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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL. DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ATADAREUNIÃO ORDINÁRIADO DIA 16DE JUNH
021/14

Ao décimo sexto dia do mês de junho de dois mil e quatorze, às dezoito horas e
quarenta e cinco minutos ocorreu á vigésima primeira sessão do ano de dois mil e
quatorze da Càmara Municipal de Carazinho. O Vereador Gian Pedroso procedeu à
leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente colocouem apreciação a ata 020/14 da
sessão ordinária do dia dois de junhode dois mil e quatorze. Está em discussão à
ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou em votação. Aprovado
por todos.O Presidente solicita que seja lido o expediente. Secretário:LEITURA
DO EXPEDIENTE: Oficio nO135/2014 - do Executivo Municipal encaminhando
Projeto de Lei 071/14; Oficio nO137/2014 - do Executivo Municipal encaminhando
Projeto de Lei 073/14; Oficio n° 138/2014 - do Executivo Municipal encaminhando
Projeto de Lei 074/14; Oficio n° 139/2014 - do Executivo Municipal Respondendo
Pedido de Informação OP 099/2014; Oficio nO140/2014 - do Executivo Municipal
encaminhando Projeto de Lei 075/14; Oficio n° 143/2014 - do Executivo Municipal
encaminhando Projeto de Lei 078/14; Oficio da Presidente da Associação de
Moradores do Bairro São Lucas solicitando espaço Tribuna Livre mês de junho;
Oficiodo Grêmio Aquático Carazinho informando composição nova Diretoria para o
biênio 2014/2016; Oficio00935 do Gabinete da Senadora Ana Amélia Lemos
agradecendo cumprimentos pela pré candidatura; Oficio 171/2014 da Juíza
Eleitoral da 15°Zona comunicando a instalação das urnas nas eleições deste ano. O
Presidente solicita que o 7592 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo
juntamente com o setor competente o patrolamento, ensaibramento e compactação
na Rua Porto Alegre. Bairro Fay; 7593 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo
juntamente com o setor competente a operação tapa buracos na Rua Almirante
Tamandaré; 7594 Paulino de Moura - Solicitamos ao Departamento Municipal de
Tránsito que providencie a fiscij-lizaçãodo transito em frente ao Colégio Nossa
Senhora Aparecida Rua Bernardo Paz centro na entrada e saída dos alunos pois
fica fila dupla de carros impedindo a saída e entrada de moradores ao prédio ao
lado o qual acaba piorando a situação do trànsito; 7607 Rudi Brombilla -
Solicitando ao Executivo para que determine ao setor competente os trabalhos de
Patrolamento, Ensaibramento e Compactação, além da colocação de tubulação em
toda a extensão da Rua Júlio de Castilhos , no Bairro Fey; 7608 Rudi Brombilla -
Solicita ao Executivo para que determine o setor competente a viabilidade da
colocação de redutor e velocidades na Rua Xavantes, próximo ao pontilhão; 7612
Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao
setor competente que sejam realizadas oBras de melhorias na Rua Zelia Quadros
Lirio, no Bairro Oriental; 7615 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente que sejam colocados quebra-
molas e/ou redutor de velocidade na Rua Xavantes; 7616 Alaor Tomaz - Seja
enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente qu
sejam colocados quebra-molas na Rua Décio Martins da Costa, Bairro Medianeira;
7618Alaor Tomaz - Seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine

Av.Floresda Cunha, 799 - CaixaPostal: 171- FonePABX:(54)33302322- CEP99500-000- 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

ao setor competente que sejam realizadas obras de melhorias na Rua XV de
Novembro, Bairro Centro; 7619 Eduardo Assis - Retirada da árvore e conserto de
calçada / passei público na Avenida Mauá esquina com rua Pedro Vargas; 7621
Eduardo Assis _ para que o Executivo mande trocar a parada de ônibus na Av.
