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ATADA REUNIÃO ORDINÁRIADO DIA 07 DE ABRIlC
011/14

Ao sétimo dia do mês de abril de dois mil e quatorze, às dezoito horas e quarenta e
cinco minutos ocorreu a décima primeira sessão do ano de dois mil e quatorze da
Càmara Municipal de Carazinho. O Vereador Otto Gerhardt procedeu à leitura de
um trecho da Bíblia. O Presidente colocou em apreciação a ata 010/14 da sessão
ordinária do dia vinte e quatro 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: Oficio n° 068/2014 - do
Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei Complementar n° 002/14; Oficio
n0069/2014 _ do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei Complementar
n0 003/14; Oficio nO074/2014 - do Executivo Municipal RETIRANDO Projeto de
Lei nO022/14; Oficio n° 075/2014 - do Executivo Municipal encaminhando VETO
ao Projeto 006/14 do Legislativo Municipal; Diversos Telegramas do Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos para o Fundo Municipal da Saúde; Oficio
DCF Gab. nO 714 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul,
informando a realização de auditoria de regularidade nesta Casa; Oficio da
Fundescar, solicitando destinação de recursos da Câmara para cobrir despesas
decorrentes da disputa da TAÇA RBS DE FUTSAL; Email da Superintendência
Regional da CORSAN, solicitando audiência comoos Vereadores, na tarde de 07 de
abril as 14 horas; Secretário: LEITURA DAS INDICAÇÕES: 6820 Paulino de
Moura _ Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente a refazer o
calçamento onde consta vários buracos na RUA 21 de AbriL Bairro: centro; 6821
Paulino de Moura _Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente do
termino do asfaltamento da Av. Antônio Josê Badete. Bairro Sto. Antônio; 6822
Paulino de Moura _Solicita patrolamento e cascalhamento e a limpeza dos matos
que toma conta da Rua Inhanduí Bairro: Operário; 6823 Paulino de Moura -
Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente o patrolamento,
cascalhamento e a limpeza na Rua Machado de Assis n° 610 do Bairro São João;
6833 Orion Albuquerque - Solicitando melhorias na Rua Ivalino Brum, Bairro Vila
Rica. Solicitação da Comunidade; 6836 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam realizadas
obras de melhorias na Rua Zélia Quadros Lirio, no Bairro Oriental; 6837 Gian
Pedroso _Solicitamos que determine com a máxima urgência possível que o setor
competente providencie a instalação de uma tampa no bueiro localizado na Alferes
Rodrigo, esquina com a Rua Marechal Floriano, 288 (na lateral da empresa KK
Motopeças); 6838 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para
que determine ao setor competente que sejam realizadas obras de melhorias, na
Rua Hilário Albuquerque; 6839 Anselmo Britzke - Solicitando ao Executivo
Municipal que determine ao setor competente que realize imediatos trabalhos de ~
limpeza na sanga do Bairro São Lucas, pois a mesma requer limpeza urgente; 6840
Anselmo Brtizke _Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao ,
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setor competente com a máxima urgência possível a realízação de compactação na
estrada de Pínheiro Marcado,pois o patrolamento e o cascalhamento já foi
realizado; 6840 Alaor Tomaz - Seja enviado oficioao Executivo Municipal, para que
determine ao setor competente que sejam realizadas obras de melhorias na Rua
Ipiranga; 6843 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que
determine ao setor competente que sejam realizadas obras de melhorias na
Avenida São Bento; 6850 Marcio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos
e lixos na Cidade de Carazinho, pois a cidade encontra-se tomada pela sujeira, o
lixo toma conta em frente ao comércio, escolas e casas, peço uma atenção em
especial ao Bairro Princesa e principalmente nas proximidades da Escola Érico
Veríssimo, peço uma solução imediata do problema, sem mais, se atendido o
cidadão Carazinhense agradece; 6851 Fernando Sant'anna - REITERANDO
SOLICITAÇÃO pela segunda vez, para que determine ao setor competente que
realize campanha de conscientização sobre o depósito de lixo no município e
intensifique a fiscalização e aplicação de multa para quem jogar lixo em local
incorreto; 6853 Fernando Sant'anna - Solicita que se substituam os "pontilhões" de
madeira existentes no município, por estrutura de concreto que ofereça segurança
ao tráfego; 6856 Fernando Sant'anna - Solicitando que se realize com urgência a
canalização das ruas do Bairro Fey, especialmente a Rua Julio de Castilhos.
LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 6819 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 ALOYSIO SALDINO WECKER pelo falecimento, ocorrido no dia 03 de Abril de
2014, Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, Aquele que crê em mim ainda
que morto viverá, E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. - João 11:
25-26, À família enlutada de ALOYSIOSALDINOWECKER, nossos mais sentidos
pêsames pelo infausto ocorrido; 6826 Daniel Weber - O Vereador abaixo subscrito
requer, na forma regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja
enviado oficio de aplauso à Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular nesta
representado pelo Pastor Fabrício Bonato que realizou neste sábado (05) nas
dependências da igreja um bazar, com vendas de roupas, calçado e bolsas com
preços a partir de R$ 2,00, O bazar teve inicio às 10 horas encerrando os trabalhos
às 17 horas, além da comercialização destes artigos ouve também a distribuição de
forma gratuita, Através desta receba as congratulações do Poder Legislativo
Municipal; 6828 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio com os mais sinceros votos de
profundo pesar aos familiares do Sr, ALOYSIO SALDINO WECKER pelo
falecimento, ocorrido no dia 03 de Abril de 2014; 6829 Alaor Tomaz - Seja enviado
oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. ADÃO
PEREIRA PINTO pelo falecimento, ocorrido no dia 03 de Abril de 2014; 6830 Alaor
Tomaz - Seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos
familiares do Sra. MARIAEDIT DA SILVA, a "BIBICA"pelo falecimento, ocorrido
no dia 03 de Abril de 2014; 6832 Gian Pedroso - Seja enviado oficio de
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho a equipe do OS BARTIRA, que
na noite da última quinta-feira sagrou-se Campeão do Campeonato de Bola 7 do
Clube Comercial de Carazinho; 6834 Fernando Sant'anna - O vereador signatário
solicita que após lido em Plenário e deferido na forma regimental, seja enviado
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ofício na forma de APLAUSO ao Programa Yacamin, pela realização do Cachorro
Quente no último sábado, 07 Além de ser uma opção diferente de culinária,
demonstra o grande empenho da direção do programa em manté-Io a pleno vapor.
Recebam os cumprimentos do Poder Legislativo pelo empenho e dedicação; 6835
Alaor Tomaz - Seja enviado ofíciodo Poder Legislativo de Carazinho, a Diretoria do
Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos do Planalto (NCCCP) 4" Região, pela
realização do Dia de Campo da Raça Crioula; 6841 Rudi Brombilla - O Vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental que apos aprovado em plenário seja
encaminhado ofício com PEDIDO DE INFORMAÇÃO ao Executivo solicitando as
seguintes informações: 1- Copia integral do processo de sindicância n° 417/2013 de
capa a capa. JUSTIFICATIVA: Em Plenário; 6845 Alaor Tomaz - Seja enviado
ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a Diretoria do Clube Comercial de
Carazinho pela realização do 5° Open de Tênis; 6846 Fernando Sant'anna e
Eduardo Assis - Os vereadores signatários solicitam que, após lido em Plenário e
deferido na forma regimental, seja enviado ofíciona forma de APLAUSO ao Colégio
Notre Dame Aparecida, pela realização do galeto com massa no último sábado.
