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Pres.idenle

Ao sétimo dia do mês de julho de dois m.il e quatorze, às dezoito horas e quarenta e
cinco minutos ocorreu á vigésima quarta sessão do ano de dois mil e quatorze da
Câmara Municipal de Carazmho. O Vereador Paulino' de Moura procedeu à leitura
de um trecho da Bíblia. O Presidente colocou em apreciação a ata 023/14 da sessão
ordinária do dia trinta de junho de dois mil e quatorze. Está em discussào 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 nU 116/2014 - do Executivo Mumclpal encaminhando oficio
referente denominação de ruas_ OfielO n° 1:.16/2014 _ do .Executivo Municipal
encaminhando Projeto de ,Lei n° 072/14; Ofício n° 149/2014 _ do Executivo
Municipal encaminhando resposta Pedido de InfOl"mação OP 115/14; Ofício n0
150/2014 - do Executivo Mumcipal encaminhando respoRta Pedido de Informação
OP 116/14; Oficio n° 151/2014 - do Executivo Municipal encaminhando resposta
Pedido de Informação OP .118/14; OfiClO lio 152/2014 _ do Executivo Municipal
encaminhando Projeto de Lei n° 081/.14; Ofício n" 153/20ltl _ do Executivo
Municipal encaminhando solicitando retirada de tramitação Projeto de Lei 066/14;
Ofício n° 154/2014 - do Executivo MUlllcipal encaminhando resposta Pedido de
Informação OP 117/14; Oficio n° 155/2014 - do Executivo Municipal encaminhando
resposta Pedido de Informação OP 119/14; Oficio na 060/2014 _ da Secretaria
Municipal de Saúde com relação a toldos nas Unidades de saúde; Ofício do
Sindicato Rural de Carazinho referente participação financeira e presencial na
Expocarazinho 2014; Convite da Comissão de Economia e Desenvolvimento
Sustentável da Assemble18 Legislativa do RS para participar de audiência pública
dia 07 de julho as 14 horas sobre a implementação da Ferrovia Norte-Sul no RS;
Diversos Telegramas do Ministério da Saúde lIlformando a liberação de recursos
para o Fundo Municipal da Saúde.; Presldente solicita que seja realizada a leitura
das indicações. LEITURA DAS INDICAÇÕES: 7799 Daniel Weber _ Solicita para
que se seja lIlstalada uma parada de ôlllbus em frente ao condomínio Alvorada no
Bairro Onental;7800 Paulíno de Moura - Solícit,u' ao Executivo que seja aplicada a
Lei Complementar Na 175/2013 na Rua Setembrino Ramos em frente ao N0 153
Bairro; Sommer ao lado da pista de ciclismo esse terreno pertence a Prefeitura pois
o local está constantemente sujo de vários tipos de lixo já ocorreu diversas vezes a
limpeza do mesmo portanto entendemos que seja necessário tomar atitudes mais
enérgicas para COIbir esse tipo de acontecimento desagradável; 7803 Paulino de
Moura - Solicitar ao Executivo juntamente com ° setor competente o patrolamento,
ensaibramento e compactação na Rua Alceu Walmosi Bairro Hipica;-7820 Alaor ~
Tomaz - Seja enviado OfiClOao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que sejam realizadas obras de melhorias na Rua Lopes Trovão, Bairro
Hípica; 7823 Eduardo Assis - Para o Departamento MUnicipal de Trânsito para que ,
faça a parte de educação no trànsito em todas as rótulas e / ou rotatórias de nossa
cidades; 7825 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao ExecutIvo MumclpaJ, para que
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determine ao setor competente que seja colocado um redutor de velocidade e/ou
