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I Presidente

Ao vigésimo quarto dia do mês de março de dois mil e quatorze, às dezoito horas e
quarenta e cinco minutos ocorreu a nona sessão do ano de dois mil e quatorze da
Cámara Municipal de Carazinho. O Vereador Gian Pedroso procedeu à leitura de
um trecho da Bíblia. O Presidente solicitou que o secretário proceda com a leitura
da convocação do suplente. Secretário: CONVOCOVossa Senhoria para assumir na
Câmara Municipal de Vereadores, no dia 24 de março, tendo em vista pedido de
licença do Vereador Anselmo 8ritzke, por motivos de saúde, conforme dispõe
Regimento Interno, art. 11, inciso 11, alínea a, desta Casa. O Presidente colocou em
apreciação a ata 008/14 da sessão ordinária do dia dezessete de março de dois mil e
quatorze. Está em discussão à ata, não havendo vereadores que quisessem discutir
colocou em votação. Aprovado por todos os presentes. O Presidente solicitou que o
secretário procedesse a leitura do expediente da presente reunião. Secretário:
Ofício na 048/2014 _ do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei na
033/14; Ofício na 049/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Resposta
Pedido de Informação OP037/14; Ofício na 05012014 - do Executivo Municipal
encaminhando Projeto de Lei na 035/14; Ofício n° 05212014 - do Executivo
Municipal encaminhando Resposta Pedido de Informação OP038114; Ofício na
054/2014 _ do Executivo Municipal retirando de tramitação os Projetos de Lei na
016, 017 e 018; Ofício do SAMU - Carazinho oficializando pedido de um sistema de
radiocomunicação para a base do SAMU Carazinho 192; Convite para o 10Fórum
Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Rio Grande do
Sul; Ofício na 11112014 - do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação
informando a realização de convênio que tem como objeto apoio a realização de
seminário regional de incubadoras e parques tecnológicos do município; Ofício na
12712014 - do Comandante do 2° Grupo de Policia Ambiental de Carazinho
solicitando doação de material para realização das atividades desenvolvidas pelo
grupo; Ofício do Vereador Anselmo Britzke, solicitando a convocação do Vereador
Suplente; Ofício na 053/2014 da EMEF Eulália Vargas Albuquerque - CAIC
convidando para participar da solenidade de aniversário; Ofício na 009/2014 da
Associação Beneficente dos Policiais Militares de Carazinho e Região - ABECAR
convidando para convocação de Assembleia Geral no dia 28 de março as 20 horas
para conhecer a Associação e os trabalhos que vem sendo realizados; Ofício Circular
002114 da ASCAMAJA convidando para participar da Sessão Ordinária dia 28 de
março em Cruz Alta; Ofício do Presidente do PMDB solicitando o uso do Plenário ('-
para reunião da Executiva do PMDB; Convite para inauguração agencia de viagem
AVALONVIAGENS, dia 20 de março; Diversos Telegramas do Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos para o Fundo Municipal da Saúde; Diversas
correspondências da Cámara dos Deputados informando a liberação de recursos do
orçamento da União empenhados ao município; Comunicado do Ministério da
Educação informando a liberação de recursos para a execução de programas do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Informativo do IGAM referente
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agenda de cursos de Abril 2014. Secretário:LEITURA DAS INDICAÇÕES: 6623
Daniel Weber _Solicita a instalação de Container na esquina da Rua Silva Jardim
com a Rua Alexandre da Motta; 6632 Orion Albuquerque - melhorias com urgência
na Rua Henrique Teodoro Schutz, Bairro Vila Rica; 6633 Orion Albuquerque - Para
que o executivo avalie uma forma de criar um programa de parceria com os
estabelecimentos comerciais no ramo de alimentação como, restaurantes,
lanchonetes, supermercados e afins, recolhendo alimentos semanalmente para
doação as Associações Protetoras de Animais do município de Carazinho, como a
ACAPAe SÃO FRANCISCO; 6638 Gian Pedroso - Seja enviado oficio ao Executivo
Municipal para que providencie junto ao setor competente que todos os locais de
prestação de saúde pública no município estejam de acordo com a Lei Municipal n°
6.822 de 24 de julho de 2008; 6651 Gian Pedroso - Solicitamos com a máxima
