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ATADA REUNIAO ORDINARIADO DIA 17DE MARÇO2014 razinho
008/14

Ao décimo sétimo dia do mês de março de dois mil e quatorze, às dezoit
quarenta e cinco minutos ocorreu a oitava sessão do ano de dois mil e quatorze d'gs;dent.

Càmara Municipal de Carazinho. O Vereador Fernando Sant'anna procedeu à
leitura de um trecho da Bíblia. O presidente colocouem apreciação a ata 007/14 da
sessão ordinária do dia dez de março de dois mil e quatorze. Está em discussão à
ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocouem votação. Aprovado
por todos os presentes. O Presidente solicítou que o secretário procedesse a leitura
do expediente da presente reunião. Secretário: Oficio n° 043/2014 - do Executivo
Municipal contendo resposta Pedido de Informação CAPSEM; Oficio nO045/2014 -
do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei nO031/14; Oficion° 046/2014
_ do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei nO032/14; Oficio Circular
nO002/14 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura convidando para reunião
referente instalação do Instituto Federal de Educação, ciência e Tecnologia; Oficio
nO 001/2014 - da UPF parabenizando Vereador Rudinei Brombilla e demais
membros da Mesa Diretora pela posse; Oficio do Secretário Geral de Governo,
solicitando a indicação de um membro titular e um membro suplente para compor o
Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM); Oficio Circular Externo 004/14
do Ministério do Desenvolvimento social e Combate a Fome, informando a liberação
de recursos do Fundo Municipal de Assistência social; Convite do Conselho de
Ministros Evangélicos de Carazinho convidando para 38 Marcha para Jesus no dia
22 de março. Presidente solicita ao Secretário que proceda a leitura da CPI.
Secretário: Realiza a leitura da CPI.Secretário: LEITURA DAS INDICAÇÕES:
6557 Rudinei Brombilla - Solicita os serviços de Limpeza (Serviço de Capina) e
Pintura na Rua Bandeirantes no BAIRRO CENTRAL; 6558 Rudinei Brombilla -
Solicita para seja disponibilizado um funcionário para atendimentos dos BanheirO~
Publico localizado no Terminal Iron Albuqueruque; 6565 Paulino de Moura .
Solicita patrolamento e cascalhamento nas ruas abaixo relacionadas: rua Bororós, \ ~\
rua Pedro João da Silva A, rua Pedro João da Silva B. rua Pedro João da Silva C do ) U
Bairro STA. TERESINHA; 6566 Daniel Weber - Solicita para que seja realizada a
limpeza da Rua 20 de Setembro, bem como o trabalho de roçada nas guias das
calçadas; 6567 Daniel Weber - Solicita para que seja realizada a limpeza da Rua
Itararé, bem como o trabalho de roçada nas guias das calçadas; 6568 Daniel Weber
_Solicita para que seja realizada melhoria por toda a extensão da Av. São Bento;
6574 Estevão De loreno - SOLICITA a Operação tapa buracos na Rua Benjamin
Constant, começando da esquina com a Rua Dinarte da Costa até a Rua Prudente
de Moraes; 6575 Estevão De Loreno - Para que determine a Secretaria de Obras
que seja realizado o patrolamento e o cascalhamento e compactação da Rua
Ramalho Antônio Piva, localizada na estrada que vai ao Distrito de Xadrez, até a
ponte próxima ao local; 6576 Estevão De Loreno - SOLICITA limpeza na área verde
que divide os Bairros Planalto e Cantares, também limpeza na Quadra de futebol
de areia no Bairro Planalto bem como as paradas de ônibus; 6577 Daniel Weber -
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Solicita para que seja realizada a retirada de galhos na guia da calçada da Rua
Luiz de Camões em frente ao n° 37; 6579 Anselmo Britzke - Solicitamos ao
Executivo Municipal para que determine ao setor competente uma imediata
operação tapa buracos na Rua Rio Negro com a Rua Polidoro Albuquerque,Bairro
Floresta próximo à baixada do Caic; 6581 Orion Albuquerque - REITERANDO,para
que estude a possibilidade de reduzir duas vagas de estacionamento na Rua
Marcilio Dias em frente ao n0163,esquina com a Rua 24 de Janeiro. Solicitação dos
Moradores; 6582 Orion Albuquerque - seja feita a limpeza e colocação de sifão na