quebra molas nas Rua Xavantes; 7827 Alaor Tomaz _ Seja enviado oficio ao
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que seja colocado um
contêiner para a colocação de lixo, na Avenida Flores da Cunha, em frente a Baika
Pizzaria; 7828 Alaor Tamal. - Seja enviado afielO ao Executivo Municipal, para que
determine ao setor competente que seja colocada uma placa de advertência
"PROIBIDO COLOCAR LIXO" na Rua Pedro Vargas, em frente ao nU 55; 7830
Alaor Tomaz - Seja envlado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao
setor competente que sejam realizadas obras de melhorias na Rua João Clemente
Elsing, Bairro Ouro Preto; 7883 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente que sejam realizadas obras de
melhorias na Rua Astério Canuto de Souza, Bairro Alvorada; 7837 Alaor Tomaz _
Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que sejam realizadas obras de melhorias na Rua Carijós, próximo ao n0
87 no Bairro Conceição; 7839 Alaor Tomaz . Seja envIado oficio ao Executivo
Municipal, para que determme ao setor competente para que a Secretária da Saúde
tente viabilizar uma maneira de que os medicamentos distribuídos na Farmácia
Básica estejam acompanhados de descnção da bula contendo as informações
técnicas sobre o medicamento, bem como a maneiJ.a de como se deve administrá-lo;
7842 Fernando Sant'anna - Solicita reparos no calçamento da Rua Tupiniquins no
trecho entre as Ruas Salgado Filho e Dl'. Guilherme Schulz. Pois o referido trecho
se encontra cheio de buracos e paralelepípedos soltos; 7844 Estevâo De Loreno _
Solicita ao setor competente a operação tapa buracos na Rua Dinarte da Costa no
bairro 8assi; 7845 Estevão De Loreno - Reiterando ao setor competente a operação
tapa buracos na Avenida São Bento até a baixada; 7847 Daniel \Veber _Solicita ao
executivo municipal para que com extrema urgência regularize a situação dos
telefones das ESF'S; 7848 Olto Gerhardt - Encaminhamos solicitação ao Executivo
para que determine ao setor competente com a máxima urgência possível medidas
no sentido de agihzar o reparo no enorme buraco na Rua Parecis esquina com a
Rua Manso Pena; 7856 Mareio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução serviço patrolamento e ensaibramento e
compactação na Rua Pedro João da Silva Bairro Santa Terezinha e em toda sua
extensão; 7857 Daniel WebeI' - Sohcita ao Executwo lVlunicipal para que a empresa
responsável pela construção da UPA localjzada na Rua PiratinÍ esquina com a Rua
Bandeirantes seja notificada e providenCIe o conserto da boca de lobo nesta
localização. Conforme fotos em anexo; 7858 Estevào De Loreno _O vereador abaixo
assmado solicita que após lida em plenáno, e deferida na forma regimental, seja
enviado ofício ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente
com a Máxima Urgência possível a realização de melhonas nas estradas do interior
(Bela Vista, estrada sentido a Xadrez, Molha Pelego, PInheiro Marcado, Cruzinha,
São Bento, e Mata Cobra); 7859 Mareio Hoppen _ Solicibmdo ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço patrolamento e ~
ensaibramento e compactação na Rua Elísio N. Bortolí d8 Silva Bairro Santa
Terezinha e em toda sua extensão; 7860 Solicitando ao Executivo Municipal, que

ddetermine a~ setor competente, a execução serviço de, recapeamento da Rua lrineu .
