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Câmara Municipal de
Carazinho

APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE OUTUBRO 2013
039/13

Aos décimo quarto dia do mês de outubro de dois mil e treze, dezoito e quarenta e
cinco minutos ocorreu á trigésima oitava reunião da Cãmara Municipal de Carazinho
O Vereador Erlei Vieira procedeu á leitura de um trecho da Biblia. O presidente
colocou em apreciação a ata 038/13 da sessão ordinária do dia sete de outubro de
dois mil e treze. Está em discussão á ata, não havendo vereadores que quisessem
discutir colocou em votação. Aprovado por todos. O presidente pediu que o secretário
procedesse a leitura do expediente da presente reunião Oficio 201/13 do Executivo
Municipal, o qual responde o OP 155/2013; Oficio 190/13 do Executivo Municipal, o
qual encaminha o Projeto de Lei 078/2013; Oficio 189/13 do Executivo Municipal, o
qual encaminha o Projeto de Lei 077/2013; Oficio 187/13 do Executivo Municipal, o
qual encaminha o Projeto de Lei 075/2013; Oficio 174/2013 do Departamento
Municipal de Trânsito, o qual solicita alteração no endereçamento das indicações do
legislativo referentes ao Departamento em questão; Convite da Unimed Região da
Produção e Hospital de Caridade de Carazinho para a inauguração do Serviço de
Ressonância Magnética, no dia 15.10.2013, ás 19 horas; Homenagem da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura pela passagem do dia do Vereador, no dia 01.10;
Convite da Secretaria Municipal de Saúde para a VI Conferência Municipal de Saúde,
no dia 17.10, ás 18 horas no Salão do Colégio Notre Dame Aparecida; Projeto de Lei
Complementar Autoria: Vereador Eduardo H Assis - PSD EMENTA: Inclui o S2° no
Art. 21, altera a redação do S 2° e S 4° do Art 91, do S 1° do Art. 94 e do Art. 102, do
Projeto de Lei nO 005/2013. Leitura das Indicações: 5198 - Estevão De Loreno
Solicito para que seja realizado o recolhimento de entulhos e galhos na rua Vicente
Esterys em frente ao n° 75 e 15, em toda extensão desta rua. 5199 - Estevão De
Loreno Solicito para que seja confeccionado um redutor de velocidade (quebra- molas)
na rua Tijuca, devido a alta velocidade dos veiculas e o intenso tráfego de crianças
naquela via. 5200 _ Estevão De Loreno Solicito a operação tapa buracos na rua
Erminia Tombini, pois a referida via encontra-se em péssimas condições de
trafegabilidade. 5201 _ Estevão De Loreno Solicito para que seja refeito o calçamento
da Rua São Paulo começando na esquina com a rua Erminia Tombini. 5202 - Gian
Pedroso seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao setor
competente, a imediata recuperação da Praça do Bairro Oriental, localizada nas
proximidades da Escola Estadual Ernesta Nunes e Residencial Alvorada, pois o
estado em que a mesma se encontra pode ser considerado lamentável, os restos dos
brinquedos que ainda existem estão em situação tão precária que podem até
machucar alguém. O bairro Oriental é um dos maiores e mais antigos bairros de
Carazinho, possui uma grande população, varias empresas, colégios, um campus
universitário, e recentemente nas proximidades desta praça foi construido um
residencial com 128 unidades habitacionais. 5203 - Paulino De Moura Solicitar ao 9
Executivo que providencie com o setor responsável o mais rápido possivel a
colocação de mais bancos e uma maior cobertura na parada de õnibus na Av. Pátria,
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próximo ao hospital. 5206 - Alaor Galdino Tomaz Seja enviado oficio ao Executivo
Municipal para que determine ao setor competente que seja reformada e ampliada a
