
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE MAIO 201
015/14

Ao quinto dia do mês de maio de dois mil e quatorze, às dezoito horas e quarenta e cinco
minutos ocorreu a décima quinta sessão do ano de dois mil e quatorze da Câmara Municipal
de Carazinho. O Vereador Josir Antunes procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. O
Presidente colocou em apreciação a ata 014/14 da sessão ordinária do dia quatorze de
abrilde dois míl e quatorze. Está em discussão à ata, não havendo vereadores que
quisessem discutir colocou em votação. Aprovado por todos. O Presidente solicitou que O

secretário procedesse a leitura da convocação do Suplente. Secretário: CONVOCO Vossa
Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 05 de maio, tendo em
vista pedido de licença do Vereador Eduardo Assis, por motivos de saúde, conforme dispõe
Regimento Interno, art. 11, inciso lI, alínea a, desta Casa. O Presidente solicitou que o
secretário procedesse a leitura do expediente da presente reunião. Secretário:LEITURA
DO EXPEDIENTE: Ofício n° 095/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Resposta
OP 068/14; Ofício nO096/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n°
052/2014; Ofício n° 097/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n°
053/2014; Ofício n° 098/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei nO
054/2014; Ofício nO099/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n°
055/2014; Ofício n° 100/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei nO
056/2014; Ofício nO101/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Veto ao Projeto de
Lei n° 007/2014 do Poder Legislativo; Ofício n° 103/2014 - do Executivo Municipal
encaminhando Projeto de Lei n° 058/2014; Ofício da Unidade de Saneamento da CORSAN
de Carazinho, formalizando convite para a Câmara Municipal fazer parte do Comitê de
Gestão de Obras da CORSAN em Carazinho; Ofício 09/2014 da Secretaria Municipal de
Assistência Social solicitando a cedência das dependências da Câmara dia 06 de junho;
Ofício Circular nO 003/2014 da Secretaria Municipal de Administração solicitando a
indicação do servidor responsável pelo setor de Recursos Humanos para fazer parte da
Comissão do Sistema Previdenciário de Gestão de Regimes Próprios de Previdência Social -
SIPREV/Gestão; Diversos Telegramas do Ministério da Saúde informando a liberação de
recursos para o Frindo Municipal da Saúde. Secretário:LEITURA DAS
INDICAÇÕES:7097 Paulino de Moura - REITERA: Solicitar ao Executivo juntamente com
o setor competente a operação tapa buracos na Av. São Bento Bairro: Glória; 7098 Paulino
de Moura . Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente o patrolamento,
cascalhamento na Rua Lúcio Britto; 7099 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo
juntamente com o setor competente o patrolamento, cascalhamento e a limpeza na Av.
Pátria Bairro: Brandina; 7100 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo juntamente com o
setor competente a refazer o asfalto onde consta vários buracos na Rua XV de Novembro.
Em frente a Sede do CTG Pedro Vargas; 7105 Orion Albuquerque e Alaor Tomaz -
Sugerindo que seja investido o dinheiro do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada, de
repasse da CORSAN, na aquisição e manutenção de novos Containers; 7113 Estevão De . /
Loreno _SOLICITA providências em relação âs placas de identificação das Ruas da Nova
Planalto; 7114 Estevão De Loreno - Solicita ao setor competente a operação tapa buracos na
Rua Goiás e rua Pernambuco, parte asfaltada, no bairro Oriental; 7115 Estevão De Loreno -
SOLICITA ao setor competente o recolhimento de entulhos e galhos na Rua Alagoas ao lado
do n° 544, no bairro Oriental; 7116 Estevão De Loreno - Solicita para que seja realizada a
reconstrução do Calçamento da Rua Mato Grosso no bairro Oriental, em toda a sua Çi)
extensão; 7118 Otto Gerhardt - Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine V
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ao setor competente com a maXlma urgêncIa possível medidas no sentido de agilizar a
colocação de lombadas na extensão da Rua São Sebastião, Bairro Alvorada. Pedido dos
moradores; 7119 Gian Pedroso - Solicitamos limpeza e instalação de uma tampa na "boca de
lobo" localizado na Rua Sergipe, esquina com a Rua Amazonas, no Bairro Oriental; 7120
Otto Gerhardt _ Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor
