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Presidente

Ao vigésimo primeiro dia do mês de julho de dois mil e quatorze, às dezoito horas e
quarenta e cinco minutos ocorreu á vigésima qUJnta sessão do ano de dOIS mil e
quatorze da Câmara Mumcipal de Carazinho. O Vereador Anselmo Britzke
procedeu à leitura de um trecho da Bíbha. O Pre,'ndente colocou em apreciação a
ata 025/14 da sessão ordmária do dia quatorze de Julho de dois mil e .quatorze. Está
em discussão à ata, OBO havendo vereadores que qUIsessem discutir colocou em
votação. Aprovado por todos, O Presidente solicitl'l. que seja lido o expediente.
Secretário: LEITURA DO EXPEDIENTE: Convite do Tribunal de mediação e
arbitragem do RS para partlcipal' de atos de formatura dos juízes medIadores da
Seccional Carazinho, dia 17 de julhos na ACIC; Ofício n° 01/AUD/14 - do Hospital
de Caridade de Cal'azinho informando que haverÁ. CAmpanha de doação de sangue
no dia 02 de agosto em frente ao hospItal; Ofício na 189/2014 - da Sra. Gelci Agne
da 39" Coordenadoria de Educação solicitando espaço na Tribuna Livre para fazer
uma explanação sobre o ensino politécnico~ LEITURA DAS INDICAÇÕES: 7954
Daniel Weber - SolIcita pintura de cruzamento perigoso entl'e as ruas General
Netto e General SampalO; 7958 Paulino de Moma - Solicitar ao Executivo
juntamente com o setor competente que provldencie com urgência o patrolamento,
ensaibramento e compactação Rua Minas Gerais Balrro: Oriental. Impossível de
transitar nesse local apresenta muitos buracos grandes; 7959 Orion Albuquerque -
que seja efetuado melhorias urgente, na Rua Tapera, Bairro Fey, a referida rua
encontra-se em péssimo estado de conservação. So!lcitação da Comunidade; 7960
Paulino de Moura - SolIcitar ao Executivo Juntamente com o setor. competente o
patrolamento, ensaihramento e compactação mUlto barro nesses dws de chuva e
buracos grandes impossível de transitar na Rua Renne Goellner Bairro: i\legre;
7961 Paul1no de Moura - Solicitar ao Executivo Juntamente com o setor competente
o patrolamento, ensaibramento c compactação e a limpeza. impossível de transitar
na Rua João Eduardo Kraemer, Bairro Sommer; 7965 Anselmo Britzke _
Encaminhamos solIcitação ao Executivo Municipal para que determine ao setor
competente com a máxima urgênCIa possível a realização de cascalhamento,
ensaibramento e compactação na rua Lauro \Veber,Balrro Cantares pois o local
encontra-se em situação precária; 7970 Glao Pedroso - Sohcitamos que seja
realizado o recolhimento de entulhos e galhos de arvores que encontram-se
depositados nas ruas do Bairro Oriental, atendendo a solicitação dos moradores;
7971 Gian Pedroso - Solicitamos que estude a viabihdade de colocação de bancos
em todas as paradas de ônibus onde há cobertura, pois em cada ponto da cidade
ouve-se constantemente esta soliCitação por parte dos moradores; 7974 Estevão De
Loreno - Solicita pintura da faixa de segurança na Rua Padre Ramos transversal
com a Rua Presldente Vargas; 7975 Eduardo ASSIS - Melhorias e operação tapa
buracos na Av. Mauá, em frente a SMEC; 7977 Estevão De Loreno - Reiteramos o
pedido de nova pintura das lombadas (quebra- molas) na Rua Marechal Flonano;
7978 Estevão De Loreoo - Solicita nova pintura da lombada (quebnl- molas) na Rua
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Aparecida, no bairro Operário; 7979 Estevão De Loreno - Solicita nova pintura das
lombadas (quebra- molas) na Rua Dinarte da Costa, no bairro 8assi; 7982 Estevâo
De 1,o1'eoo e Paulino de Moura - OS VEREADORES abaixo assinados, soheitam
que após lida em plenário, e deferida na forma regImental pela Presidência da
Casa, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal soIJcltando que a Secretaria
de Obras providencie a canalização e melhoriflS necessánas de toda a extensão da
Rua Tapera no bairro Fey. Devido a erosão e a falta de escoamento de água na Rua
formou-se crateras profundas na parte lat-eral da via, necessitando de que os
serviços sejam reahzados para que se evite acidentes decorrentes das condições
precárIas que se encontra. Os moradores pedem pl'Ovidências com a máxima
urgência, pois estão preocupados com as condições da Rua para que se evite
