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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE MAIO 2014 Carazinho
O 18/14 oPOR.~NANIMIDADE

reunlao de

Ao vigésimo sexto dia do mês de maio de dois mil e quatorze, às dezoit
quarenta e cinco minutos ocorreua décima oitava sessão do ano de dois mil e
quatorze da Càmara Municipal de Carazinho. O Vereador Eduardo Assis procedeu
à leitura de um trecho da Bíblia. O Presídente colocou em apreciação a ata 017/14
da sessão orclinária do dia dezenove de maio de dois mil e quatorze. Está em
cliscussão à ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou em
votação. Aprovado por todos. O Presidente solicitou que o secretário procedesse a
leitura das convocações dos Suplentes. Secretário: Senhor Roque, CONVOCOVossa
Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 26 de maio,
tendo em vista pedido de licença do Vereador Orion Albuquerque, por motivos de
saúde, conforme dispõe Regimento Interno, art. lI, inciso lI, alínea a, desta Casa.O
Presidente solicitou que o secretário procedesse a leitura do expediente da presente
reunião: Senhora Veronite, CONVOCO Vossa Senhoria para assumir na Câmara
Municipal de Vereadores, no dia 26 de maio, tendo em vista pedido de licença do
Vereador Otto Gerhardt, por motivos particulares, conforme dispõe Regimento
Interno, art. lI, inciso I, alínea b, desta Casa. O Presidente solicitou que o
secretário procedesse a leitura do expecliente da presente reunião. Secretário:
LEITURA DO EXPEDIENTE: Ofício n° 1I0/20l4 - do Executivo Municipal
encaminhando resposta OP 077/14; Ofício nO1I3/2014 - do Executivo Municipal
encaminhando resposta OP 076/14; Ofício nO1I4/2014 - do Executivo Municipal
encaminhando resposta OP 078/14; Ofício n° 149/2014 - do Executivo Municipal
encaminhando resposta OAE 01I/l4; Ofício n° 048/2014 solicitando para falar na
Tribuna Livre do dia 26 de maio; Convite do CTG Alfredo D'Amore convidando
para a solenidade em comemoração aos 35 anos de fundação do CTG no clia 30 de
maio as 20.30 horas com jantar típico gaúcho e fandango; Convite do Museu Olivio
Otto para exposição Memórias do Futebol Carazinhense de 13 de maio a l° de
Agosto; Ofício Circular n° 0002/14 do Gabinete do Deputado Edgar Pretto
convidando para jantar em comemoração ao seu aniversário no dia 13 de junho as
20 horas na Casa do Gaúcho; Ofício Circular n° 37/14 da Comissão de Assuntos
Municipais da Assembleia Legislativa convidando para Audiência Pública sobre a
implementação do passe livre no Estado clia 29 de maio as II horas; Convite da
Comissão Organizadora da Cantata Natalina para participar do café com
novidades do lançamento da 8"Edição da Cantata Natalina, dia 06 de junho as 7.30
na Cantina do Colégio Notre Dame Passo Fundo; Ofício nO006/2014 - do Poder
Jucliciário respondendo OD 360/14 com relação a pedido sobre a construção da
EMEI Pe. Gildo; Diversos Telegramas do Ministério da Saúde informando a
liberação de recursos para o Fundo Municipal da Saúde; Secretário: LEITURA
DAS INDICAÇÕES: 7338 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo
j~ntamente com o setor competente a refazer o calçamento onde c0l7'~a
vanos buracos na Rua Monte Alegre BaIrro: Floresta; 7340 EstevM J
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Loreno - Seja enviado Ofício ao Setor competente solicitando que seja
realizada a canalização (tubulação) das ruas do bairro São Lucas; 7341
Estevão De Loreno e Paulino de Moura - Solicita para que determine ao
setor competente para que seja realizado nova pintura das lombadas
(quebra- molas) na Rua Marechal Floriano; 7342 Paulino de Moura - Solicita
ao Executivo que providencie colocação de faixa de segurança na Avenida