competente com a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar a limpeza de
boeiros dos Distritos Industriais I e 11, pedido dos Empresários; 7123 Otto Gerhardt -
Solicita ao setor competente com a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar
a pintura de faixas de segurança e sinalização no encontro da Rua Itararé com a Jacques
Laos; 7124 Daniel Weber - Solicita melhorias na Rua Albino Gerhardt; 7126 Alaor Tomaz -
Seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que
seja instalada aparelhos de ginástica na Praça do Bairro Conceição; 7127 Alaor Tomaz -
Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que
realize a fiscalização quanto ao tempo de espera nas filas das instituições bancárias; 7128
Josir Antunes - Rua João Keneddy Vila Rica. Corredor de Ônibus; 7129 Josir Antunes -
Rua Polidoro Albuquerque. Baixada do Caic . sem acostamento, sem calçadas e com um
monte de buracos e valetas na via; 7130 Josir Antunes - Avenida São Bento, - Baixada da
são bento, sem calçadas e com vários buracos; 7134 Orion Albuquerque - que seja notificado
o proprietário do terreno localizado na Rua Conde de Porto Alegre n" 47; 7135 Orion
Albuquerque _que seja estendido o programa E-Sus Atenção Básica, a todas as unidades de
saúde do município; 7136 Anselmo Britzke - Solicitamos ao Executivo para que determine
ao setor competente que sejam tomadas providências imediatas no sentido de realizar
limpeza na Rua Ervino Rhoden próximo ao n" 108 no Bairro Borghetti, com recolhimento de
entulhos e galhos de arvores que encontram. se depositado na mesma; 7138 Anselmo
Britzke _ Solicitamos ao Executivo para que determine ao setor competente que sejam
tomadas providências imediatas no sentido de realizar limpeza das ruas do Bairro Ouro
Preto, com recolhimento de entulhos e galhos de arvores que encontram-se depositados nas
mesmas; 7144 Rudi Brombilla . Solicita a operação "capina" e da limpeza da Rua Treze de
Maio e 24 de Janeiro; 7145 Rudi Brombilla - Solicita a operação "capina" além da limpeza
da RUA SÃO VICENTE DE PAULA; 7154 Erlei Vieira . Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente, a execução de serviço de limpeza e
recolhimento de entulhos EM TODOBAIRROORIENTAL; 7155 Gian Pedroso - Solicitamos
ao setor competente que notifique os proprietários de terrenos baldios localizados no centro
e nos bairros de nossa cidade que encontram-se em completo abando, e que estão sendo
utilizados como depósito de lixo, para que efetuem a devida limpeza dos mesmos; 7156 OUo
Gerhardt _Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente
com a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar a limpeza no terreno baldio
ao final da Rua Antônio José Barlete; 7158 Erlei Vieira . Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente, a execução de patrolamento, ensaibramento
e limpeza na Rua Antonio José Barlete na sua parte não asfaltada a partir do n"975 até o
campo do Flamengo; 7159 Marcio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução de serviço Limpeza e conserto da boca de lobo na
Rua Travessa Edson esquina com Prudente de Morais Bairro Sassi; 7161 Fernando
Sant'anna . Solicita vaga de Estacionamento para os motoboys em frente aos
supermercados 05/05/2014; 7162 Alaor Tomaz . Solicita para que determine ao setor
competente a colocação de um Redutor de Velocidade "Quebra Molas" no cruzamento das
Ruas Dr. Alberto Velho de Souza e Senador Salgado Filho, Bairro Conceição; 7163 Marcio
Hoppen _ Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a
execução serviço de compactação na Estrada de São Bento a Pinheiro Marcado; 7165 Rudi &
Brombilla _ Solicita ao Executivo para que determine ao setor competente os serviços de
Limpeza e Pintura da Rua são Vicente de paula. LEITURA DOS
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REQUERIMENTOS:7107 Eduardo Assis, Erlei Vieira e Orion Albuquerque - Para Porto
Alegre _RS entre os dias 13 a 16 de maio de 2014; 7131 Josir Antunes - À Brigada Militar
para Segurança nos bairros Floresta, Conceição e Princesa; 7133 Orion Albuquerque - Seja
enviado oficio de profundo pesar aos familiares do Sr. ARI ARTHUR GAUSMANN, que veio
a falecer no dia 05.05. do corrente mês, na cidade de São Pedro do Sul, deixando seus filhos
enlutados pela perda, Carla, Nani, Luciane e Alexandre; 7146 Anselmo Britzke e Gian
Pedroso _O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após aprovado em
plenário seja autorizada viagem ao município: Porto Alegre - RS, entre os dias 12 a 15 de