acidentes de graves proporções. Fotos em anexo; 7988 Fernando Sant'anna ~
Reitera a solicitação dc melhorias nas estradas do interior de nosso município, em
atenção especial a Cruzinha e Pinheiro Marcado, pois mal.'>uma vez os caminhões
que transportam leite não conseguem transitar pela estrada, prejudlcando assim o
sustento de várias famílias: 7989 Mareio Hoppen - Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de retirada de
Entulhos, Galhos e lixos na Rua Luiza FOl'migueri da Silva Bairro Glóf]a esquina
com Rio Branco. Ressalto ser um pedido da comunidade; 7990 Fernando Sant'anna
- Solicita o retorno da coleta de lixo domiciliar no Dlstnto de Pinheiro Marcado,
pois a mais de duas semanas o serviço ni'io é realizado na comunidade; 7992 Mareio
Hoppen - Solicitando ao Executivo ]'I'!unicipal, que determine ao setor competente, a
execução serVIço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos nH Rua Da Paz Bairro
Princesa em frente a o n° 131, Ressalto ser um pedido da comumdade; 7993 Alaor
Tomaz - Seja enviado OfiCIOao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que realize a limpeza geral de um terreno de propriedade da Prefeitura
Municipal, localizado na Rua Machado de Assis; 7995 Mareio Hoppen - Solicitando
ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço
Para que determine ao setor competente que anahse a viabilidade da colocação de
uma lombada (quebra molas) na Rua Bandeirantes em frente ao Clube Coliseu Se
atendida desde já a comunidade agradece; 7996 Marcia Hoppen - Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de
pintura no quebre-mola em frente a o n"'358 Bairro Sassl; 7998 Estevão De Loreno e
Paulino de Moura - Seja realIzado o patrolamento, cascalhamento e compactação
na Rua Tapera, no bairro Fe)'; 8006 Estevâo De I-'Úl'eno- Solicita a desobstrução da
tubulação e da boca de lobo em frente as residências de n° 59 e 62 na Rua Vilmo de
Canti, no bairro OrientaL 8007 Daniel Weber - Solicita para que seja construídos
banheiros para atender os usuários da Praça do Bairro Sommer localizado atrás da
ELETROCAR; 8009 Gian Pedroso - Solicitando a imediata realização de melhorias
(patrlamento, cascalhamento e compactação) na Rua Carijós, nas proximidades do
numero 497, no Bairro Conceição; 8010 Estevão De Loreno - SOLICITA ao setor B
competente a execução dos serviços de tubulação (canalização) na Rua Guanabara,
no bairro Fey; LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 7938 Paulino de Moura - O
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regImental, que depois de lido e
apreciado em Plenário, seja encaminhado oficio ao Sr. Marcos Soares e a Servidora ~
Ivana Beatriz Souza, CON'ilIDANDO-OS para ocupar o espaço destinado ao \ ,
Grande Expediente da Reumão Ordinána do dia 28 de Julho do corrente, para
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realizar uma explanação com relação às denuncias e acusações feitas no
Departamento de Habitação do município. Queremos proporcionar que todos os
principais envolvidos possam V]1' até esta Casa prestar os esclarecimentos
necessários; 7942 Anselmo Britzke . O Vereador abaixo subscrito requer, 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 Senhor Orlando
Costa de Oliveira, ocorrIdo no dia 17 de Julho; 7~)57 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 profundo pesar, pela perda irreparável do
senhor AUGUSTO MARTINS DA CRUZ aos 86 anos ocorrido no dia 18 DE JULHO
DE 2014; 7966 Daniel Weber - Seja enviado oficio de aplauso à FUNDESCAR
extensivo a Albano Custódio pela organização do Campeonato de Inverno de Skate
realizado neste ultimo domingo (20) na Pist8. Publica de Skate localizada no Bairro
Sommer; 7968 Rudi Brombilla - Sej8. enviado oficio de congratulações do Poder
Legislativo de Carazinho a Direção, extensivo aos Professores, Funcionários e
Alunos da Escola de Idiomas QUATRUM, por ocasião das comemorações referentes
ao aniversário de 15 (quinze) anos de existência da Escola; 7969 Rudi Brombilla e
Gian Pedroso - Seja encaminhado oficio ao Sr. Volnei Puhl, gerente da Loja Becker
de Carazinho, extensivo a todos os funcionários, cumprimentando-lhes pelo