boca de lobo localizada na Av. Mauá, em frente ao número 150; 6583 Orion
Albuquerque - seja feita a limpeza e roçada do campo de futebol, localizado na Rua
Amarolino B. Dos santos, Passo da Areia; 6584 Daniel Weber - Solicita para que
seja realizada a limpeza e roçada de todo Cemitério Municipal; 6585 Paulino de
Moura _Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente a mudança de
padrão dos motoristas de caminhões coletores de lixos mecanizado e bem como a
mudança de padrão dos agentes de serviços comunitários; 6587 Daniel Weber -
Solicita para que seja ampliado o horário de atendimento do Ambulatório
Municipal; 6588 Daniel Weber - O Vereador abaixo assinado, solicita que após lida
em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito
Municipal solicitando para que seja realizada a contratação de dois médicos e dois
técnicos de enfermagem para as Unidades de Saúde que excedem em 50%o número
de habitantes na zona coberta pelo ESF. Conforme determinação do Governo
Federal o número de habitantes que devem estar coberto pela unidade de saúde
deveria ser de no máximo 4000 habitantes, mas devido ao aumento populacional
sabemos que existem muitas unidades de nossa cidade que excedem em muito para
maior este numero, sendo assim propõe-se que faça esta pequena alteração para
que possamos melhor atender nosso munícipes. Esta é uma das proposições do
Vereador Daniel Weber para melhorar o andamento da saúde de Carazinho; 6592
Gian Pedroso - Sejam tomadas providências no sentido de realizar limpeza e
recolhimento de sujeira na Rua Pedro Vargas esquina com a Rua David canabarro~.
6595Alaor Tomaz - Seja enviado ofícioao Executivo Municipal, para que determine ~~
ao setor competente que sejam realizadas obras de melhorias na Rua Zélia Quadros
Lirio; 6599 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que
determine ao setor competente que sejam realizadas obras de melhorias na
tubulação da Rua Alberto Loeff; 6600 Fernando Sant'anna - Solicita colocação de
lombada do tipo quebra molas, poda de árvores e alterações no estacionamento da
Rua Alexandre da Mota, esquina com a Rua Ernesto Alves, a fim de minimizar o
número de acidentes;6601 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente que seja realizado o serviço de
poda em uma árvore; 6605 Fernando Sant'anna - Solicita reparos na ponte entre
Aparecida e Pinheiro Marcado com urgência. Solicitação da comunidade; 6606
Estevão De Loreno - Para que determine ao setor competente que realize trabalhos
de Reconstrução do Calçamento da Rua General Neto, em toda a quadra até a
esquina da Rua General Sampaio; 6607 Fernando Sant'anna - Solicita conserto do
ônibus da saúde com urgência para atendimento dos distritos e comunidades do
interior; 6608 Estevão De Loreno - SOLICITA ao Executivo Municipal que
encaminhe ao setor competente o pedido de reconstrução e melhorias das rampas
de rebaixamento nas calçadas da Avenida Flores da Cunha e em toda a sua
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extensão; 6612 Paulino de Moura - Solicita patrolamento e cascalhamento e a
limpeza dos matos que toma conta da rua. Rua Beira Rio N° 123 Bairro: Princesa;
6613 Fernando Sant'anna - Solicita reparos e colocação de lixeiras em Pinheiro
Marcado. LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 6554 Alaor Galdino Tomaz,
Anselmo Britzke, Erlei Vieira, Gian Pedroso, Orion Albuquerque, Paulino De
Moura, e Rudi Brombilla - Seja enviado oficio com os mais sinceros votos de
profundo pesar aos familiares do Sr. NILVO RHEINHEIMER pelo falecimento,
ocorrido no dia 11 de Março de 2014; 6560 Gian Pedroso - Seja registrado em Ata e
oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável jovem
ADRYANBRANDÃO BOSI, ocorrida prematuramente no último dia 12 de março;
6561 Gian Pedroso _ Seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de
profundo pesar, pela perda irreparável jovem NILSON KNOP ROSA, ocorrida
prematuramente no último dia 12 de março; 6573 Anselmo Brtizke - Seja
encaminhado oficio ao Patrão do CTG Unidos pela Tradição Rio-grandense, Sr.