Mauá, em frente a SMEC, para a esquina.da Av. Mauá com a Rua Pedro Vargas;
7623 Fernando Sant'anna - Solicita ao setor competente reparos no passeio publico
e manutenção da Praça em frente ao RCC, pois em alguns trechos não existe mais
pavimento, causando risco ao grande número de pedestres e crianças que por ali
circulam; 7625 Alaor Tomaz - Seja enviado oficioao Executivo Municipal, para que
determine ao setor competente que seja realocada uma parada de ônibus existente
na Rua Vitória, no Bairro Floresta; 7626 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam realizadas
obras de melhorias na Rua Ceará, no Bairro Oriental; 7627 Daniel Weber - Solicita
melhorias na Rua John Kennedy. Fotos em anexo; 7628 Estevão De Loreno -
Solicita a Reconstrução da parada de ônibus na rua Tijuca, esquina com a rua
Siqueira Campos no bairro Aurora; 7629 Estevão De Loreno - Solicita ao setor
competente, urgente, melhorias das Ruas de chão, e tubulação do bairro Santa
Terezinha; 7631 Fernando Sant'anna - Solicita colocação de uma placa de PARE no
cruzamento das Ruas 1" de Maio e Ernesto Alves, no sentido hospital-centro. Pois
neste trecho a Rua tem mão dupla,
e a falta de sinalização acaba por confundir os motoristas; 7632 Alaor Tomaz - Seja
enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que
realize a sinalização e fiscalização entre as Ruas Silva Jardim e Alferes Rodrigo;
7634 Estevão De Loreno - Reiterando para que seja realizada a reconstrução do
passeio da Escola Rufino Leal no bairro Sommer; 7636 Estevão De Loreno - Solicita
a colocação de duas lixeiras comunitárias na rua Riachuelo, nas quadras entre a
rua Tijuca e a rua São Luiz; 7637 Estevão De Loreno - Solicita a reconstrução da
parada de ônibus em frente a UNESUL, entrada do bairro São Lucas; 7638 Alaor
Tomaz _Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que possibilite a realização de um 2° parcelamento das dívidas ativas;
7639 Estevão De Loreno - Sugerimos a Secretária Municipal de Saúde que
disponibilize um local adequado no bairro São Lucas onde um médíco e um técnico
de enfermagem possam realizar o atendímento duas vezes por semana, para que a
comunidade não tenha que se deslocar no posto do bairro Camaquã; 7643 Marcio
Roppen _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; 7644 Marcio
Roppen _Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a
execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua Minas
Gerais Bairro Oriental peço uma maior atenção; 7646 Daniel Weber - Solicita
melhorias na Rua 15 de Novembro e para que seja realizado um estudo para
realizar o asfaltamento da referida via; 7647 Estevão De Loreno - Solicita para que
seja realizada a reconstrução do passeio da Escola Eulalia Vargas Albuquerque (
CAIC); 7648 Marcio Roppen - Solicitando ao Executivo Municipal: que determine
ao setor competente, a execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na
Rua, Eduardo Graeff Bairro Princesa; 7650 Daniel Weber- Solicita melhorias na
Rua Antonio Vargas e para que seja realizado um estudo para realizar o

Av.Floresda Cunha,799- CaixaPostal:171- FonePABX;(54)33302322- CEP99500-000- 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

asfaltamento da referida via; LEITURA DOS REQUERIMENTOS:7589 Gian
Pedroso, Alaor Tomaz e Anselmo Britzke - Os Vereadores abaixo subscritos
requerem, 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 Dl'.
LUIZ GONZAGAVOGTRAMOS, ocorrida no dia 11 de junho aos 81 anos de idade.
O Dl'. Luiz Ramos teve uma carreira exemplar, foi integrante do PDT desde a sua
fundação, inclusive fez parte da "Legalidade" ao lado de seu amigo Leonel Brizola.