Flores da Cunha Bairro: Borghetti próximo ao Schuster & Medeiros; 7343
Estevão De Loreno - SOLICITA que se providencie tampa para fechar a boca
de lobo na Avenida Pátria, esquina com a rua 13 de Maio; 7344 Estevão De
Loreno - SOLICITA ao setor competente o recolhimento de entulhos e galhos
na Rua Castro Alves, esquina com a rua Santa Terezinha e a rua José
Pereira, esquina com a rua Castro Alves; 7345 Paulino de Moura - Solicitar
ao Executivo juntamente como setor competente a operação tapa buracos na
Rua Quero Quero N" 16 Bairro: São Lucas; 7346 Estevão De Loreno - Seja
realizado com máxima urgência possível o patrolamento, cascalhamento e
compactação das ruas no bairro Santa Terezinha bem como a tubulação;
7347 Estevão De Loreno - Seja enviado Ofício ao Setor competente
solicitando que seja trocado a tubulação em frente a residência de n° 435 na
rua Claudio Santos; 7348 Estevão De Loreno - Seja enviado Ofício ao Setor
competente solicitando que seja terminado a construção da boca de lobo na
esquina da rua Felix Guerra em frente ao n0523, no bairro Winckler; 7349
Estevão De Loreno - Solicitando ao Setor competente que estude a
possibilidade de disponibilizar a colocação de um container de lixo na Rua
Ipiranga próximo ao n° 392, na quadra entre a rua Polidoro Albuquerque até
a Avenida Pátria; 7351 Rudi Brombilla - Solicita ao Executivo para que
determine o setor competente a operação "capina", além da limpeza da Rua
13 DE MAIO ESQ 24 DE JANEIRO; 7352 Rudi Brombilla - EMENTA:
Solicita o Executivo para que determine ao setor competente os trabalhos de
Capina, limpeza e Pintura da Rua 15 Novembro no Bairro Central; 7362
Paulino de Moura - EMENTA: seja enviado oficio ao Senhor Prefeito
Municipal para que seja chamado do Concurso Público promovido pela
Prefeitura Municipal o cargo de Técnico em Informática conforme o Decreto
Federal N" 3298 de 20/12/1999 na classificação geral na condição de
Portador de Necessidades Especiais; 7365 Paulino de Moura - EMENTA:
Solicitamos que sejam tomadas providências urgentes quanto ao
cumprimento da Lei Complementar nO175 de 20 de dezembro de 2013,
inclusive estipulando o valor da multa (por decreto) para quem depositar,
lançar ou atirar, nos passeios ou logradouros públicos, papéis, invólucros,
tocos de cigarros, embalagens ou assemelhados que causem danos à
conservação da limpeza urbana; 7366 Gian Pedroso - Solicitamos que
providencie a imediata realização de melhorias na Rua Mato Grosso, no
trecho entre a Rua Silva Jardim e a Rua Sergipe, pois esta é uma via-
bastante utilizada para acesso ao Bairro Oriental; 7369 Fernando Sant'azfu
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- Solicita reparos no asfalto no cruzamento das Ruas Venâncio Aires e
Primeiro de Maio. Pois o asfalto não existe mais e os paralelepípedos que se
encontravam por baixo do revestimento estão soltos; 7370 Gian Pedroso -
Solicitamos com a máxima urgência possível a limpeza na boca de lobo
existente nas proximidades do Banco Bradesco, pois a mesma encontra-se
entupida causando transtornos em dias de chuva devido ao alagamento;
7371 Estevão De Loreno - SOLICITA ao setor competente a execução dos
serviços de troca das madeiras do pontilhão do beco que dá acesso a rua
Charrua, bairro Princesa; 7372 Estevão De Loreno - SOLICITA a
reconstrução do cordão da rua Felipe Camarão em frente ao n° 247; 7380
Fernando Sant'anna - Reitera a solicitação de melhorias nas estradas do
interior de nosso município, em atenção especial a Cruzinha e Pinheiro
Marcado; 7381 Fernando Sant'anna - Solicita a volta do Atendimento
Odontológico através do Ônibus da Secretária de Saúde nas localidades e
São Bento e Molha Pelego, pois este serviço não é realizado a muito tempo.