parada de ônibus em frente a Bagetti Cereais LIda na BR 285 km 331. 5207 - Alaor
Galdino Tomaz Seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao
setor competente para que providencie a colocação de um Contêiner ou uma lixeira
em frente a Escola Dr. Piero Sassy. 5212 - Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado
requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício
ao Executivo Municipal, para que determine ao setor responsável para que retire os
galhos secos e lixo de todo o tipo que está depositado sobre o passeio e após com a
retro escavadeira, dar uma emparelhada no passeio publico, pois o lixo se acumulou
a muito tempo neste local e compactou, ocasionando com isso que quando chove a
água fica represada dentro do terreno particular ao qual o referido lixo e galhos está
depositado Rua Silva Xavier, em frente ao numero 121, bairro Pádua. 5214 - Estevão
De Loreno Solicito a operação tapa buracos da rua Padre Ramos, pois a referida rua
encontra-se em péssimo estado de conservação. 5217 - Fernando Sant'Anna de
Moraes Solicitando ao Executivo que determine ao setor competente que realize a
colocação de lombadas do tipo quebra molas na Rua Almirante Tamandaré, próximo
ao número 320. A localidade conta com intenso fluxo de veiculos e os motoristas não
respeitam os limites de velocidade, colocando em risco a integridade dos motoristas,
pedestres, moradores da via, sendo imprescindível a tomada de providências Atende
solicitação de moradores. 5218 - Fernando Sant'Anna de Moraes REITERANDO
SOLICITAÇÃO para que determine ao setor competente que realize recolhimento de
galhos e entulhos em todo o bairro Sassi. A localidade recebeu poda de árvores há
mais de um mês e os galhos permanecem depositados em vias públicas, atrapalhando
a visíbilidade dos veiculos, bem como causando sujeíra e entupimento de bocas de
lobo, sendo imprescindível que se tomem providências urgentes. Atende solicitação da
comunidade. 5219 _ Fernando Sant'Anna de Moraes REITERANDO SOLICITAÇÕES
para que determine ao setor competente que realize limpeza e roçada no terreno onde
fica a sede da ACAPA. A entidade, embora estabelecida em propriedade particular,
executa serviço de caráter público, recolhendo animais em situação de abandono ou
atropelamento. Há que se levar em consideração que o trabalho executado pela
entidade é diretamente ligado á saúde pública, pois evita endemias. Sugere-se ainda,
que o setor competente estabeleça uma data mensal para executar tal serviço de
limpeza. 5220 _ Paulino De Moura Solicitar ao Executivo juntamente com o Secretário
de Saúde providencie a maneira das consultas dos idosos, pois não precisariam
permanecer tanto tempo na espera para fazer a consulta, deveriam ter um tratamento
diferenciado já que muitos possuem vários problemas de saúde e locomoção. Uma
mudança que também entendo necessária é quanto ás receitas médicas para
pacientes que tomam medicação continua, não sei se é em todos os postos, mas há
algumas unidades em que é feito um agendamento para retirada da respectiva receita,
o paciente vem solicitar e em outro dia ou semana, retoma ao posto de saúde para
retirá-Ia. 5222 _Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine
ao setor competente, a execução serviço de, patrolamento e ensaíbramento e
compactação, na Rua Porto Alegre Bairro Fey pois em dia de chuva fica intransitável
de modo que o barro toma conta, e em día muito quente é muita poeira, e assim
fazendo com que os moradores não consigam nem sair de casa devid o grande (;J
acúmulo de barro se for atendido desde já a comunidade agradece 5223 rcio Luiz 1f:j

