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A d' . t di d 'd b.l d d..l ' d. _ldoM'Oo eClmoquar a a o mes e a rI e OISml e quatorze, as ezoIto ho s e
quarenta e cinco minutos ocorreu a décima segunda sessão do ano de dois mil e
quatorze da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Paulino de Moura
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente colocou em apreciação a
ata O 11/14 da sessão ordinária do dia sete de abril de dois mil e quatorze. Está em
discussão à ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou em
votação. Aprovado por sete votos favoráveis e um voto contrário do Vereador Otto
Gerhardt. O Presidente solicitou que o secretário procedesse a leitura do
expediente da presente reunião. Secretário: LEITURA DO EXPEDIENTE: Oficio
nO076/2014 _ do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n° 043/14;
Oficion° 07712014 - do Executivo Municipal encaminhando Resposta OP n° 048/14;
Oficio n° 078/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n°
044/14; Oficio n° 079/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei
n0 045/14; Oficio Circular n° 002/2014 da Câmara Municipal de Coqueiros do Sul
solicitando apoio para as entidades que estão tendo dificuldades para adaptação as
exigéncias previstas na Lei que estabelece as normas sobre segurança, prevenção e
Proteção contra incêndio no RS; Convite da Câmara Municipal de Coqueiros do Sul
para reunião no dia 25 de abril, às 20 horas na Câmara de Coqueiros do Sul sobre a
Lei que estabelece as normas sobre segurança, prevenção e Proteção contra
incêndio no RS; Oficio do Centro de Juventude Santa Terezinha da Paróquia
Nossa Senhora de Fátima solicitando a doação de doces para cestas de Páscoa;
Oficio Circular n° 67/2014 da AGERGS convidando para audiência pública a
respeito de processo que trata do regulamento dos serviços de água e esgoto da
CORSAN, dia 14 de abril as 19 horas no auditório da prefeitura de Guaíba; Oficio
nO009/2014 do IMED solicitando sessão em homenagem ao seus 10 anos de
fundação; Oficio n° 490/2014 do Secretario de Administração e dos Recursos
Humanos respondendo OD 073/2014; Oficio n° 1012014 em resposta OD 265/2014,
proposição de autoria do Vereador Eduardo Assis; Convite para participar do
Projeto CONVERSAS DA DIVERSIDADE nas quartas-feiras as 19.30h que
acontecerão em diversos locais da comunidade de Carazinho; Diversos Telegramas
do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos para o Fundo Municipal
da Saúde; Projeto de Lei de autoria do Vereador Otto Gerhardt - Todo Vereador
eleito no Município de Carazinho deverá receber o salário mínimo vigente no País.
Secretário: LEITURA DAS INDICAÇÕES: 6876 Estevão De Loreno - Para que
determine ao setor competente que seja realizado patrolamento, ensaibramento e
compactação, bem como pedimos com urgência a canalização (tubulação) nas Ruas
do Bairro São Lucas; 6877 Daniel Weber - Solicita para que seja realizada a
limpeza do terreno localizado na Rua Itararé, fundos do camelódromo de
Carazinho; 6884 Estevão De Loreno - Seja realizado o patrolamento, cascalhamento
e compactação da Rua Epitácio, Pessoa no bairro Broecker; 6887 Estevão De
Loreno _ Seja enviado Oficio ao Setor competente solicitando que seja aberta as
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valas na Rua Felipe Camarão, onde não tem canalização, em frente ao n° 776; 6889
Estevão De Loreno - SOLICITA a roçada e limpeza na parada de ônibus da Rua
Arthur Pedro Diehl no Bairro Nossa Senhora Aparecida; 6891 Paulino de Moura -
Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente a limpeza e a colocação
de lixeira na Rua Pedro Vargas n° 1435 bairro: centro; 6892 Paulino de Moura -
Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente a limpeza dos bueiros e
esgoto aberto, lixos espalhados na Rua Raul Pilia, esquina com Marechal Hermes.