Solicitação da população das referidas localidades; 7382 Fernando
Sant'anna - Solicita a disponibilização de um Profissional de Enfermagem
no Distrito de Pinheiro Marcado. Conforme promessa de campanha do atual
Prefeito. Pedido da População desta localidade; 7387 Marcio Hoppen -
Solicitando ao Executivo Municipal, que Seja realizada a contratação de
Técnicos de Enfermagem nas unidades de Estratégia de Saúde da Família
(ESF) nos Bairros Medianeira, Sassi, Fey, Vila Rica, Oriental, Conceição e
Floresta, no Município de Carazinho; 7388 Marcio Hoppen - Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, venho por meio
deste reinterar o pedido a execução de colocação de um banco na parada de
ônibus na rua Padre Gusmão n0337Bairro Hipica; 7389 Veronite Siliprandi
- Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor
competente com a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar
a retirada de entulhos domésticos na Rua Farrapos entrada do beco ao lado
do nO563. Pedido dos moradores; 7390 Veronite Siliprandi - Encaminhamos
solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a
máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar a colocaçãode um
redutor de velocidade na Rua Padre Gusmão esquina com a Ipiranga B
Glôria. Pedido dos moradores; 7391 Marcio Hoppen - Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço
de, Venho através deste reiterar o pedido de patrolamento e ensaibramento
e compactação na Rua Cuiabá bairro Floresta e em toda sua extensão pois,
esta impossível transitar no local e do jeito que esta não pode, ficar a pedido
dos moradores ,se for atendido a comunidade agradece; 7394 Marcio Hoppen
- Para que determine ao setor competente que analise a viabilidade da
colocaçãode uma lombada (quebra molas) na Avenida Flores da Cunha em
frente a loja Esport Sul. Se atendido desde já a cidade agradece. LEITURA
DOS REQUERIMENTOS: 7339 Paulino de Moura - Os Vereadores abaixo
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subscritos requer, na forma regimental, que depois de lido em Plenário, seja
enviado oficio com mais sinceros votos de profundo pesar, pela perda
irreparável do senhor ALDO EDGAR LAABS ocorrido no dia 22 de maio
2014; 7354 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio com os mais sinceros votos de
profundo pesar aos familiares do Sr. NORIVAL ROSA GOMES pelo
falecimento, ocorrido no dia 24 de Maio de 2014; 7355 Alaor Tomaz - Seja
enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares
do Sra. LILIAN RAMOS BENDER pelo falecimento, ocorrido no dia 24 de
Maio de 2014; 7356 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio com os mais sinceros
votos de profundo pesar aos familiares do Sr. MARIO BERTOLDI pelo
falecimento, ocorrido no dia 23 de Maio de 2014; 7357 Alaor Tomaz - Seja
enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho ao Grupo Gazeta extensivo
a Secretaria Municipal de Assistência Social pela realização do projeto
AQUEÇA-ME; 7358 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 LEGISLATIVODE CARAZINHO,pelo
falecimento da senhora Lilian Ramos Bender; 7361 Paulino de Moura .
EMENTA: seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho as
empresas de telefonia CLARO CELULARES, VIVO, OI, TIM, solicitando
que providenciem com a máxima urgência possível melhorias na qualidade
do sinal em nossa cidade, pois há lugares dentro de Carazinho em que o
sinal é péssimo, sequer é possível fazer ou receber ligações; 7363 Gian
Pedroso - Seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo
pesar, pela perda irreparável da amiga LILIAN RAMOSBENDER, ocorrida
prematuramente no último dia 25 de maio; 7368 Daniel Weber -
Requerimento de Aplauso à Associação Italiana Giuseppe Garibaldi de
Carazinho; 7373 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
falecimento do senhor Aldo Edegar Laabs; 7375 Anselmo Brtizke e Paulino
de Moura - O VEREADOR abaixo assinado solicita na forma regimental, que
após lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem à Porto
Alegre/RS entre os dias 03 a 05 de junho do corrente, para participar de um
Curso no Inlegis; 7376 Estevão De Loreno e Daniel Weber - Requerimento
de Aplauso ao Deputado Estadual Ernani Pala; 7377 Eduardo Assis - O
Vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após lido e
aprovado em plenário seja enviado oficio de solicitação de apoio para os
Senadores, Ana Amélia Lemos e Paulo Paim, par que estudem a viabilidade
da não aprovação da alteração da Lei n° 8.069 de 13 de julho de 1990, a
conhecida "Lei da palmada". Peço que estudem e revejam muito bem est
projeto, pois neste caso específico, o Estado está interferindo sobre man .r
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na formação do caráter da família, pois quem conhece, convive e sabe da
personalidade de cada filhos, são os Pais e hoje com a referida Lei, todos
serão julgados por baixo, pois o Estado não tem como prover uma família ou
uma criança de psicólogo, assistente social ou qualquer outra ajuda no que
diz respeito a apoio familiar, criar leis é muito fácil, e o estado está cheio
delas, que somente são lançadas ao léo como se com a criação da lei
terminassem todos os problemas relacionados a ela, coisa que não é verdade
e muitas vezes ainda pioram a situação. As escolas foram concebidas para
