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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

2 3 FEV. 2015

Câmara Municipal de
Carazinho

. _, APROVADO POR Ut;~ ... 'I~,".DE
ATA DAREUNIAO ORDINARIA DO DIA 13 DE FEVERIRO 2015 Na ,eum'o "O

004/15

Preatáellle
Ao décimo terceiro dia do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às on~e horas e
quarenta e cinco minutos ocorreu á terceira sessão do ano de dois mil e quinze da
Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Eduardo Haubert Assis procedeu à
leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente colocouem apreciação a ata 003/15 da
sessão ordinária do dia 09102/15. Está em discussão à ata, não havendo vereadores
que quisessem discutir colocou .em votação. Aprovado por todos. LEITURA DO
EXPEDIENTE: Oficio 025/15 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto
de Lei 014/15; Oficio 026/15 do Executivo Municipal, o qual solicita dependências
da Câmara para realização de audiência pública; Oficio 027/15 do Executivo
Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 015/15; Oficio 029/15 do Executivo
Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 017/15; Oficio 030/15 do Executivo
Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 018/15; Oficio Circular 02/15 do
Gabinete da Presidência do TCE RS informando sobre normativa. LEITURA DAS
INDICAÇÕES: 10023 Rudi Brombilla Indicação Solicita ao Executivo para que
determine o setor competente os trabalhos de capina, pintura e limpeza de bueiros
em toda a extensão da Rua Paulo Coutinho. 10025 Rudi Brombilla Indicação
Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente para que
seja feito reparos no asfalto e pintura de sinalização no cruzamento entre as Ruas
Ipiranga e Padre Gusmão. "10028 Rudi Brombilla Indicação Solicita ao Executivo
para que determine o setor competente os trabalhos de podas nas arvores
localizadas entre a Rua Marechal Deodoro e Rua Charrua, próximo ao numero 156.
10032 Estevão De Loreno Daniel Weber Indicação Solicita a pintura de faixas de
segurança bem como quebra- molas e toda a marcação necessária no asfalto da Rua
Coroados, principalmente na esquina com a Rua Salustiano de Pádua, acesso a
Escola Eduardo Graeff e esquina com a Rua da Paz, acesso a Escola Érico
VerÍssimo, no bairro Princesa. 10035 Fernando Sant'Anna de Moraes Indicação
Solicita ao setor competente que realize o fechamento de valetas na Rua Valderino
Pinto de Oliveira. Sendo as mesmas um perigo eminente para quem transita nesta
via. 10036 Paulino De Moura Indicação Solicitar ao Executivo juntamente com o
setor competente a pintura dos Quebra molas não estando visíveis aos motorista
Rua Marechal Floriano Bairro: 10037 Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja enviado
oficio ao Sr. Prefeito Municipal para que determine ao setor competente, melhorias
na Rua Gaspar Rodriguês no Bairro Operário, tais como
patrolamento,cascalhamento e compactação. 10039 Gian Pedroso Indicação Seja
encaminhado ofício a Secretária Municipal de Educação, ao Secretário Municipal
de Planejamento, a Secretária Municipal de Saúde, ao Secretário Municipal de
Gabinete e ao prefeito Municipal sugerindo que seja confeccionado material de
divulgação (folders, cartazes, outdoors) de conscientização da população com
relação aos cuidados que se deve ter para não desperdiçar a água, um bem tão
essencial e que está se tornando cada vez mais escasso, especialmente devido a
poluição e ao desperdício. Infelizmente o que é uma dádiva está se tornando uma
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raridade. 10040 Paulino De Moura Indicação Solicitar ao Executivo juntamente
com o setor competente o calçamento da Rua Ipanema Bairro Princesa pois está
sem condições de trânsito nesse local. Os moradores pedem providências urgente.