Foi um exemplo para todos nós seus companheiros de partido; 7590 Paulino de
Moura _O Vereador abaixo subscritos requer, na forma regimental, que depois de
lido em Plenário, seja enviado oficio com mais sinceros votos de p-,"ofundopesar,
pela perda irreparável do senhor Dl'. Luiz Gonzaga Vogt Ramos ocorrido no dia 11
de junho 2014; 7591 Daniel Weber - Para que seja enviado ofício com os mais
sinceros votos de profundo pesar aos familiares de LUIZ GONZAGA VOGT
RAMOS pelo falecimento, ocorrido no dia 11 de Junho de 2014; 7595 Paulino de
Moura _O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de
lido e apreciado em Plenário, seja encaminhado oficio ao Prefeito Municipal, Sr.
Renato Süss, CONVIDANDO-O para ocupar o espaço destinado ao Grande
Expediente da primeira Reunião Ordinária, após o retorno de suas férias, será na
sessão do dia 24 de junho do corrente (terça-feira) em razão do jogo do Brasil na
Copa ocorrer na segunda, para realizar uma explanação com relação as denuncias e
acusações feitas pelo ex Diretor de Habitação Marcos Soares, na imprensa locaL
Entendo que, como o Prefeito foi acusado publicamente de ter participação no
assunto em questão, cabe a nós proporcionar-lhe que possa vir até esta Casa, para
que todos os esclarecimentos possam ser feitos também de forma pública, sanando
assim todas as duvidas; 7602 Daniel Weber - Para que seja expedido oficiopor esta
Egrégia Casa na forma de APLAUSO ao diretor, aos mestres e comunidade de pais
dos alunos do Colégio Rui Barbosa pela festa da Colheita realizada no dia 14 de
junho; 7607 Daniel Weber - Para que seja enviado oficio de aplauso ao Conselho de
Ministros Evangélicos de Carazinho - COMEC, pela realização do Show da Banda
Opus Dei; 7606 Erlei Vieira - REQUERIMENTO DE APLAUSOS SETOR DE
PEDIATRIA HCC; 7610 Anselmo Britzke Alaor Galdino Tomaz Gian Pedroso
Paulino De Moura - Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma
regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos
familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável da jovem Poliana Suss,
ocorrida prematuramente no último sábado, dia 14 de junho; 7611 Alaor Tomaz -
Seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do
Sr. IRAN LUIZ KLEIN pelo falecimento, ocorrido no dia 09 de Junho de 2014; 7613
Gian pedroso - seja encaminhado oficioa Diretora do LEO Clube Carazinho-Centro,
cumprimentando-lhes pela organização e realização da campanha regional contra a
violência, que teve sua a terceira etapa realizada no sábado (14) nas dependências
desta Casa; 7617 Orion Albuquerque - que seja enviado oficio de Aplauso aos
Policiais Militares que exercem suas funções servindo a nossa comunidade, pela
confraternização realizada do dia 14. 06. do corrente mês, no Grupo de
Policiamento Ambiental em comemoração aos 26 anos de inclusão na Brigada
Militar, sendo eles o Major Comandante do 38° BPM de Carazinho Paulo Ricardo
Leão Saraiva e os Sargentos Edson Ricardo do Nascimento, Sergio Luiz Xavier,
Vilmar dos Santos Pereira, Cleomar Wiasdesk, Marcos Saraiva este exercendo suas
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funções no Policiamento Ambiental e ao Inspetor de Policia José Bertolini que
assim como os demais iniciou sua carreira- na Brigada Militar no dia 14.06.1988.
Aproveitamos também para cumprimentar o Sargento Célio Pasqualotto este
atuando junto ao 38° BPM e os Sargentos Luiz Maciel dos Santos que encontra-se
na reserva remunerada e Vitor Xavier atualmente aposentado e nosso atual
Secretário de Obras, que no dia de hoje 16. 06 comemoram sua inclusão na Brigada
Militar; 7620 Eduardo Assis . para a Corsan para fechamento de buraco aberto
para conserto na rua Senador Salgado Filho, esquina com a rua Amarolino Borges
dos Santos, bairro São Jorge; 7624 Paulino de Moura. O Vereador abaixo subscrito
requer, na forma regimental, que depois de lido em plenário, o .Sr. Presidente
encaminhe oficio a CORSAN solicitando que seja encaminhado a esta casa o que
segue: 1 - Qual a forma que é feita a leitura nas residéncias? Pelo hidrômetro ou
por média. 2 - Quantos funcionários realizam o trabalho de leitura nos hidrômetros
de consumo de água nas residências? 3 - Os funcionários que realizam as leituras
dos hidrômetros de água são da Corsan ou tercerizados? 4 - Quando o usuário faz
uma solicitação para a CORSAN fazer a verificação do hidrômetro se tem algum
vazamento de água em quanto tempo a CORSAN presta este serviço?
