII pelo comemoração dos 55 onos de "atividades; 17590 Janete Ross -
Solicita que seja enviado oficio de Pesar ao familiares de Celso Orling Soores;
17592 Daniel Weber - Solicito que seja enviado oficio de aplauso o EMEFJoão XXIII
pela comemoração dos 55 anos de atividades; 17595 Alaar Galdino Tomaz,
Anselmo Britzke, C1ayton Pereira, Daniel Weber, Erlei Vieira, Estevão De Loreno,
Fábio Zanetti, Gian Pedroso, Janete Rossde Oliveira, João Pedro Albuquerque de
Azevedo, Lucas Gabriel Lopes, Marcio Luiz Hoppen, Tenente Costa - Oficio aos
Deputados e Senadores manifeslondo contrariedade de todos os Vereadores
desta Caso o Reforma do Previdência; 17596 Daniel Weber - Solicita que seja
enviado oficio de aplauso a Juliano Mognol; TRIBUNALIVRE: DIRCEU LOEFFe
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FRANCISCADOERING; 17597 Gian Pedraso - Oficio a OAB Subseção Carazinho,
manifestando nossoscumprimentos pela organização da manifestação contraria
a reforma da Previdência; 17599 João Pedro - Oficio de parabenização a OAB
Subseção - Carazinho, pela organização da manifestação contraria a reforma do
Previdência; 17601 Alaor Tomaz - Aplausos a EMEFJoão XXIII pelos 55 anos de
atividades em nosso municipio, extensivo à direção,professores alunos e
coloboradores; 17607 Mareio Hoppen - Oficio de cumprimentos do Poder
Legislativo aos integrantes da Equipe de Tênisdo Grêmio Aquatico; 17608Mareio
Hoppen - Ofício ao Departamento e ao Conselho Mun. de Transito. solicitando
viabilidade de tornar mão dupla trecho da Av. Mauà; 176t 4 Gian Pedroso - Oficio
de cumprimentos aos integrantes do Projeto cultural que vai ensinar música
gratuitamente em.Carazinho; t7615 Daniel Weber - Solicita que seja enviado cificio
de aplauso a Radio Gazeta de Carazinho pelos seus 35 anos de fundação; t,76t 6
Alaor Tomaz - Pesar aos familiares de SELMOALFREDOSIMON pela sua irreparavel
perda ocorrida dia 26 do corrente aos 89 anos de Idade; t76t7 Mareio Hoppen e
João Pedro - Oficio externando os mais sinceros votos de pesar aos familiares de
Osmar Soares Pereira Orling, pelo falecimento ocorrido no dia 24/03/f 7; t 76t8
Daniel. Mareio, Fernando e Estevão - Solicita que sejo enviado oficio a AMA -
Associação de Pais e Amigos dos Autistas; t 7619 Clayton Pereira - OficiO de
aplausos a Radio Gazeta pelos seus 35 anos levando a informação e a cultura a
todo o povo Carazinhense e região; t 762t Fabio Zanetti - Informação sobre o
convênio entre a Prefeitura e Correios S.A. quanto a distribuição de
correspondências em Pinheiro Marcado; t7626 João Pedro - Oficio ao executivo
solicitando informações sobre o recolhimento de lixo em Carazinho; t 7628 Joõo
Pedro - Oficio ao Executivo solicitando informações sobre exames, consultas e
tratamentos Médicos. LEITURADE PROJETOS;t 7624 Gian Pedroso Institui a
obrigatoriedade da realização do exame de mamografia no prazo maximo de 30
dias a parfir da solicitoção médica; 17625 Gian Pedroso - Determina a
obrigatoriedade da disponibilização do resultado do exame citopatológico do
colo do útero no prazo maximo de 30 dias. GRANDEEXPEDIENTE:Os Vereodores
Anselmo Britzke. Alaor Tomoz, Lucas Lopes. Mareio Hoppen, Clayton Pereira.
Janete Ross,Gian Pedroso, João Pedro, Fabio Zanetti, Erlei Vieira, Daniel Weber.
Estevão De Loreno, Fernando Costa fizeram uso da tribuno. os Vereadores João
Pedro e Fabio Zanetti usaram o tempo de um minulo para explicações pessodJis.O
Vereador Daniel Wêber pediu votação em bloco dos requerimentos. Aprovado
por 7 votos favoraveis e 5 votos confrarios. O Vereador Gian Pedroso pediu para
votar os requerimentos em bloco e os projetos em separado, aprovado por lodos.
O Presidente colocou em discussão os Requerimentos. O Vereador Alaor Tomaz
discutiu os requerimentos. não havendo mais vereodores que quisessem discutir o
presidente colocou em votoção os- requerimenlos. Aprovado por todos os
requerimentos. O Presidente solicitou que o Secretario procedesse a leitura dos
projetos: Projeto de Lei C36/; 7 do Executivo rv\u~-:icipo: C' que, DISpôs- SCtt:"8 -.',
resscrcírnento 00 °refeilo. Vice e Secretaríos "/'I.v!icip,")'s cJ~),-; "JE~)I_"..eSc\ ~:C(;f ','