10041 Anselmo Britzke Indicação Solicita ao Executivo, que determine ao setor
competente com a máxima urgência possível a instalação de um abrigo na parada
de ônibus localizada em frente à Escola do Caie, pois a mesma foi danificada e a
colocação de um banco. 10043 Estevão De Loreno Indicação Solicita a roçada e
limpeza das laterais do passeio da Escola Eulália Vargas Albuquerque ( CAIe).
10044 Orion Albuquerque Indicação para que seja confeccionado o calçamento e a
colocação da tubulação da Rua João Olaneck, Bairro Vila Rica. Solicitação dos
Moradores. 10045 Estevão De Loreno Indicação Solicita operação tapa buracos e
roçada no acostamento da Rua General CassaI Martins Brum, começando na
esquina com a Flores da Cunha até o término do asfalto. 10049 Estevão De LJreno
Indicação Solicita operação tapa buracos na Rua 1 o de Maio, começando na
esquina com a Flores da Cunha até a esquina com a Rua 14 de Julho. 10057AJaor
Galdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal para que
determine ao setor competente que seja efetuado trabalhos de melhorias, tais como
patrolamento, cascalhamento e compactação na Travessa Negrinho do Pastoreio no
Bairro Floresta. LEITURA DOS REQUERIMENTOS, 10022 Estevão De Loreno
Requerimento de Pesar Seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo
pesar aos familiares da Sra. Eva Melo Ribeiro, pelo falecimento ocorrido no dia 10 '~
de Fevereiro de 2015. 10029 Fernando Sant'Anna de Moraes Requerimento de '\
Pesar 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, pelo falecimento do Sra. ZENITA OLIVEIRA GONÇALVES. 10030
Gian Pedroso Requerimento de Pedido de Providência Seja encaminhado oficio ao
Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Excelentíssimo Senhor José Ivo
Sartori, ao Chefe da Casa Civil, Excelentíssimo Senhor Márcio Biolchi e ao
Secretário Estadual de Educação,Excelentíssimo Senhor Carlos Eduardo Vieira da
Cunha, sugerindo que sejam realizados estudos no sentido de incluir o conteúdo de
Educação no Trânsito na disciplina de Sociologia que faz parte do currículo escolar
do ensino médio nas Escolas da Rede Estadual de Ensino.10031 Gian Pedroso
Requerimento de Pedido de Providência Seja encaminhado ofício a Secretária
Municipal de Educação, sugerindo que sejam realizados estudos no sentido de
incluir no currículo escolar do Ensino Fundamental das Escolas Municipais a
oficina de Dança Tradicionalista Gaúcha. 10034 Daniel Weber Requerimento de
Aplauso O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de
lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso a Luciano Azevedo,
Prefeito de Passo Fundo, pela belíssima atitude que teve, cancelando qualquer
pagamento para as escolas de samba, aplicando mais de R$ 400 mil que estavam
reservados para o carnaval em escolas municipais. Todo o dinheiro irá para a
compra de aparelhos de ar condicionado dos estabelecimentos de ensino daquele
município e também irá distribuir gratuitamente os uniformes para todos os alunos
da rede municipal. Através desta receba as congratulações do Poder Legislativo
Municipal. 10038 Estevão De Loreno Requerimento de Aplauso Seja enviado OfiC~~
de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho a Direção do Instituto Z
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Educação Nossa Senhora da Glória, parabenizando pelos seus 66 ANOS
comemorados no dia 12 de Fevereiro de 2015. 10046 Erlei Vieira Requerimento de
Pesar O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental, que depois de lido
em Plenário, seja encaminhado oficio externando os mais sinceros votos de pesar
aos familiares do nosso amigo ARI DA SILVA MOREIRA, OCORRIDO, NO DIA 10
DO CORRENTE MÊS, AOS 69 ANOS, O Senhor Ari lutou muito pelo Bairro Ouro
Preto, um grande líder comunitário, pessoa de valor deixa uma família que irá
seguir sua trajetória de homem de bem, integro e generoso com o próximo. "Em
verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão
a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jô 5:25" Receba do Poder
Legislativo os mais sinceros votos de pesar. 10047 Orion Albuquerque
Requerimento de Pedido de Informação O vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental, que depois de lido em plenário o PEDIDO DE INFORMAÇÃO,