urgência possível a realização de melhorias no calçamento da Rua General Neto, no
Bairro Glória; 6652 Gian Pedroso - Sejam tomadas providências no sentido de
realizar limpeza de diversas ruas e canteiros localizados no Bairro Centro; 6654
Gian Pedroso _REITERANDO solicitação para que sejam realizadas melhorias na
pavimentação da Rua Ceará, com inicio na Av. Flores da Cunha até a esquina com
a Rua Mato Grosso, e, desta, até a Rua Silva Jardim; 6655 Gian Pedroso -
Solicitamos ao Departamento Municipal de Trânsito que providencie a confecçãoe
colocação de placas com nomes das ruas que ainda não possuem a devida
identificação; 6655 Fernando Sant'anna - Solicita melhorias na calçada de acesso
ao ESF Sommer; 6659 Fernando Sant'anna - Solicita retirada e substituição de
parada de ônibus em frente ao ESF Sommer, pois encontra"se em péssimo estado
de conservação; 6660 Fernando Sant'anna - Solicita que se intensifique a
fiscalização dos carros de som, para que respeitem às normas dentro dos limites
sonoros. Atende solicitação dos comerciantes em geral; 6662 Paulino de Moura -
Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente o patrolamento,
cascalhamento e a limpeza nas Ruas do Bairro São Lucas; 6663 Eduardo Assis -
Solicita que seja feita uma verificação em todas as árvores do Município, pois
várias estão em precário estado de conservação e solicita a substituição das
mesmas por espécies próprias para tal; 6673 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que realize a
colocaçãode asfalto em toda a via, e não apenas no lugar onde foi aberto os buracos
da tubulação; 6674 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para
que determine ao setor competente que sejam realizadas obras de melhorias na
Rua Caetés, próximo ao n° 23, no Bairro São Jorge; 6675 Alaor Tomaz - Seja
enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que
sejam realizadas obras de melhorias na Rua Eduardo Gama, Bairro Alvorada; 6676
Alaor Tomaz _Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao
setor competente que sejam realizadas obras de melhorias na Rua Monte Alegre, no
Bairro Floresta; 6678 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal,
para que determine ao setor competente que sejam realizadas obras de melhorias
na Rua Polidoro Albuquerque, no Bairro Dileta; 6679 Alaor Tomaz - Seja enviado
oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam
realizadas obras de melhorias na Avenida Pátria; 6680 Paulino de Moura - Solicitar
ao Executivo juntamente com o setor competente o patrolamento, cascalhamento e
a limpeza nas Ruas do Bairro Brandina; 6683 Mareio Hoppen - Solicitando ao
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Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução de serviço de
conserto do bueiro na Rua Fioravante Barleze esquina com a Paissandú Bairro
Glória em frente ao número 324, Pois a grade caiu causando uma grande cratera e
assim oferecendo perigo a pedestres e veículos que ali passam, desde de já ressalto
ser um pedido dos moradores; 6685 Rudinei Brombilla - Ementa: Projeto indicativo
de lei que prevê a concessão de promoção aos servidores que concluírem e assim
comprovarem a colação de grau em ensino superior em valor equivalente a R$
150,00 (cento e cinquenta reais); 6686 Mareio Hoppen - Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de, patrolamento
e ensaibramento e compactação na Rua Miramar Bairro Vila Rica; 6687 Estevão
De Loreno - SOLICITA que encaminhe ao setor competente que realize serviços de
reparos no calçamento da Rua Tamoios, começando da Empresa Hélios e em toda a
sua extensão; 6688 Estevão De Loreno - SOLICITA a Operação Tapa buracos na
Rua Osmar Weber, principalmente em frente ao ESF do Bairro; 6689 Mareio
Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a
execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua Rio Negro em
frente a o nO557 toda sua extensão. Bairro Floresta. Ressalto ser um pedido da
comunidade, pois desde já se for atendido à comunidade agradece; 6690 Estevão De
Loreno - SOLICITA a Operação Tapa buracos na Rua José Weissheimer, bem como
em toda a quadra da Escola Getúlio D. Vargas; 6692 Estevão De Loreno -