ocasiôo do utílizClÇÕO de seus veiculos portíCdlor(;~ o serviçe ::-JCIAcjr'-:it"'-s".~~"."H!
Pública. O Presidente solicitou que fosse feita a leitura do parecer da Comissão de
Justiça e Finanças, está em discussão o parecer, o Vereador Eslevõo De Loreno
discutiu o parecer, não havendo mois vereadores que quisessem discutir colocou
em votação, aprovado por todos. O Presidente solicitou que fosse feita a leitura

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330.2322 - 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


••
I•

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
_.U

•

•

do parecer do Comissão de Ordem Econômico e SocioL está em discussão o
porecer, não havendo vereadares que quisessem discutir colocou em votação,
aprovado por todos, Eslá em discussão o projeto, não havendo vereadores que
queiram discutir coloco em votação, aprovado par unanimidade. Profeto de I e
027/ t 7 Executivo Municipal o quat Autorizo o Poder Executivo Municipal a 1''''''0'
acordo de cooperoção com o Defensoria PúlJiico do Estodo do Rio Gronde CIO

Sul, visando ó concessão de Estágio Curriculor Não Obriga'ório no Defersorio
Público do Esfado Regional de Carózinho e altero dispositivo do Lei Iv\unicl~,c r
8.142 de 13de outubro de 20 6. O Presidente solicitou que fosse feito o teitura do
parecer do' Comissão de Justiça e Finanças, está em discussão o parec.;:r, o
Vereador Estevão De Loreno discutiu o parecer, não hovendo mais vereadores
que quisessem discutir colocou em votação, aprovodo por todos. O Presidente
solicitou que fosse feiloa leitura do parecer do Comissão de Ordem Econômico e
Social, está em discussão o parecer, não havendo vereadores que quisessem
discutir colocou em votação, aprovado por todos. Está em discussão o projeto,
não havendo vereadores que queiram discutir cotoca em votação, oprovado por
unanimidade. Projeto de Lei 028/17 Executivo lv1unicipa Aulonzo ober fura 6'
Crédito Especial no orçamento de 2017. O Presidente solicitou que fosse teito o
leitura do parecer do Comissão de Justiça e Finanças, está em discussã'o o
parecer, o Vereador Estevão De Loreno discutiu o parecer, não hovendo mais
vereadores que quisessem discutir cotocou em votação, aprovado por todos. O
Presidente solicitou que fosse feito o leitura do parecer do Comissão de Ordem
Econômico e Social, está em discussão o parecer, não havendo vereadores que
quisessemdiscutir colocou em votação, aprovodo por todos. Está em discussão o
projeto, não havendo vereadores que queiram discutir coloco em votação,
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 033/ t 7 do Executivo MuniCipaL o <rl,)C