Aniversário de 17 anos da filial em nosso mumciplO; 7972 Eduardo Assis - Seja
enviado oficio de parabemzação para a - [ECLB - IgreJa Evangélica de Confissão
Luterana no BrasiL Em 1824, foi criada a prImeira Igreja Luterana no Brasil, lá se
vão 190 anos de presença no Brasil, cat.equizando e evangelizando a população,
criando lideranças para o desenvolvimento de nossa pária; 7973 Eduardo Assis -
Seja enviado oficio de parabenização para o Capitão Jarbas Bohrei'. O Capitão, do
38 BPM com sede em Carazinho, passou 2 meses ent.re treinamento e atividades de
patrulhamento e auxílio a estrangeiros, durante a copa, participou de um
esquadrão de segurança em nossa capital Estadual, prcstando relevantes serviços
em prol da ordem e segurança: 7976 Alam- 'I'omi:lz - O Vereador abaixo assinado,
requer na forma regImental, que depOls de lido e aprovado em plenário, seja
autorizada viagem a Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Canoas e Porto Alegre-RS,
nos dias 28, 29, 30 e 31 de Julho de 2014, em companhia do Assessor de Imprensa
Jareston Cabral, para audiênc13s pré-agendadas com Secretarias e Deputados;
7981 Estevão De Loreno - Solicita policiamento ostensivo e rondas da Brigada
Militar, se possível com mais frequência no bmrro São Sebastião: 7983 Eduardo
Assis _Seja enviado ofício de parahenização para "JOSÉ LUIZ JUNGES" conhecido
como "CHEFE PEIXE" pela conquista da Medalha Velho Lobo, a qual é ofereCida
aos integrantes com 50 anos ou mais de dedicação ao Escotismo; 7986 Fernando
Sant'anna _ O Vereador signatário solicita que após lido em plenáno, seja enviado
oficio a Secretária MunicIpal de Saúde para que preste ;)5 seguintes informações
abaixo: 1) Se as Conussões de Fiscalização da Execução dos Serviços Prestados e de
Fiscalização da Apbcação dos Recursos Fin;)nceiros, citadas no contrato nO
028/2014 Cláusula Oitava, firmado entre a Prefeitura Municipal de Carazinho e o
Hospital de Caridade foram cl'iadas e estão exercendo suas funções de fiscalização?
2) Se ainda não foram criadas, o por que da demora e qual a previsão do inicio de
funcionamento? 3) Se ainda não foram criadas, o Conselho MUlllcipal de Saúde tem
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conhecimento da falta destas comissões? QUaJs atitudes serão tomadas?
JUSTIFICATIVA: Por se tratar do recebimento de verbas públicas, é obrigação do
Município CrIar as comissões para fiscalizar o destino das referidas verbas. Ainda
mais que estâo bem claras no contrato firmado entre as entidades; 7987 Fernando
Sant'anna _O Vereador signatário solicita que após lido em plenário, seja enviado
oficio a Secretária Municipal de Sflúde para que preste as seguintes informações
abaixo: 1) Qual o motivo da falta de Atendimento Odontológico no Distrito de
Pinheiro Marcado nos últimos dois meses" 2) Como esse atendimento vem sido felto
e com que frequência no restante do interJOf do município? 3) Quais providências
serão tomadas? 7991 Gilnei Jarré - SOLICITA AUTORIZAÇAO PARA VIAGEM A
PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE JULHO; 7994 Fernando
Sant'anna _O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois
de lido e deferido em plenário, seja envwdo oficio de Rplauso ao Diretor Municipal
de Trânsito e estendido a toda equipe de agentes de trânsito. Pelo auxilio e
disponibilidade em todos os pedáglOs beneficentes de nossa Cidade, em especial ao
realizado em prol do Yacamin ocorrido no ultimo dia 11 de Julho. Através desta
receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal; 7997 Anselmo Britzke - O
Vereador abaixo asslllado .. solicita na forma regimental, que depois de ouvido o
plenário, seja encaminhado oficio a Fundescar extensivo ao Sr. Albano Custódio
pela organização do Campeonato de Inverno de Skate.: 7999 A1aor Tomaz - Seja
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a Direção, funcionários e
colaboradores do Colégio La Salle de Carazinho, pela realização do Café Colonial;
8001 Alaor Tomaz - Seja envlado oficio do Poder Legislativo de Carazmho, a
Direção, Professores, Alunos e FuncionárlOs do Colégio La SaBe de Carazinho, pela
realização da Semana Cultural; 8003 Daniel \oVeber- O vereador a segUIr assinado