JUSTIFICATIVA: Recebemos muitas reclamações de usuários, por isso nossa
preocupação em tentar esclarecer essas duvidas solicitando a documentação acima;
7630 Fernando Sant'anna - O vereador signatário solicita que após lido em
plenário, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal para que preste as
seguintes informações abaixo: 1) Se as Ruas Francisco Rosa Marcondes e Rua
Francisco de Assis fazem parte do PAC II? 2) Se as mesmas fazem parte do
programa, qual a previsão para o início das obras? JUSTIFICATIVA: O pedido de
informação se justifica uma vez que a insatisfação dos moradores e comerciantes do
local com o excesso de poeira que se acum ula em suas propriedades devido ao
grande fluxo de caminhões e automóveis nestas ruas sem pavimentação. Segue foto
em anexo; 7633 Daniel Weber - Para que seja enviado oficio de aplauso à Empresa
Potenzza Auto Peças, pela inauguração da sua loja em nosso município, realizada
no último dia 10; 7635 Rudi Brombilla . O vereador abaixo solicita na forma
regimental que após aprovado em plenário seja enviado oficio de aplauso a Escola
Sinodal Rui Barbosa em nome de seu diretor ADILSON FRANCK e extensivo a
todos os funcionários e alunos pela organização da tradição cultural, a Festa da
Colheita acontece durante o mês de junho para celebrar a boa colheita e pedir bons
resultados na plantação e colheita do próximo ano. Festa da Colheita para
rememorar essa tradição e também com o objetivo de confraternização e diversão.
Para isso, muitas atividades e deliciosas comilanças estão sendo preparadas - tudo
com uma decoração inspirada nas cores do Brasil. Com dança da quadrilha,
casamento caipira, desfile de caipirinhas, danceteria, jogo de latas, cama elástica,
centopéia, pescaria, pipoca, pinhão, pé de moleque, doces, cachorro-quente,
espetinho .... e MUITO MAIS", Receba o reconhecimento do Legislativo Municipal;
7640 Daniel Weber - Solicitando que sejam prestadas informações referentes a ~
áreas urbanas pertencentes ao Município; 7641 Anselmo Britzke - O Vereador
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido em plenário, o Sr.
Presidente encaminhe oficio ao Departamento de Habitação, solicitando que seja ;
informado a esta casa o que segue: 1-Quantas casas populares foram sorteadas no
último sorteio da Aldeia do Minuano e Condomínio Floresta 1,2,3 e 4 ? 2 - Lista
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completa dos nomes das pessoas sorteadas? .3- Lista das pessoas que desistiram? 4
. Lista das pessoas que entraram no lugar dos desistentes e a ordem do sorteio das
mesmas? 5 - Quais os documentos que são necessários para inscrição? 6 - Quantas
pessoas foram classificadas por Vulnerabilidade Social e o nome das mesmas? 7 -
Quais as pessoas que foram indicadas pelo CRAS? JUSTIFICATIVA: Recebemos
denúncias de pessoas que foram sorteadas e não receberam as casas; 7642 Daniel
Weber . Solicitando que sejam prestadas informações referente ao Programa de
Melhorias de Acesso e da Qualidade - PEMAQ; 7645 Erlei Vieira Eduardo Assis
Paulino De Moura Rudi Brombilla . Os VEREADORES abaixo assinado solicitam
na forma regimental, que após lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA
viagem à Porto AlegrelRS entre os dias 24 a 26 de junho de 2014, para participar
de uma audiência com DaRita do Igam no dia 2510612014 ás lOhrs acompanhado
com o jurídico desta casa. E na Assemblêia com Silvana Covatti, Márcio Biolchi e
Gilmar Sossela uma audiência. Justificativa - Consulta ao IGAM referente a
reformulação do regime interno desta casa. HORÁRIO PREVISTO: • SAÍDA:
24/06/2014 - saída prevista para às 22:00 horas .. RETORNO: 26/06/2014 -
retorno previsto para às 11:00 horas. 2 diárias; 7649 Fernando Sant'Anna de
Moraes Estevão De Loreno Daniel Weber Marcio Luiz Hoppen . Os vereadores