Além de fomentar a manutenção da cultura do prato típíco de Carazinho, a
participação da comunídade escolar foi de grande valia para a sustentação dos
alicerces da família e da escola. Recebam os cumprímentos deste Poder Legislativo
pelo evento; 6847 Eduardo Assís - Referente a Banda Astérío Canuto de Souza;
6854 Marcia Hoppen - O Vereador abaíxo assinado solicita na forma regimental,
que após aprovado em plenário seja encaminhado ofício a Loja pelos seus dezoito
anos de prestação de serviços a cidade de Carazinho, respeito a você cliente e um
Equilíbrio perfeito entre o que você procura e o que você precisa. Há 18 anos, A loja
Triunfante conta com sócios proprietários Wolmar Beneduzzi e Daize Beneduzzi
que ainda conta com vinte e cinco colaboradores; 6855 Daniel Weber - O
VEREADORabaixo subscrito requer na forma regimental, que depois de lido em
Plenário e deferido, seja enviado ofícioao Setor competente para sejam prestada
informações no que se refere ao exame de Mamografia.1- Ouve a falta do exame nos
últimos três meses? 2- Se existiu falta, qual foi o motivo? 3- Se há fila de espera
para o referido exame? Número de pacientes quc aguardam na fila de espera para
realizar este exame? 4- Quantos exames são disponibilizados por mês?; 6857 Danirl
Weber - O VEREADOR abaixo subscrito requer na forma regimental, que depois de
lido em Plenário e deferido, seja enviado ofício ao Setor competente para sejam
prestada informações no que se refere ao prédio onde esta instalado a ESF e Creche
do Bairro Sommer. 1-Quantas matrículas existem desse imóvel? 2- Existe cobrança
de aluguel deste imóvel? Justificativa: Este vereador recebeu a informação de que o
prédio onde funciona a creche e a ESF pertencem à Associação de Moradores do
Bairro Sommel', e que a mesma quer doar as dependências para o município para a
partir disto receber investimentos; 6858 Estevão De Loreno - Seja enviado Ofíciodo
Poder Legislativo de Carazinho ao Sr. Miltras Pasqualotto, Presidente do Jockey
club, parabenizando pelo Evento realizado entre os dias 29 à 1 de Abril de disputas
do Calendário de Turfe Nacional em Carazinho;6859 Marcia Hoppen - O Vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja
encaminhado ofício dessa colenda casa legislativa, a Empresa Mundo Das Flores,
parabenizando seus proprietários Nadir Manfredi Lazzari e Soeli Zang Lazzari pelo
belo trabalho que vem desempenhando para o desenvolvimento de nosso Município
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fazendo a diferença; 6860 Estevão De Loreno - Seja enviado ofíciode congratulações
do Poder Legislativo de Carazinho à Direção, professores, funcionários pais e
alunos da Escola de Ensino Fundamental Eulália Vargas Albuquerque (CAIC) de
Carazinho, que comemorou neste sábado dia 5 de de abril, seus 19 ANOS de
existência. Projetos: 6827 Erlei Vieira - Dispõe sobre a utilização de aparelhos de
telefonia celular nos estabelecimentos de ensino no município de Carazinho; 6848
Gian Pedroso - Institui no àmbito do município de Carazinho o "Programa de
Adoção de Escolas de Ensino Fundamental e Educação Infantil da Rede Municipal
de Ensino"; 6849 Eduardo Assis - Ementa: Reconhece o caráter Oficial da Banda
Astério Canuto de Souza, institui oficialmente e dá outras providências; 6852 Otto
Gerhadt -Art. 10 - Todo o político eleito no Município de Carazinho deverá receber o
salário mínimo vigente no País.Grande Expediente: Marcio Hoppen, Otto Gerhardt,
Paulino de Moura, Rudinei Brombilla, Gian Pedroso, Anselmo Brtizke, Alaor
Tomaz, Orion Albuquerque, Erlei Vieira, Fernando Sant'anna, Estevão De Loreno,
Daniel Weber, Eduardo Assis fizeram o uso da tribuna. Ordem do dia. O Vereador
Anselmo Brtizke, solicitou que os requerimentos sejam votados em bloco. O
Presidente colocaem 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 Alaor Tomaz e Paulino de Moura 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. O Presidente solicita que o
Secretário faça a leitura do Projeto de Lei 007/14 do Vereador Eduardo Assis. 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. Os Vereadores Paulino de Moura e Anselmo Britzke discutiram
o projeto. Não havendo mais vereador que queira discutir coloco em votação,
vereadores que concordam permaneçam como estão e contrário se manifestem,
aprovado por todos. Nada mais havendo a tratar, sob proteção de Deus o presidente
declarou encerrada apresente sessão, convocando os senhoresvereadores para a
próxima sessão ordináriaa se realizar no dia trinta e umde março de dois mil e
quatorzeas dezoito horas e quarenta e cinco minutos.Tenham todos uma excelente
noite.

rombillas

11 Av.Floresda Cunha,799- CaixaPostal:440 - FonePABX:(54)33302322- CEP99.500-000- 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

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