os Santos ü1ateus pois encontra-se em pésslmo estado podendo assim ocasionar

acidentes devido aos buracos; 7861 Marcia Hoppen - Solicitando ao Executivo
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Municipal, que determine ao setor competente. a execução serviço de tapa buraco
na Rua Dinarte da Costa, Bairro 8assi, próximo a o 0°358; 7863 Mareio Hoppen _
Solicitando ao Executivo Municipal, que detel'mine ao setor competente, a execução
serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua Saldanha Marinho Bairro
Princesa esquina com 15 de Novembro. Ressalto ser um pedido da Comunidade;
7864 Anselmo Britzke - Encaminhamos solicitação ao Executivo para que
determine ao setor competente com a máxima urgência possível, que estude a
possibilidade de firmar uma parcena com a Assistência Social para que o espaço
onde está localizada a creche no Rllrro São Lucas,seja utilizado como um Albergue
Municipal,e que também aproveitando o espaço físico OSCi080que há no prédio,que
sejam proporcionados cursos para a população do bairro. LEITURA DOS
REQUERIMENTOS: 7798 Paulíno de Moura - Os Vereadores abaixo 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
FIORAVANTE JUNIOR PEREIRA aos 86 anos ocorrido no dIa O] DE JULHO DE
2014; 780] Daniel Weber - Solicita para que seja expedido oficio por esta Egrégia
Casa na forma de APLA.USO aos sócios proprietários da empresa PERSONALITÉ;
7802 Daniel Weber - Para que seja expedido oficio por esta Egrégia Casa na forma
de APLAUSO a Escola Estadu:-J.l de Educação Profissional de Carazinho
(EEPROCAR); 7808 Paulino de Moura e GIan Pedroso Seja enviado oficio do
Poder Legislativo de Carazinho ao Jovem Orlando Luz, "Orlandinho",
cumprimentando_lhe pela conquista do título juvenil de Wimbledon 2014, o Grand
Slam mais conhecido do mundo; 781l DAniel Weber _Para que seja enviado ofício
com os mais sinceros votos de profundo pesar aos falmliares de ALZIRA ARRUDA
LOPES; 7813 Gian Pedroso - Seja encaminhado ofício a Diretora do Colégio Nob'e
Dame Aparecida, Irmã lris Marcolin, extensivo aos demais funcionárIos,
professores e alunos, cumprimentando_lhes pela organização e realização da
Semana Cultural, que Ocorreu durante a noite dos dias 01, 02 e 03 de julho, com
excelente e variada programação; 7814 Estevão De Loreno, Daniel Weber e
Fernando Sant'anna - Seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de
Carazinho ao Diário da Manhã, e toda a sua equipe parabenizando pelo Boteco do
Diário; 7816 Daniel Weber - Para que seja enviado oficio de aplauso à IBN Lugar
de Vida pela realização do show da Banda Opus Dei em sua sede localIzada na Av.
São Bento; 7817 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio do Poder Legislativo de
Carazínho, a EMEF Pedro Pasqualotto extensiva ao Comando Ambiental de
Carazinho pela formatura dos novos Patrulheiros Ambientais Mirins; 7818 Alaor
Tomaz - Seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a Direçâo,
Professores, Alunos e Funcionários da Rede de Educaçâo Notre Dame Aparecida
Carazinho, pela realizaçâo da Semana Cultural; 7819 Alaor Tomaz _ Seja enviado
ofício do Poder Legislativo de CarazlIlho, a Direção, Professores, Alunos e
FuncIOnários do Colégio La Salle, pela rC8:lJzação da Festa Julina La SaBe
Carazmho; 7821 Eduardo Assis - O Vereador abaixo assinado, requer na forma ~
regimental que após lido e aprovado em pJenário seja enviado ofício de aplauso
para ORLANDO LUZ. Orlando Luz, juntamente com lVlaf'ceiozormann, conquistou
no ultimo fim de semana conqUlstaram o título juvenil de Wimbledon 2014, o _
Grand Slam mais conhecido do mundo. Receba deste vereador e de todos os
Vereadores desta casa, a parabenização pela conquista ímpar, levando o nome de
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Carazinho a nível mundial; 7822 Eduardo ASSIS - Seja enviado oficio ao Colégio
Notre Dame Aparecida, pela passagem da Semana Cultural Notre Dame
Aparecida, que aconteceu entre os dias 01 a 03 de julho do Corrente; 7824 Eduardo
Assis O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e