Os moradores solicitam providências; 6893 Paulino de Moura - Solicitar ao
Executivo juntamente com o setor competente o patrolamento, cascalhamento e a
limpeza nas Rua Mirim. Bairro: Operário; 6894 Paulino de Moura - Solicitar ao
Executivo juntamente com o setor competente a limpeza de galhos espalhados pela
Rua Machado de Assis em frente ao n0119Bairro: Santo Antônio; 6895 Paulino de
Moura _Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente o patrolamento,
cascalhamento e a limpeza na Rua Andrades Neves próximo ao pontilhão; 6897
Estevão De Loreno - REITERANDO SOLICITAÇÃOcom urgência o Patrolamento,
cascalhamento e compactação da Rua Eduardo Gama, em toda a sua extensão no
bairro Alvorada; 6901 Otto Gerhardt - Encaminhamos solicitação ao Executivo
para que determine ao setor competente com a máxima urgência possível medidas
no sentido de agílizar o reparo dos enormes buracos existente na Rua Parecis
esquina com a Tupinambás Bairro Conceição.Pedido dos moradores; 6902Anselmo
Brtizke _ Solicitamos ao Executivo Municipal para que determine ao setor
competente uma imediata operação tapa buracos na Rua São Sebastião, Bairro
Alvorada; 6907 Anselmo Brtizke - Encaminhamos solicitação ao Executivo
Municipal para que determine ao setor competente com a máxima urgência
possível, a limpeza e colocação de um tampão na boca de lobo localizada na Rua
Francisco de Assis próximo ao nO279,no Bairro Ouro Preto; 6913 Otto Gerhardt -
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente
com a máxima urgência que contrate médicos Ginicologísta para atender pelo SUS.
pois não tem médico nesta área atendendo. Pedido da Comunidade; 6915 Orion
Albuquerque _ Solicitando melhorias no calçamento da Rua Paraná, Bairro
Oriental; 6916 Orion Albuquerque - seja efetuado o cascalhamento, compactação da
estrada que dá acesso ao Santuário de Santa Rita; 6917 Otto Gerhardt -
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente
com a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar a melhoria das
estradas do Distrito de Pinheiro Marcado, Pedido da Comunidade; 6920 Eduardo
Assis _Para efetuar a fiscalização da demora em filas nos bancos; 6923 Fernando
Sant'anna _Solicita melhorias na Rua Marechal Deodoro; 6924 Alaor Tomaz - Seja
enviado ofícioao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que
sejam realizadas obras de melhorias na tubulação, tais como reparação elou
substituição de tubos e desentupimento na Rua Cuiabá, Bairro Floresta; 6925
Alaor Tomaz _Seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao
setor competente que realize a limpeza geral no entorno da Estação Rodoviária de
Carazinho; 6927 Daniel Weber - Solicita para que seja realizada a reestruturação
da boca de lobo na Rua Marechal Deodoro próximo ao número 74, pois a mesma
desabou danificando o calçamento.; 6928 Anselmo Brtizke - Solicitamos ao
Executivo para que determine ao setor competente que sejam tomadas providéncias
imediatas no sentido de realizar limpeza na rua Hilário Ribeiro,próximo ao nO
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16,no Bairro Laranjal,tais como recolhimento de entulhos que encontram-se
depositados ao longo da mesma; 6929 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício ao
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam realizadas
obras de melhorias na Rua Polidoro Albuquerque; 6934 Rudi Brombilla - Solicita
para que determine o setor competente a operação "Tapa Buracos" além da limpeza
da Rua RUA DA PAZ BAIRRO PRINCESA; 6936 Estevão De Loreno - SOLICITA
ao Executivo Municipal que encaminhe ao setor competente a colocação de uma
barra de proteção com sinalizador na Rua Polidoro Albuquerque, esquina com a
Itararé (Bigode do Prefeito); 6939 Marcio Hoppen - Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de retirada de
Entulhos, Galhos e lixos na Rua Santos Dumont esquina com a Paissandu. Bairro
Glória Ressalta ser um pedido da comunidade, pois desde já se for atendido à
comunidade agradece; 6940 Estevão De Loreno - SOLICITA ao setor competente o
recolhimento de entulhos e galhos na Rua Aimorés; 6941 Erlei Vieira - Solicitando
ao Executivo Municipal, que intime, combase no códigode posturas do município, a
empresa SoderTecno para que sejam tomadas providencias com relação ao seu
passeio público localizado na Rua Hary Bucholtz; 6943 Marcio Hoppen - Solicitando
ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução Venho
através deste reiterar o pedido de serviço de conserto do bueiro na Rua Fioravante
Barleze esquina com a Paissandu em frente ao númer0324, 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; 6944 Marcio Hoppen
- Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a
execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua Fernandes Vieira.