ensinarem aos alunos, a educação vem de casa, são os pais que tem o direito
e o dever de educarem seus filhos, é claro que existem casos em que
extrapolam para a brutalidade, mas estes casos específicos, devem ser
aplicadas as leis já vigentes. Talvez o governo ajudasse mais, com ações
efetivas na proteção da criança e do adolescente, fazendo a valer a Lei do
ECA (estatuto da criança e do adolescente) do que criar mais leis; 7378 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 27 a 28 do corrente; 7379 Eduardo Assis - O Vereador abaixo
assinado requer na form regimental, que após lido e aprovado em plenário,
seja enviado oficio a SM construções, para toda a direção e extensivo aos
funcionários pela conclusão do excelente projeto da primeira suite modelo
em parceria com o HCC. Nossa comunidade e outras que vem buscar
atendimento no nosso HCC já eram merecedores deste projeto, pois após
tantos anos de atendimento padrão e do mais alto empenho, conseguiram
dar cabo deste projeto e a SM como de costume, com visão futura do
desenvolvimento de Carazinho, não poderia estar de fora de tal demanda,
provando cada vez mais que está incorporada à nossa comunidade,
crescendo e pujando cada vez mais em prol de nossa Carazinho. Receba as
parabenizações de toda a comunidade Carazinhense por este ato de
desprendimento e responsabilidade com a comunidade, empregando seus
conhecimentos para que, na área da saúde, o paciente se sinta confortável,
em momentos adversos e garantindo com isso, uma recuperação mais rápida
e eficiente; 7384 Daniel Weber Estevão De Loreno Fernando Sant'Anna de
Moraes Orion Albuquerque Erlei Vieira Paulino De Moura - Os Vereadores
abaixo subscritos requerem, na forma regimental, que depois de lido e
deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso à Senadora Ana Amélia
Lemos pelo lançamento de sua pré-candidatura ao Governo do Estado
realizada neste sábado dia 24 no teatro Dante Barone da Assembleia
Legislativa, com a presença do presidenciável tucano Aécio Neves, que terá o
PP como principal aliado na campanha eleitoral em terras gaúchas. Através
desta receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal; 7385 Daniel
Weber e Estevão De Loreno - Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na
forma regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja enviado
oficio de aplauso ao Senador Aécio Neves pela sua participação na e-

!
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99.500-000 - 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


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CAMARA MUNICIPAL DE

VEREADORES DE CARAZlNHO

Candidatura da atual Senadora Ana Amélia Lemos ao Governo do Estado do
Rio Grande do Sul, a solenidade aconteceu no ultimo sábado dia 24 no teatro
Dante Barone da Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Através desta
receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal; 7392 Daniel
Weber e Estevão De Loreno - Solicitando que sejam prestadas as seguintes
informações referentes à Lei Municipal de N° 7.780 de 02 de Abril de 2014.
Grande Exepdiente: Homenagem a IMED - Faculdade Mediterrânea
Educacional. Pronunciamentos: Presidente Rudinei Brombilla. )
(Representante Imed), Prefeito Renato Suss. Entrega do certificado a
IMED.Homenagem á Antonio Agne Bagatini. Pronunciamentos: Alaor
Galdino Tomaz (Representante do Poder Legislativo) e Antonio Agne
Bagatini. Entrega do certificado ao homenageado. Tribuna Livre: Ilsi Ana
Paim, Lisandra Sandri; Representante das Agentes de Saúde. Ordem do dia.
O Vereador Paulino de Moura, solicitou que os requerimentos e projetos sejam
votados em bloco. O Vereador Daniel Weber solicita vistas dos Projetos de Lei
021/14, 037/14 e 038/14, o presidente concede vistas conforme regimento interno. 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. Está em discussão os requerimentos,
Vereador Paulino de Moura, Estevão De Loreno, Alaor Tomaz, Marcio Hoppen,
Fernando Sant'anna, Rudinei Brombilla, Eduardo Assis, Roque Pereira, Veronite
Siliprandi, Anselmo Britzke, Daniel Weber discutiram os requerimentos. Não
havendo mais 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 050/14,
051/14 e 052/14 do Executivo Municipal. 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 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 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. O Presidente solicita que o Secretário
faça a leitura do Veto do Executivo Municipal ao Projeto de Lei 007/14, 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
discutiu o parecer, não havendo vereador que queira discutir coloco em 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 para discutir, coloco em votação, vereadores favo . ,e'
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permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. O
Presidente coloca em discussão o vet, Vereador Eduardo Assis discutiu o veto, 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 atratar, sob proteção de Deus o presidente declarou encerrada
apresente ão, convocando os senhoresvereadores para a próxima sessão
ordi ' iaa se r alizar no dia dois de junho de dois mil e quatorze às dezoito horas e
qu enta m minutos. Tenham todos uma excelente noite.
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