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal' 171 - Fe-mail: camaracrz@camaracrz rs gov b . one PABX: (54) 3330 2322 - CEP 9950 -.. . r www.camaracrz.rs.gov.br C

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


••li
~

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a
execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua
Florianópolis Bairro Vila Nova. Leitura dos Requerimentos: 5195 - Paulino De Moura
Requerimento de Autorização de Viagem O VEREADOR abaixo assinado solicita na
forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA
viagem á Brasilia _ DF, entre os dias 26/11/2013 á 29/11/2013 com a seguinte agenda:
5196 _ Estevão De Loreno Requerimento de Pesar O Vereador abaixo assinado
solicita na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário, que seja
ENVIADO oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de José
Valdir de Souza, pelo falecimento ocorrido no dia 07 de Outubro de 2013. 5197 -
Paulino De Moura Requerimento de Aplauso O VEREADOR abaixo assinado solicita
na forma regimental que depois de lido e apreciado pelo plenário: »> seja enviado
oficio a Igreja Batista Betel de Carazinho, enviando nossos CUMPRIMENTOS pelo
XXXlo Intercambio de Jovens, evento que se realizou no dia 13 de outubro de 2013 ,
onde vários municípios estiveram presentes. Receba em nome do Poder Legislativo
de Carazinho, os nossos parabéns pelo maravilhoso evento realizado com esses
jovens. 5208 _ Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja enviado oficio de
aplausos, na forma regimental,após ser lido e apreciado em plenário, para o Sr. Irlei
Marchetli e ex1ensivo aos componentes das equipes A e B da Marchetli que no último
final de semana realizaram a grande final da 16" COPA O BOMBEADOR de
Bocha,sendo que a equipe A da Marchetli foi a grande vencedora. Solicita ainda que
seja enviado oficio no mesmo teor ao atual Presidente da Liga Carazinho de Bocha, o
Sr. Juliano Panazzollo parabenizando pela realização do evento que esse ano teve a
presença de uma equipe Feminina, As Feras da Bocha. Demonstrando assim o
crescimento e fortalecímento dessa modalidade esportiva tão praticada e difundida em
nosso município. 5210- Eduardo Assis Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo
assinado requer na forma regimental que depois de lido e aprovado em plenário, seja
enviado oficio de congratulações á LOJA MAÇÔNICA HONRA E TRABALHO, na
pessoa de seu Venerável Mestre Sr. Luciano Feldmann e a toda irmandade e pela
comissão de Beneficência da Loja Augusta e Centenária pela realização do almoço
para as crianças realizada na APAE no dia oito de outubro, terça feira próxima
passada. As lojas Maçônicas, sempre estão engajadas na presteza de solidariedade
para o bem da população e pela comunidade em que estão inseridas, realizando
vários atos de caridade e bem feitorias nesses seus 115 anos de existência. Recebam
deste Vereador os mais sinceros cumprimentos e congratulações. 5211 - Eduardo
Assis Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado requer na forma
regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio de
congratulações á CONFRARIA SOCIEDADE AMIGOS DA CASINHA DA VOVÔ, pela
realização juntamente com a Loja Maçônica Honra e Trabalho, do almoço para as
crianças realizada na APAE no dia oito de outubro, terça feira próxima passada.
Receba deste Vereador os mais sinceros cumprimentos e congratulações. 5213 -
Fernando Sant'Anna de Moraes Requerimento de Aplauso O vereador signatário
solicita que, depois de lido em Plenário e deferido na forma regimental, seja enviado
oficio na forma de APLAUSO ao menino PEDRO HENRIQUE RIZZARDI DA
FONTOURA. O pequeno carazinhense de seis anos consagrou-se campeão pan-
americano de taekwondo em torneio realizado em Foz do Iguaçu/PR no início do mês,
representando a academia Vital, onde treina com o Mestre Arnfredo Reschke. Além de
cultivar o esporte, de fundamental importância para a saúde e bem estar, o menino
ainda trouxe o titulo para nossa cidade, projetando Carazinho nacionalmente. Receba
os cumprimentos deste Poder Legislativo, e o reconhecimento pela notáve quista
e que este seja apenas um dos muitos titulos que haverá de conquistar. 52 . n
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Pedroso, Anselmo Britzke,Erlei Vieira Requerimento de Autorização de Viagem
solicitando que seja autorizada viagem a Porto Alegre _ RS nos dias 15, 16 e 17 de
outubro para audiências pré agendadas com deputados e secretarias. 5216- Anselmo
Britzke Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado, solicita na forma
regimental, que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado oficio a Sra. Zenir
Terezinha Alves dos Santos, Pe. Arnildo e o Pe. Lucas e demais componentes da
equipe que não mediram esforços pela organização da 5

a
Edição da Romaria em

honra a Nossa Senhora Aparecida 5221 - Anselmo Britzke Requerimento de Aplauso
seja encaminhado oficio a Patroa do CTG Unidos pela Tradição Riograndense, Sra.
Neusa Peroza, extensivo a toda patronagem e demais integrantes do quadro social,
cumprimentando-lhes pela classificação da Invernada Adulta para o ENART 2013 que
será realizado na cidade de Santa Cruz do sul, no dia 15 de novembro, representando
junto de mais 2 CTGs a nossa 7a Região Tradicionalista na modalidade de Danças
Tradicionais.Passamos ao intervalo regimental conforme o acordo de bancadas não
haverá intervalo regimental. Passamos ao grande expediente. Conforme o acordo de
bancadas o grande expediente será suprimido. Passamos para a ordem do dia
Passamos para a apreciação e votação dos requerimentos O presidente solicitou que
o secretário fizesse a leitura do número e autor e dos requerimentos. O vereador
Estevão de Loreno pediu questão de ordem para que os requerimentos fossem
votados em bloco. O presidente colocou em votação o pedido do vereador. Aprovado
por todos. O presidente colocou em discussão os requerimentos. Não havendo
vereadores que quisessem discutir, o presidente colocou os requerimentos em
votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem.
Aprovado por todos. Nada mais havendo a tratar, sob proteção de Deus o presidente
declarou encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a
próxima solene a ser realizada no dia de hoje ás 19h45 minutos, tenham todos uma

excelente noite.

or Rudinei Brombilla
Secretário
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