Bairro Sassi Ressalta ser um pedido da comunidade, pois desde já se for atendido à
comunidade agradece; 6945 Marcio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal,
que determine ao setor competente, a execução serviço de pintura no quebra -mola
em frente a o n0358 Bairro Sassi. LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 6885
Estevão De Loreno - Seja enviado ofício à Mesa Diretora desta Casa, solicitando
que seja disponibilizada uma cadeira de rodas para o uso dos visitantes com
problemas de mobilidade reduzida, o que inclui idosos, portadores de necessidades
especiaÍs e pessoas de qualquer idade, cujo estado de saúde não permita o
deslocamento a longas distâncias, para uso da Câmara de Vereadores de
Carazinho; 6900 Daniel Weber - O Vereador abaixo subscrito requer que depois de
lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado ofício com os
mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de MÁRIOALLEBRANDpelo
falecimento, ocorrido no dia 12 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 MÁRIO ALLEBRAND, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido; líJ
6903 Estevão De Loreno - Seja enviado ofício com os mais sinceros votos de l,)I-
profundo pesar aos familiares do Sr. MÀRIO ALLEBRAND , pelo falecimento
ocorrido no dia 12 de Abril de 2014; 6904 Daniel Weber - O Vereador abaixo
subscrito requer que depois de lido em plenário, e deferida na forma regimental, Jt
que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares
de IOLANDADA COSTAMATIOTTI pelo falecimento, ocorrido no dia 12 de Abril ,
de 2014. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim
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ainda que morto viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. -
João 11: 25-26. À família enlutada de IOLANDADA COSTAMATIOTTI, nossos
mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido; 6905 Daniel Weber - O Vereador
abaixo subscrito requer que depois de lido em plenário, e deferida na forma
regimental, que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar
aos familiares de MARLENE TEREZINHA HERMES pelo falecimento, ocorrido no
dia 11 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 MARLENE TEREZINHA
HERMES, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido; 6906 Anselmo
Brtizke - O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de
ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofíciodo Poder
Legislativo de Carazinho ao Diretor Presidente da Eletrocar, solicitando que
determine ao setor competente providências com relação à troca de algumas
lâmpadas de iluminação pública na Rótula do Bairro Borghetti, próximo à Paróquia
Nossa Senhora de Fátima; 6909 Estevão De Loreno - Seja enviado ofício com os
mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares da Sra. Marlene Terezinha
Hermes pelo falecimento, ocorrido no dia 11 de Abril de 2014; 6910 Gian Pedroso -
Seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho a
prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, cumprimentando-lhes
realização do VIII Gaitaço, VI ExpoTamandaré, In Mostra da terneira; 6911 Erlei
Vieira - Requerimento de pesar Marlene Hermes O vereador abaixo assinado
solicita que após lido em plenário seja encaminhado requerimento de pesar aos
familiares da Senhora Marlene Terezinha Hermes, apresento as condolências do
Poder Legislativo pelo passamento ocorrido no dia 11 de abril do corrente ano, no
Hospital de Caridade de Carazinho Neste momento de tristeza recebam deste
vereador o reconhecimento pelo trabalho realizado pela comunidade de Carazinho,
em especial os moradores do bairro Camaquã. AAgente de Saúde Marlene sempre
realizou um excelente trabalho por todos, sua dedicação merecem ser registradas
nos anais dessa casa, pois são poucas pessoas que amavam de uma forma tão
intensa ajudar as pessoas. Marlene ainda realizou um excelente trabalho junto a
ABCAL Carazinho, como presidente e membro da diretoria por diversas
administrações. Eu pessoalmente tive o prazer de trabalhar e conviver com essa
pessoa maravilhosa de bom coração e despego pessoal em favor ao próximo.