SOLICITA a Operação Tapa buracos na Rua Leonel Rocha, começando da esquina
com a Rua Osmar Weber e em toda a sua extensão; 6683 Mareio Hoppen -
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua Camilo Scherer
Bairro São Sebastião pois na Rua encontra-se uma enorme cratera em frente o
n0414, peço uma maior atenção; 6694 Erlei Vieira - Solicitando a Secretaria de
Obras a realização de melhorias na rua João Eduardo Kraemer; 6696 Mareio
Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a
execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua Travessa
Ipiranga Bairro Vargas em frente a o n009peço uma maior atenção; 6698 Mareio
Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a
execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua Padre
Landel de Moura Bairro São Sebastião. LEITURA DOS REQUERIMENTOS:
6624 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, a
Rovandieri De Marchi, pela participação na Rústica da Academia Simbiose, em
Passo Fundo, onde se sagrou Bi campeão; 6630 Daniel Weber - O Vereador abaixo
subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido e deferido em plenário,
seja enviado oficio de aplauso ao COMEC (Conselho de Ministros Evangélicos de
Carazinho) em nome de seu presidente Egber Tibola, extensivo a toda diretoria
pela realização da 3 edição da Marcha para Jesus no dia 22 de março; 6631 Daniel
Weber - O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de
lido e deferido em plenário, seja enviado oficio ao Pastor Egber Tibola, que assumiu
a Presidência do COMEC (Conselho de Ministros Evangélicos) , extensivo a toda
sua diretoria, empossada na data de 22 de março de 2014; 6635 Alaor Tomaz - Seja
enviado óficio do Poder Legislativo de Carazinho, a Orlando Luz, o "Orlandinho",
pela conquista no 44°Banana Bowl - Copa Mundial de Tênis; 6636 Eduardo Assis e
Daniel Weber - Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma regimental,
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que depois de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso à JCI de
Carazinho, que realiza anualmente o programa Oratória nas Escolas, que através
deste trabalho realiza concursos com estudantes do ensino fundamental, também
abordando temas como, problemas mundiais de ordem social, ambiental e
educacional, ponderando a responsabilidade de cada indivíduo em relação a estes
problemas, este ano tendo como tema: "Como eu combato a corrupção?". Através
desta receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal; 6650 Erlei Vieira -
seja encaminhado oficio ao Tenista carazinhense Orlandinho da Luz,
parabenizando-o pela conquista do torneio Banana Bowl. Orlandinho sagrou-se
campeão na categoria juvenil do referido torneio que é considerado um dos mais
importantes domundo, e em 44 anos de existência deste, o tenista carazinhense é o
sexto a conquistar o titulo, sendo que há 33 anos ocorreu a última conquista
brasileira; 6653 Daniel Weber - O Vereador abaixo subscrito requer que depois de
lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado oficio com os
mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de DAVI LEIDA pelo
falecimento, ocorrido no dia 23 de Março 2014; 6656 Erlei Vieira, Rudinei
Brombilla e Paulino de Moura - SOLICITAÇÃODE VEÍCULO AO GOVERNO
FEDERAL SECRETÁRIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS Os
Vereadores abaixo assinado solicitam na forma regimental, que após aprovado em
plenário, seja encaminhado oficio ao Diretor de Contencioso e Gestão do Fundo
Nacional Antidrogas, Mauro Roni Lopes da Costa, solicitando um veículo de passeio
para a Secretaria Municipal da Saúde, para utilização no Ambulatório de
Dependência Química.Atualmente no município a realidade vivenciada na
Secretaria Municipal da Saúde é da falta de veículos, outro fato que deve ser
revelado é inexistência de um veículo exclusivo para utilização do setor de
Dependência Química que atende diariamente mais de 20 familias e necessita de
forma urgente ter uma forma de locomoção para realizar a busca ativa dos
pacientes e seus familiares. Outro serviço desempenhado por esse departamento é
a busca para avaliações de medidas compulsórias, que possuem prazo curto e
acabam não sendo cumpridas a contento, pois a falta de veículo não o possibilita.