DenDrrlna Avenida das Indústrios.O Presidente solicitou que fosse feito o leiturq do
parecer do Comissão de Justiça e Finanças, eslá em discussão o parece'r, o
Vereador Estevão De Loreno discutiu o parecer, não havendo mais vereadOres
que quisessem discutir colocou em votação, aprovado por iodos. O Presidente
soticitou que fosse feito o leituro do parecer do Comissão de Ordem Econômico e
Social, está em discussão o parecer, não havendo vereadores que quisessem
discutir colocou em votoção, oprovado por todos. Está em discussão o projelo,
não havendo vereadores que queiram discutir coloco em volação, aprovado por
unanimidade. Proteto'de Lei 034/17 do Executivo Iv\unicipcL o qucl Declmc :1";r'
imaterial integrante do patrimônio hisfórico e cutturoi do MunlCipro.O Presidente
solicitou que fosse feito o leitura do parecer do Comissão de Justiça e Finanças,
está em discussão o parecer, o Vereador Estevão De Loreno discutiu o porece,',
não havendo mais vereadores' que "quisessem discutir colocou em votação,
oprovado por todos. O Presidente solicitou que fossefeito o leitura do parecer do
Comissão de Ordem Econômico e Social, está em discussão o porecer, não
havendo vereadores que quisessem discutir colocou em votação, aprovodo por
todos. Estáem discussão o projeto, não hovendo vereadores que queiram discutir
coloco em votação, oprovado por unanimidode. P,'oielu ,"" Lei ,35/17 cl<.'
ty,ecutivo tv\uniClpo!, o quol A!tero deno(ni'lOçélo ::::i0 ;)(Jr'q,-)(; I'V\Ufl1cipoi ...qo'-J
A:berto Xavier do Cruz e revogo o Lei Municipol n' '0.356/9\, O Presidente solidtou
que fosse feila o leiluro do porecer do Comissão de Justiça e Finanços, está em
discussão o parecer, o Vereador Estevão De Loreno discutiu o parecer, não
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havendo mais vereadores que quisessemdiscutir colocou em votação, aprovodo
por todos. O Presidente solicitou que fosse feito o leitura do porecer do Comissão
de Ordem Econômico e Social, estô em discussão o parecer, não havendo
vereadores que quisessemdiscutir colocou em votação, aprovado por todos. Está
em discussão o projeto, não havendo vereadores que queiram discutir coloca em
votação, aprovado por unanimidade. Proleto de Lei Complementar 'X2i 17 c!"
Executivo MunlcipoL o quol Dispõe sobre- o aprovaçõo e licenclClrr'\enio
responsável de projetos de construção de edificaçôes unilamiiíores e bifcnliilures
no Município' de Carozinho, O Presidente solicitou que fosse feila a leitura do
parecer 'da' Comissão de Justiça e Finanças, está em discussão o parecer, o
Vereador Estevão De Loreno discutiu o parecer, não havendo mais vereadores
que quisessem discutir colocou em votação, aprovado por todos, O Presidente
solicitou que fosse feita a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômico e
Social, está em discussão o porecer, não havendo vereadores que quisessem
discutir colocou em votação, aprovado por todos, Está em discussão o projelo,
não havendo vereadores que queiram disculir coloco em votação, aprovado por
unanimidade. Relatório de execuçõo orçamentário de lonei,-o os 2C I i. O
Presidente solicitou que fosse feito a leitura do parecer do Comissão de Justiça e
Finanças, está em discussõo o parecer, o Vereador Eslevão De Loreno disculiu o
porecer, não havendo mais vereadores que quisessem discutir colocou em
votação, aprovado por todos, Nada mais havendo o Iratar, sob proteção de
Deus o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando os
senhores vereadores para o práxima sessão ordinária a se realizar no dia 03 de
abril de dois mil e dezessele as dezoito horas e quarenla e cinco minutos.

•
Vereador Estevão de Loreno

Presidente
/

Vereador Gian Pedroso
Secretôrio
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