seja encaminhado ao Executivo Municipal para que informe ao referente ao que
segue abaixo. 1- Qual o motivo da falta de fraldas geriátricas? 2. Qual a pessoa
responsável pela distribuição e compra das fraldas geriátricas? 3- Se o município
possui cadastro no GUD? 4- No caso de possuir cadastro no GUD qual a pessoa
responsável para manter atualizado no sistema? 5- Qual a periodicidade do repasse
Estadual para aquisição? 6- Apresentar processos licitatórios, referentes ao recurso
Estadual repassado para aquisição de fraldas, e se houve empresa vencedora citar o
nome, e porque não foram adquiridos os insumos? 7- Apresentar o impacto ~
financeiro de bloqueio judicial no período que não estão sendo adquiridas com
recurso estadual repassado? 8- Atualmente quantos usuários estão cadastrados
para o recebimento das fraldas geriátricas? JUSTIFICATIVA: Quais as medidas
que estão sendo tomadas para suprir esta necessidade, sendo que as pessoas que
possuem cadastro têm seu direito de receber as fraldas e temos recebido inúmeras
reclamações dos usuários que não estão sendo atendidos, tendo que utilizar seu
próprio recurso financeiro. 10048 Mareio Luiz Hoppen Requerimento de Pesar O
Vereador abaixo assinado Requer, na forma Regimental, que depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhado oficio externando os mais sinceros votos de pesar aos
familiares da nossa amiga VERA CRISTINA ROOS pelo seu falecimento ocorrido
no dia 10/02/2015 Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após
lido em plenário seja encaminhado o seguinte pedido de informação ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal Renato Süss. Se tratando da manutenção
realizada nos ESF'S do município favor informar o que segue: 1.As caixas de água
existentes nas ESF'S ainda são de amianto? Caso positivo em qual ESF é. 10050
Erlei Vieira Requerimento de Pedido de Informação 2. Referente a segurança
oferecida, todos possuem alarme monitorado funcionando? 3. Qual a providencia
que a municipalidade está tomando para reestabelecer o serviço de monitoramento
nos postos que não possuem o monitoramento? 4. É de conhecimento deste vereador
que o posto da Princesa está sem telefone a mais de um mês, existe mais algum
posto que não possui linha telefônica no momento. 5. Referente ao posto da
princesa quais as providencias estão sendo tomadas para reestabelecer o
funcionamento da linha telefônica. JUSTIFICATIVA As ESF'S do município
necessitam de uma atenção especial no que diz respeito a sua estrutura, diante
dessa situação realizo esse trabalho. No que se refere as caixas de amianto se sabe
que representam um grande problema, já que a periculosidade do amianto é ,~
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explicada pela sua ação no organismo, uma vez dentro do corpo humano, as fibras
microscópicas do pó de amianto nunca mais são eliminadas. Essas fibras estimulam
as mutações celulares que são a origem dos tumores. Outro fato que me preocupa
são os constantes arrombamentos em especifico na ESF MEDIANEIRA, que não
possui grades de proteção em algumas janelas e o alarme monitorado segundo
informações não funciona. 10051 Gian Pedroso Alaor Galdino Tomaz Anselmo
Britzke Erlei Vieira Orian Albuquerque Eduardo Assis Paulino De Moura Rudi
Brombilla Daniel Weber Requerimento de Pesar Seja registrado em Ata e oficiado
aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável do Sr. ROMEU
SCAGLIA BARLEZE, ocorrido no último dia 10 defevereiro. Romeu Barleze, foi
vereador, deputado, presidente do RCC, Eletrocar e também do PDT que junto com
o amigo Leonel de Moura Brizola viu crescer no estado e no Brasil, foi um dos
fundadores do PSDB em Carazinho, recebeu em 2009 o Título de Cidadão Emérito
de Carazinho. Seu Romeu; como era chamado tinha um vasto relacionamento na
comunidade carazinhense, nascido aos sete dias do mês de dezembro do ano de
1928, e pararetratar um pouco de seu legado e importância na história de
Carazinho utilizamos as palavras da historiadora Silvana Moura: "o carazinhense
Romeu Barleze, foi um filho da terra que não fugiu da luta. Sua história de vida é
prenhe de cidadania. Foi um trabalhista no rigor histórico que o termo requer.