maio do corrente para tratativas em diversas Autarquias do Governo Estadual; 7147 Rudi
Brombilla _O Vereador abaixo assinado na forma regimental, que após lido e apreciado em
plenário seja AUTORIZADO viagem a Porto Alegre/RS, entre os dias 12 a 15 do corrente;
7148 Gian Pedroso - seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho ao Ministro da
Fazenda, solicitando que para o próximo ano o reajuste nas faixas de contribuição seja
corrigido pelo menos de acordo com o percentual da inflação: 7149 Gian Pedroso - Seja
enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho a empresária Magda
Metzdorf, que foi escolhida como paraninfa do Programa Junior Achievement neste ano de
2014; 7150 Daniel Weber - Requerimento de Aplauso à Ordem dos Ministros Evangélicos de
Santa Maria (Omesm); 7151 Daniel Weber - Requerimento de Aplauso a Guilherme Tibola;
7152 Mareio Hoppen - O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após
aprovado em plenário seja encaminhado oficio dessa colenda casa legislativa, de
cumprimentos ao Sr. Camil Jamil Georges, pela brilhante iniciativa de trazer a ativa nossO
Jockey Club Carazinhense; 7153 Gian Pedroso - Seja encaminhado ofício de cumprimentos
ao Sr. Leomar Tombini, que assumiu oficialmente a Presidência do Sindicato Rural
Carazinho, em virtude do afastamento em definitivo do Sr. Carlos Scheibe; 7157 OUo
Gerhardt _O vereador abaixo subscrito, requer na forma regimental, que depois de lido em
plenário, o Sr. Presidente encaminhe oficio à Mesa Diretora desta Casa Legislativa,
solicitando que seja repassado ao CONSEPRO ( Conselho Comunitário Pró-Segurança
Pública) o valor de suas 30 (trinta) diárias que tem por direito anualmente, sendo no valor
total de $ 12.045,90 (Doze mil e quarenta e cinco Reais e Noventa Centavos). Juntamente
com as 06 (seis) diárias da minha Assessora no valor de $ 2.409,18 (Dois mil Quatrocentos e
Nove Reais e Dezoito Centavos). Somando um total de : $ 14.455,08 (Quatorze Mil
Quatrocentos Cinquenta e Cinco Reais e Oito Centavos); 7160 Estevão De Loreno, Daniel
Weber, Fernando Sant'Anna de Moraes, Marcio Luiz Hoppen, Otto Gerhardt Josir Antunes
_ Seja enviado ofício a Mesa Diretora desta Casa solicitando que se tome providências em
relação a transmissão ao vivo das Sessões Plenárias Ordinárias, Extraordinárias e Solenes
via rádio; 7164 Daniel Weber - Requerimento de Aplauso a Leomar Tombini; 7166
Fernando Sant'anna _O vereador signatário solicita que após lido em Plenário e deferido na
forma regimental, seja enviado oficio na forma de SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO a
Secretaria de Saúde para que 08 Medicamentos de uso contínuo para pessoas acima de 65
anos e deficientes físicos sejam disponibilizados nos postos de saúde onde os mesmos estão
cadastrados. Evitando a necessidade de se locomoverem por longas distancias todos os
meses. Grande Expediente: Orion Albuquerque, Estevão De Loreno, Fernando Sant'anna,
Josir Antunes, Marcio Hoppen, Paulino de Moura, Rudi Brombilla, Alaor Tomaz e Anselmo
Britzke, fizeram uso da tribuna. Ordem do dia. O Vereador Paulino de Moura, solicitou que
os requerimentos e projetos sejam votados em bloco, exceto o requerimento 7157. 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. Está em discussão os requerimentos, Vereadores Marcia Hoppen, Estevão
De Loreno discutiram os requerimentos,Não havendo mais vereador que queira discutir,
colocou os requerimentos em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão
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contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está em discussão o requerimento 7157, Os
Vereadores Paulino de Moura e Otto Gerhardt discutiram o requerimento. O Vereador Otto
Gerhardt solicitou a retirada do requerimento 7157. O Presidente solicita que o Secretário
faça a leitura dos Projetos 046114, 047114, 048114 do Executivo Municipal e do Relatório
003114do 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, não havendovereador
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 os projetos. Não havendovereador 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
encer esentesessão, convocando os senhoresvereadores para a próxima sessão

ealizar no dia doze de maio de dois mil e quatorze às dezoito horas e
minutos. Tenham todos uma excelente noite.

VereadorOrion Albuquerque
Secretário
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