aprovado em plenário, seja enviado a CORSAN - Companhia rio Grandense de
Saneamento par que faça o conserto do asfalto na rua Amarolino Borges dos
Santos, no bairro São Jorge, - Residencial Passo Dareia, em frente da construçâo do
posto de saúde, POlS semana passada foi aberto um buraco para serviço em tubos de
água e o buraco ficou aberto e com a construção, com caminhões pesados com
material e a chuva, a via está mtrafegávcl e com risco multo alto de acidentes, pois
o buraco está se alargando e aprofundando, pedimos o imedIato conserto de tal
asfalto; 7826 Eduardo Assis - O Vereador abaixo assinado, requer na forma
regimental, que após lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio de
requerimento de servIço e notificação ao DAER - Departamento Autônomo de
Estradas de Rodagem - 6a SuperintendêncJa regional "Passo Fundo, solicitando o
que segue: Realizar consertos e melhorias nas laterais da RS142, rodovia que liga
CarazlOho a Não Me Toque, do K1\1O (zero) até o K1\14 (quatro), pois as laterais
dessa via, estão intransitáveis, senque que várias reSIdêncIas e muitas empresas
ali se instalaram e estão tendo muitos prejuízos financeiros, quanto aos clientes
que ali lhes procuram para todo o tipo de serviço e comércio; 7829 Daniel Weber _
Solicita com urgência, para que sejam prestadas as seguintes informações
referentes ao PAC; 7831 Rudi Brombilla - O Vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja
enviado requerimento a Comissão de Saúde c Meio AmhJCnte e para todos os
lidel"eS de bancada da Assembléia Legislativa da RS em apoio A PEC 230/2013
"PEC da Água"; 7832 Eduardo Assis e Daniel \VebeI' . Os Vereadores abmxo
assinados, requerem na forma regimental que após lido e aprovado em plenário,
seja autorizado viagem às cidades de Maravilha, Flor do Serrado e São Miguel
d'Oeste, Estado de Santa Catm"ina entre os dias .14107/2014 e 16107/2014 Para tal,
solicitam a liberação de 2 1/2 (duas e meJa) diánas Solicitam ainda a liberação do
veículo oficial, juntamente com o motonsta desta Casa; 7835 Daniel Weber _
Solicita para que o senhor presidente encaminhe oficio ao Executivo Municipal,
solicitando com urgênCIa que sejam prestadas informações referente ao
recolhimento de lixo contaminante e contaminado nas ESF'S; 7836 Estevão De
Loreno - Seja enviado ofício as Centrais Elétricas de Carazinho solicitando a
substituição do poste de rede elétrica localizado na Avenida Flores da Cunha, em
frente ao n0353; 7838 Gian Pedroso - Seja encamInhado ofício ao Gerente da
Corsan, Sr. Sandro Loureiro para que tome as devidas prov.idencias junto ao setor
competente, com relação ao cumprimento da ,Le.iComplementar n" 153, de 16 de
setembro de 2010, que diz respeito ao "conserto de valas e buracos abertos em vias
e passeios públicos para realização de serVIços de instalação, manutenção ou
conserto de redes de água e esgoto; 7840 Daniel Weher, Estevão De Loreno e
Fernando Sant'anna . Seja enviado oficio de Congratubções do Poder Legislativo
de Carazmho ao Diáno da :rvlanhã de Passo Fundo RS, em nome da Sra. Janesca
Maria Martins Pinto, Presidente do Grupo Diáno dH Manhã, pelo Lançamento do
Anuário Mais Saúde 2014-2015, ocol'ndo no Óltimo dia 80 de Junho de 2014; 7841
Fernando Sant'anna - O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental,
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que depois de lido e deferido em plenário, seja enviado ofício de aplauso ao Sr.
Gilberto Danielli, que no dia 27 do mês passado assumiu a presldêncJa do Lions
Clube Glória. Através desta receba as congratulações do Poder Legislativo
Municipal; 7843 Fernando Sant'anna - O Vereador signatário solicita que após lido
em plenário, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito MUlllcipal para que preste as
seguintes informações abaixo: 1) Por que no Site da Prefeitura Municipal, na
pagina de Publicações não se encontram os contratos firmados pelo executivo?
Fenndo o Capítulo 11Artigo 7" da Lei Federal n" 12.527 de 18 de novembro de 2011.