Desde já agradeço a atenção; 6657 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio com os mais
sinceros votos de profundo pesar aos familiares da Sra. ROMILDAMARIAHOFF
pelo falecimento, ocorrido no dia 19 de Março de 2014; 6661 Vitor Xavier - O
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o
Plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar,
pela perda irreparável do Senhor David Leida, ocorrido ontem, no dia 23 de março;
6664 Eduardo Assis - Para Orlando Luz pela conquista inédita em 23/03/2014 da 9
44"copa Mundial de Tênis Banana Bowl; 6665 Eduardo Assis - Para Pelotas e Rio
Grande entre os dias 14 a 17 de abril de 2014; 6666 Eduardo Assis - Ao DAER-RS
para que seja feita as laterais paralelas da RS 142 entre os Números 5100 e 5600,
após o trevo de saída para Não Me Toque; 6668 Daniel Weber - Para Pelotas e Rio
Grande entre os dias 14 a 17 de abril de 2014; 6677 Estevão De Loreno - Seja ~
enviado Oficio do Poder Legislativo de Carazinho ao Exmo Sr. NERI GELLER, I
parabenizando pela posse comoMinistro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
do nosso País; 6691 Rudinei Brombilla - O Vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja
enviado oficiode cumprimentos à Direção, Funcionários e colaboradores da RADIO
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GAZETADE CARAZINHO,pela comemoração dos 32 anos da Emissora; 6695
Estevão De Loreno - Seja enviado oficio de aplauso ao COMEC (Conselho de
Ministros Evangélicos de Carazinho) em nome de seu presidente EGBERTIBOLA,
extensivo a toda diretoria e organizadores pela realização da 3 Edição da Marcha
para Jesus no dia 22 de Março. Grande Expediente: Os Vereadores Paulino de
Moura, Rudinei Brombilla, Alaor Tomaz, Vitor Xavier, Erlei Vieira, Fernando
Sant-anna, Daniel Weber, Estevão De Loreno, Eduardo Assis, Mareio Hoppen
fizeram uso da tribuna. Ordem do dia. O Vereador Alaor Tomaz solicita que os
requerimentos sejam votados em bloco. O Presidente coloca em votação o
requerimento verbal do Vereador Alaor Tomaz, 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 colocouem discussão os requerimentos. O Vereador
Márcio Hoppen discutiu 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. O
Presidente solicita que o Secretário faça a leitura do Projeto de Lei 008/14 da Mesa
Diretora. O Presidente solicita que o Secretário proceda a leitura do parecer da CJF
do projeto, o Presidente coloca em discussão o parecer da CJF, não havendo
vereador que queira discutir colocaem votação, vereadores favoráveis permaneçam
comoestão, contrários se manifestem, aprovado por todos. O Presidente solicita que
O Secretário proceda a leitura do parecer da COES do projeto, o Presidente coloca
em discussão o parecer da COES, não havendo vereador que queira discutir coloca
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se
manifestem, aprovado por todos. O Presidente coloca em discussão o projeto, o
Vereador Paulino de Moura discutiu o projeto, não havendo mais vereador que
queira discutir coloca em votação, vereadores que concordam permaneçam como
estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. O Presidente solicita que o
Secretário faça a leitura do Projeto de Lei 006/14doVereador Fernando Sant'anna .
O Presidente solicita que o Secretário proceda a leitura do parecer da CJF do
projeto, o Presidente colocaem discussão o parecer da CJF, os Vereadores Paulino
de Moura e Fernando Sant'anna discutiram o parecer, não havendo mais vereador
que queira discutir coloca em votação, vereadores favoráveis permaneçam como
estão, contrários se manifestem, rejeitado por dez votos contrários e dois votos
favoráveis. O Presidente passa o projeto para o presidente da COES exarar
parecer. O Presidente solicita que o Secretário proceda a leitura do parecer da
COES do projeto, o Presidente coloca em discussão o parecer da COES, não
havendo vereador que queira discutir coloca em votação, vereadores favoráveis
permaneçam comoestão, contrários se manifestem, aprovado por todos. Nada mais
havendo a tratar, sob proteção de Deus o presidente declarou encerrada apresente
sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se
realizar no dia trinta e um de março de dois mil e quatorzeas dezoito horas e
quarenta e cincominutos.Tenham todos uma excelente noite.
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