signatários solicitam que após lido em plenário, seja enviado ofício ao Senhor
Prefeito Municipal para que preste as seguintes informações abaixo: 1) Qual valor
do aluguel da sala que será instalada a nova farmácia básica do município,
localizada na Av. Pátria em frente ao INSS? 2) Se toda a Farmácia Básica será
transferida para o novo local? 3) Qual o nome do Proprietário da referida Sala? 4)
Em qual Imobiliária da Cidade foi efetuado o Contrato de Aluguel? 5) Qual a
vigência do contrato de aluguel? LEITURADOS PROJETOS: 7587 Rudi Brombilla
Alaor Galdino Tomaz Paulino De Moura Orion Albuquerque Gian Pedroso . Altera
os Arts. 5°, 8°e 9° da Lei Municipal 7.761 de 04 de fevereiro de 2014; 7622 Eduardo
Assis. Disciplina as ligações de ramais de abastecimento de água realizadas pela
empresa concessionária de fornecimento de água e tratamento de esgotos no
município de Carazinho Autor: Vereador Eduardo Assis. PSD. Grande Expediente:
Suprimido. O Vereador Paulino de Mour.a solicitou que os requerimentos e os
projetos viáveis sejam votados em bloco. 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, não havendo vereador que
queira 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 dos Projetos 030/14 do Legislativo
e 064/14 e 069/14 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 havendo vereador para discutir, colocoem 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
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projeto. Não havendo vereador que queira discutir colocoem votação, vereadores
que concordam permaneçam como estão e contrários se manifestem, aprovado por
todos. O Presidente solicita que o Secretário faça a leitura do Projeto 020/14 do
Vereador Fernando Sant'anna. 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 colocoem votação, vereadores
favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos,
o Presidente coloca em discussão o projeto, não havendo 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 012/14 do Vereador Erlei Vieira. O Presidente
solicita que o Secretário proceda a leitura do parecer da CJF do projeto, o
Presidente coloca em discussão o parecer da CJF, o Vereador Paulino de Moura
discutiu o parecer, não havendo mais vereador que queira discutir coloco em
votação, vereadores favoráveis permaneçam éomoestão, contrários se manifestem,
rejeitado por 8 votos contrários a 3 votos favoráveis o parecer inviável da CJF. O
Presidente encaminha o projeto para COES exarar parecer. O Presidente solicita
que o Secretário faça a leitura do Projeto e da Emenda Modificativa do Projeto
021/14 da Mesa Diretora. O Presidente solicita que o Secretário proceda a leitura
do parecer da CJF inviável da emenda do projeto, o Presidente colocaem discussão
o parecer da CJF, os Vereadores Estevão De Loreno, Paulino de Moura, Orion
Albuquerque, Daniel Weber, Anselmo Britzke, Fernando Sant'anna e Alaor Tomaz
discutiram o parecer, não havendo mais vereador que queira discutir coloco em
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem,
aprovado por seis votos favoráveis e 5 votos contrários, a Emenda fica Prejudicada.
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 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 colocaem
discussão o parecer da COES, não havendo vereador que queira discutir colocoem
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem,
aprovado por todos. O Presidente colocaem discussão o projetos, Vereador Paulino
de Moura discutiu o projeto, não havendo mais Vereador que queira discutir coloca
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se
manifestem, aprovado por sete votos favoráveis e quatro votos contrários. 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 vinte e quatro de junho de dois mil e uatorze às
dezoitohoras uar ta e cincominutos. Tenham todos uma excelent noite.
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