Recebem os sentimentos desse poder; 6912 Estevão De Loreno - Seja enviado ofício
com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. FORTUNATO
DALSASSO , pelo falecimento ocorrido no dia 12 de Abril de 2014; 6914 Orion
Albuquerque - seja encaminhado ao Executivo Municipal para que informe
referente ao que segue abaixo. Com referência a obra dos banheiros e vestiários do
Ginásio da ACAPESU, realizada comverba garantida pela emenda parlamentar do
Dep. Nelson Marchezan Jr., no valor de R$ 100.000.00,recurso este que foi liberado
19 de Junho de 2013, e devido ao atraso da referida obra, solicitamos o que segue;
6918 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo
pesar aos familiares do Sr. MÁRIOALLEBRANDpelo falecimento, ocorrido no dia
12 de Abril de 2014; 6919 Eduardo Assis - Ao Sport club Internacional de Porto
alegre pela conquista do título de tetra campeão Gaúcho 2014; 6921 Eduardo Assis
- Para o Professor Marcelo Vieira; 6922 Eduardo Assis - Solicita Autorização para
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viagem a Guaporé no dia 25 de abril de 2014; 6926 Fernando Sant'anna - O
vereador signatário solicita que, após lido em plenário e deferido na forma
regimental, seja enviado ofício aos familiares do Senhor FERNANDO ANTÔNIO
JUNGES, pelo falecimento ocorrido nesta data na cidade de Passo Fundo.
Fernando sempre foi um cidadão muito ativo em nosso município, tendo inclusive
atuado em órgãos públicos por alguns anos. Homem simpático, de muitos amigos,
dono de bom coração e boa vontade, deixa tristes todos aqueles que tiveram a
oportunidade de conviver e apreciar sua presença. Recebam deste Poder Legislativo
nossos votos de profundo pesar por tão lamentável perda; 6930 Gian Pedroso - Seja
encaminhado ofício a juíza da 2" Vara Cível do Fórum da Comarca de Carazinho
solicitando que a obra de construção da Emei Padre Gildo possa ser retomada para
que o município não venha a perder o recurso destinado para essa obra; 6931
Daniel Weber - O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que
depois de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso ao Lions
Industrial de Carazinho que realizou a entrega de aproximadamente 40 óculos de
grau para crianças que frequentam escolas da rede municipal de ensino do
município. Há alguns anos a Lions Industrial decidiu que o foco de seu trabalho
seria a visão, voltada especificamente para crianças, e para acontecer esta doação a
Lions Industrial realizou consultas para ter conhecimento da real necessidade de
cada uma das crianças que receberam a doação.A entrega foi realizada no último
dia 04 na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Carazinho.