(Lei da Transparência). 2) Quais medidas serão tomadas e o prazo para
regularização do servlço; 7846 Onon Albuquerque e Erlel Viell~a _Que seja enviado
oficio de aplauso à Secretária de Assistêncla Social ThaÍse Albuquerque ao CRAS
Ouro Preto e Floresta,extensivo a toda eq.uipe pelo excelente desempenho, ambos
receberam conceito máximo (superior) do Censo SUAS, nos indicadores de
dimensão de atividades realizadas e de recursos humanos no ano de 2013 passando
de lDCRAS 3 e 4 (insuficiente) respectivamente no ano de 2012, para o estágio 9
nos dois eRAS de Carazinho no ano de 20]3 que representa estágio suficiente ou
superior em todas as dimensões; 7850 Anselmo Britzke _ O Vereador abaixo
assinado, solicita na formA. regimental, que depOis de ouvido o plenário, seja
encaminhado ofício ao Patrão do eTC Rincão Serrano, Sr. Marcos Almeida,
extensivo a toda patronagem e demais integrantes do quadro social,
cumprimentando-lhes pela participação no Enart; 7851 Anselmo Britzke _ O
Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que depois de ouv.ido o
plenário, seja encaminhado oficio ao Patrão do CTC Unidos pela Tradição
Riograndense, Sr. Orlando Wandscheer, extensivo a toda patronagem e demais
integrantes do quadro social, cumprimentando-lhes pela participação no Enart;
7862 Daniel Weber - O vereador abaixo assinado requer, na forma regimental que
após lido e aprovado em Plenário seja enviado oficio a Mesa Diretora desta Casa,
solicitando que seja adquirido um medidor de temperatura, para uso da Comissão
de Educação, Saúde e Obras, parA auxiliA-los na fiscalização de obras asfálticas no
município de Carazinho; 7865 MarclO Hoppen - Que seja enviado oficio de aplauso a
Srta. Brenda Caroline Barbosa, pela excelente classificação no Concurso final de
Oratória na Escola João Goulart, conquistando o titulo de campeã da Oratória.
Grande Expediente: Os Vereadores Marcia Hoppen, Paulino de Moura, RudI
Brombilla, Alaor Tomaz, Anselmo Bntzke, Gian Pedroso, Orion Albuquerque,
Fernando Sant'anna, Daniel \Veber e Estevão De Loreno fizeram o uso da tribuna.
O Vereador Anselmo Britzke solicita que os requerimentos e os projetos viávels
sejam votados em bloco, o Presidente coloca em votação o pedido verbal do
Vereador, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se
manifestem, aprovado por todos. O Presidente coloca em discussão os
requerimentos, os vereadores Eduardo Assis, Damel Weber, Estevão De Loreno,
Alaor Tomaz e Paulino de Moura discutiram os requerimentos, não havendo mais
vereadores que queiram discutir coloca em votAção, vereadores favoráveis
permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. O
Presidente solicita que seja feita a leitura do numero, autor e ementa dos Projetos
070/14, 076/14, 077/14, 079/]4 e 080/]4. O Presidente solicita que seja feita a
leitura do parecer da CJF. O presIdente coloca em dIscussão o parecer da CJF, os
Vereadores Paulino de Moura e Anselmo Britzke discutiram o parecer, não
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havendo mais vereador que queira discutir co'loca em votação, vereadores que
concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos.
O Presidente solicita que seja feita a leitura do parecer da COES, O presidente
coloca em discussão o parecer da COES, , não havendo vereador que queira discutir
coloca em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários
se manifestem, aprovado por todos. Está em discussão os projetos com os pareceres
já aprovados, os Vereadores Anselmo Britzkc e Paulíno de Moura discutiram os
projetos, não havendo mais vereadores que queira discutir coloco em votação,
vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem,
aprovado por todos. O Presidente solicita que seja feita a leitura do parecer da
COES do projeto 029/14, o presidente coloca em discussão o parecer da COES, não
havendo mais vereadores que queira discutir coloca em votação, vereadores que
concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos,
o Presidente coloca em discussão o projetos, o Vereador Alaor Tomaz discutiu o
projeto, não havendo malS vereador que queira discutir coloca em votaçâo,
vereadores que concordam permaneçam como estão contrários se manifestem,
aprovado por todos. O Presidente solicita que seja lido o projeto 028/14, o
Presidente solicita que seja lido o parecer da CJF inviável do projetos, está em
discussão o parecer da CJF, não havendo Vereador que queira discutir coloca em
votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se
manifestem, rejeitado por oito voto" favoráveis e quatro votos contrários, o
Presidente encaminha o projeto para COES para parecer. Nada mais havendo a
tratar, sob proteçâo de Deus o presidente declarou encerrada apresente sessâo,
convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar
no dia quatorze de julho de dois mil e quatorze às dezoito horas e quarenta e cinco
minutos. Tenham todos uma excelente noite.

Vercad r Rudmei Brombilla
residente
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