Orlando Wandscheer extensivo a toda patronagem e demais integrantes do quadro
social, cumprimentando-lhes pela posse ocorrida no dia 15 de março de 2014; 6578
Estevão De Loreno - Seja enviado oficio com os mais sinceros votos de Profundo
pesar aos familiares do Sr. NILVO RHEINHEIMER, pelo falecimento ocorrido no
dia 11 de Março; 6580 Daniel Weber - O vereador a seguir assinado no uso de suas
atribuições legais e regimentais, solicita ao DAER - Departamento Autônomo de
Estradas e Rodagem, para que realize o trabalho de roçada na RS-142, no trecho
que compreende o trevo de acesso ate o bairro Sao Sebastiao; 6586 Daniel Weber -
Seja enviado oficio de aplauso a Orlando Wandscheer e a toda patronagem do CTG
Unidos pela Tradição Rio-Grandense pela posse que aconteceu no último dia 15;
6590 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo
pesar aos familiares do Sr. JANDIR MONTAGNA, O "DIDIO" pelo falecimento,
ocorrido no dia 10 de Março de 2014; 6591 ALaor Tomaz - Seja enviado oficio com
os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de ADRYAN BRANDÃO
BOSI pelo falecimento, ocorrido no dia 12 de Março de 2014; 6593 Gian Pedroso
Seja encaminhado oficio a Diretora da Escola Municipal de Educação Infantil
Padre Gildo, cumprimentando-lhes pela organização e realização da Festa de
Abertura do Ano Letivo de 2014; 6594 Gian Pedroso - Seja encaminhado oficio ao
comandante da Brigada Militar, solicitando que sejam tomadas algumas
providencias em conjunto com outros órgãos quanto prevenção de acidentes no
perímetro urbano do município, principalmente aqueles ocasionados por alta ~
velocidade; 6602 Fernando Sant'anna - Solicita autorização de viagem à Brasilia -
DF; 6604 Fernando Sant'anna - Requerimento de APLAUSO ao 38 Batalhão de
Polícia Militar pelos dez anos comemorados no último dia 10; 6611 Estevão De '-
Loreno e Daniel Weber - Seja enviado oficio a Secretaria da Educação, em nome da
Senhora Eloisa Maria da Rocha Dreyer com o seguinte PEDIDO DE
INFORMAÇÃO, sendo: 1 - Lista de espera de todas as Emeis do Município de
Carazinho? Com nome das crianças que estão esperando vaga? 2 - A quanto tempo
eles estão esperando a vaga, e data de inscrição de cada criança? 3 - Quantas
crianças estão matriculadas em cada Emei atualmente no Municipio? 4 - Existem
projetos de ampliação das salas e reestruturação das Emeis? Em quais? 5 - Existem
profissionais suficientes para cada grupo ou turma de crianças? Quantos para cada
grupo? No caso de crianças especiais, temos um monitor para auxiliar o professor?
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6 _ Qual a previsão de inauguração da Emei do Bairro Planalto?; 6614 Estevão De
Loreno e Daniel Weber - Os VEREADORES abaixo subscritos requerem na forma
regimental, que depois de lido em Plenário e deferido, seja enviado ofício ao
Secretario da Saúde para sejam prestadas informações no que se refere ao 14°
salário das agentes comunitárias do município de Carazinho nos anos de 2012 e
2013. 1- Quanto foi repassado para cada agente de saúde referente ao 14° salário?
2- Houve sobra de recursos após o pagamento? 3- Cópia de todos os pagamentos
realizados para as agentes de saúde. Grande Expediente: Os Vereadores Paulino
de Moura, Anselmo Brtizke, Alaor Tomaz, Erlei Vieira, Orion Albuquerque,
Fernando Sant'anna, Daniel Weber, Eduardo Assis fizeram uso da tribuna. O
Vereador Paulino de Moura solicita que os requerimentos sejam votados em bloco.
O Presidente coloca em votação o requerimento verbal do Vereador Paulino de
Moura, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se
manifestem, aprovado por todos.O presidente solicitou que o secretário fizesse a
leitura do número e autor e dos requerimentos.O presidente colocou em discussão
os requerimentos.Os Vereadores Paulino de Moura, Estevão De Loreno, Anselmo
Brtizke discutiram os requerimentos. Não havendo mais vereadores que quisessem
discutir, 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 apresentesessão,
convocando os senhoresvereadores para a próxima sessão ordináriaa se realizar no
dia vinte e quatro de março de dois mil e quatorze as dezoito horas e quarenta e
cinco minutos. Tenham todos uma excelente noite .
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