Através desta receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal; 6932
Daniel Weber - O vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que
depois de lido em plenário, o senhor presidente encaminhe oficio ao Executivo
Municipal, solicitando que sejam prestadas as seguintes informações referentes à
contratação de Cozinheira. L Lista dos aprovados do último concurso para o cargo
de Cozinheira por ordem de classificação. 2. Lista com os dados dos contratados e
sua devida colocaçãono referido Concurso; 6933 Daniel Weber - Seja enviado oficio
de aplauso à Sollução Contabilidade que realizou no último dia 12 uma festa de
páscoa a 95 crianças do Instituto Yacamin; 6935 Rudi Brombilla - O Vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de lido em plenário e
deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de
profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo
falecimento do senhor FERNANDO ANTONIO JUNGES; 6937 Eduardo Assis,
Daniel Weber e Estevão De Loreno - Para Juíza Lisiane Marques Pires Sasso,
referente ao julgamento sobre área destinada a creche junto a ACAPESU; 6938
Alaor Galdino Tomaz, Anselmo Britzke, Daniel Weber, Eduardo Assis, Erlei Vieira,
Estevão De Loreno, Fernando Sant'Anna de Moraes, Gian Pedroso, Marcio Luiz
Hoppen, Orion Albuquerque, Paulino De Moura e Rudi Brombilla - Seja
encaminhado ofíciode REPÚDIO ao Secretário de Segurança Pública do Estado do
Rio Grande do Sul, Sr. Airton Michels, em razão do anúncio da liberação de 6
milhões para retomada da obra de construção da Penitenciária Regional que está
interrompida a quase dois anos e de que até o final do mês de abril deverá ser
conhecida a empresa que fará a retomada desta; 6942 Rudinei Brombilla - Ofíciode
cumprimento ao proprietário da EMPRESACOMERCIALTELHA CERTASr. Neri
krugere e extensivo a todos os funcionários pelos quatorze anos de atividades
comerciais. O Vereador Anselmo Brtizke solicita que o Prefeito Renato suss faça
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uso da tribuna pelo tempo de quinze minutos, o Presidente coloca em votação o
requerimentos verbal do Vereador, vereadores favoráveis permaneçam como estão,
contrários se manifestem, aprovado por todos. O Prefeito Renato fez o uso da
tribunal para falar sobre o presídio. Grande Expediente: Marcio Hoppen, Paulino
de Moura, RudineiBrombilla, Gian Pedroso, Anselmo Brtizke, Alaor Tomaz, Orion
Albuquerque, Fernando Sant'anna, Estevão De Loreno e Daniel Weber fizeram o
uso da tribuna. Ordem do dia. O Vereador Erlei Vieira, solicitou que os
requerimentos e projetos sejam votados em bloco.O Presidente coloca em votação o
requerimento verbal do Vereador Erlei Vieira, vereadores que concordam
permaneçam como estão contrários se manifestem, aprovado por todos. O Vereador
Estevão De Loreno solicita vistas do Projeto de Lei 031/14. O Presidente solicitou
intervalo de cinco minutos para o jurídico exarar parecer referente ao pedido de
vistas. Pedido de vistas negado porque o referido Projeto de Lei tem pedido de
urgência. O presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura do número e autor
e dos requerimentos. O presidente colocou em discussão os requerimentos. Não
havendo vereador que queira discutir, colocou os requerimentos em votação.
Vereadores favoráveis permaneçam comoestão contrários se manifestem. Aprovado
por todos. O Presidente solicita que o Secretário faça a leitura dos Projetos 031/14,
033/14, 034/14, 036/14, 040/14, 041/14, 042/14, 045/14 do Executivo Municipal,
Relatório 001 e Relatório 002/14 do Legislativo. O Presidente solicita que o
Secretário proceda a leitura do parecer da CJF do projeto, o Presidente coloca em
discussão o parecer da CJF, Vereador Paulino de Moura para discutir, não havendo
mais vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis
permaneçam como estão, 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
para discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão,
contrários se manifestem, aprovado por todos. O Presidente coloca em discussão o
projeto. Os Vereadores Daniel Weber e Paulino de Moura discutiram os projetos.
Não havendo mais vereador que queira discutir colocoem votação, vereadores que
concordam permaneçam como estão e contrário se manifestem, aprovado por todos,
com exceção do projeto de Lei 031/14, que foi aprovado por 7 votos favoráveis e 5
votos contrários dos Vereadores Estevão De Loreno, Márcio Hoppen, Eduardo
Assis, Daniel Weber e Fernando Sant'anna. Nada mais havendo atratar, sob
proteção de Deus o presidente declarou encerrada apresentesessão, convocando os
senhoresvereadores para a próxima sessão ordináriaa se realizar no dia trinta e
umde março de dois mil e quatorze as dezoito horas e quarenta e cinco
minutos.T am odos uma excelente noite.

Verea orRu . om
Presidente
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Secretário
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