no uso de suas atribuiçôes legais e regllnentals, reitera a solicitação à
ELETROCAR pal"a que seja realizadas melhorias na iluminação da Praça do Bairro
Sommel', localizada nos fundos da Eletrocar, pois a atual situaçãà da iluminação
neste local tem gerado preocupação para os moradores do local. Esta é uma
solicitação dos moradores e da população que necessita transitar diariamente nas
proximidades. A ausência de iluminação no local causa insegurança aos moradores,
princlpalmente aos estudantes do período noturno; 8004 Anselmo Britzke - O
Vereador abaixo assinado, solicit(l na forma regimental, que depois de ouvido o
plenário, seja encammhado ofício ao Sr. Sandro Orth,Gerente Industrial da
Empresa Max - Irmãos Thonmgs Ltda; SQ05 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio do
Poder L€gislativo de Carazinho, a Agropecuária Carafá pela passagem do seu
aniversário; 8008 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício com os mais sinceros votos de
profundo pesar aos familiares do Sr. RUI RENNER pelo falecimento, ocorrido no
dia 18 de Julho de 2014; 8011 A1aor Tomaz - Seja enviado ofício do Poder
L.egislativo de Carazinho, a Direçâo, Professores, Alunos e funcionários da Escola
Estadual de Ensino MédlO Marquês de Caravelas, pela realização da Semana
Pedagógica do Ensino Pobtécnjco; 8012 Daniel Weber O Vereador abaixo
assinado, solicita na forma regimental, que depois de ouvldo o plenário, seja
encamlOhado oficio ao Sr. Sandro Orth,Gerente Industrial da Empresa Max -
Irmãos Thonnigs Ltda: 8013 Alaor Tomaz - O Vereador abaixo assinado solicita na
forma regImental, que depois de ouvido o plenáno, seja encaminhado ofício a
Fundescar pela realização do Campeonato de Skate. LEITURA DOS PROJETOS:
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7939 Rudi Brombilla e Ofioo f-\lbuquerque . InstitUJ o Programa "O Legislativo nas
Escolas" e dá outras providencJas"; 7940 Erlel VieIra - Proíbe o consumo de bebidas
alcoólicas de qualquer graduação em todo e qualquer local público no qual o
Município de Carazinho: 7941 Erlei V1811'8 - Ementa: Altera redação do ~i70,
suprime os arts. I e 11 do ~7 no art. 107 do Código de Posturas. Grande Expedlente:
O Prefeito fez o uso da tribuna. Ordem do Dia: Apreciação e Votação dos
Requerimentos. Intervalo Regimental. O Vereador Anselmo Br,itzke solicita que os
requerimentos e os projetos viáveis sejam votados em bloco, o Presidente coloca em
discussão o requerimento verbal do Vereador, não havendo Vereador que queira
dIscutir coloca em votação, veref:ldores que concordam permaneçam como estão,
contrários se manifestem, aprovado por todos. O Presidente solicJta ao Secretário
Leitura do número e autor dos requenmentos. O Presidente coloca em discussão os
requerimentos, não havcndo vcref:ldorcs que queiram discutir coloca em votação,
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado
por todos. O Presidente solícita que seja feIta a leitura do numero, autor e ementa
dos Projetos 081/14 Executivo Mumcipal, 033/14 Anselmo Brtizke. O Presidente
solicita que seja feita a leitura do parecer da CJF. O presidente coloca em discussão
o parecer da CJF, não havendo vereador que queira discutir c010ca em votação,
vereadores que concordam permaneçam -como estilo, contrános se mamfestem,
aprovado por todos. O PresIdente solicita que seja feIta a leitura do parecer da
COES. O presidente coloca em dlscussão o parecer da COES, não havendo
vereador que queira discutir coloca em votação, vereadores que concordam
permaneçam como estão, contrários se mamfestem, aprovado por todos. Está em
discussão os projetos com os pareceres já aprovados, os Vereadores Anselmo
Britzke e Paulino de Moura discutiram os projetos, não havendo mais vereadores
que queira discutir coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam
como estão, contrários se mamfestem, aprovado por todos. Nada maIS havendo a
tratar, sob proteção de Deus o presidente declarou encerrada a presente sessão,
convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar
no dia vinte e oito de julho de dOISmil e quatorze às dezoito horas e quarenta e
cinco minuto Tenham todos uma excelente noite.
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