Peleou contra a ditadura militar, foi exilado, foi Vereador pelo PTB, Suplente de
Deputado Estadual, Diretor do Instituto Gaúcho da Reforma Agrária, Secretário do
Movimento dos Agricultores Sem Terra, liderança da Legalidade, Brizolista na ~
essência. ROMEU foi um homem imprescindível no seu tempo." E por tudo isso que
certamente ele fará muito falta em nosso meio. Acima de tudo foi um grande
companheiro e amigo, alguém de quem sempre Estevão De Loreno
FernandoSant'Anna de Moraes Marcia Luiz Hoppen Otto Gerhardt lembraremos
com muita admiração, pois mesmo enfrentando dificuldades, inclusive impostas
pela sua debilidade em razão da doença, manteve-se sempre leal aos seus ideais e
ainda contribuiu com a educação e cultura ao participar a partir de 2012, do projeto
Conversas da Diversidade, da UPF, onde contava um pouco da história que viveu
nos chamados "Anos de Chumbo". Esteja onde estiver, que o seu Romeu Barleze
possa ter a certeza de que sempre será lembrado como um grande exemplo para a
política brasileira, certamente todos que o conheceram puderam compartilhar de
agradáveis momentos ao seu lado. Receba então, por parte do Poder Legislativo o
reconhecimento em homenagem póstuma à sua memória. A todos os familiares e
amigos do inesquecível Romeu Scaglia Barleze, nossos sinceros sentimentos pelo
infausto ocorrido. "Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim nunca
morrerá." Jô 11, 25-26 10052 Eduardo Assis Requerimento de Pedido de
Informação O Vereador abaixo subscrito requer na forma regimental que após lido
e aprovado em plenário, seja enviado ao Executivo Municipal, oficio par que
informe o que segue: Pedido de informação Informativo: 1- Qual a tiragem do
informativo referente aos serviços feitos pelo executivo nos primeiros dois anos de
governo? 2. Qual empresa fez a impressão do referido informativo? 3- Quanto foi
gasto com a impressão e montagem do referido informativo? 4- Qual dotação e de
qual secretaria saiu orçamento para este gasto? 5- De onde foram tiradas as
informaçõesque compõemo informativo' O Vereador abaixo subscrito, requer na.~
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forma regimental, que após lido e aprovado, seja enviado ao Executivo Municipal,
ofício para que informe o que segue: 1- Por que os funcionários da secretaria de
Obras não estão trabalhando com o uniforme cedido pela Secretaria? 10053
Eduardo Assis Requerimento de Pedido de Informação 2- Quando foi a ultima vez
que foi comprado este tipo de material e Copia do pedido de compra, bem como
recibo de entrega do material para cada funcionário. 3- Quando foi a ultima vez que
a secretaria de obras adquiriu materiais de EPI e Copia do pedido de compra, bem
como recibo de entrega do material para cada funcionário. justificativa: Este
pedidos se dá em razão de que muitos funcionários estão reclamando por estarem
usando roupas pessoais e a população não consegue identificar se realmente são
funcionários da Secretaria ou não, sendo que por força da Lei a secretaria de obras,
através do executivo Municipal, deve fornecer os uniformes e equipamentos de
Segurança para os funcionários, pois além da dentificação o órgão público se exime
de qualquer responsabilidade quanto a acidentes de trabalho ou outra forma futura
de discussão judiciária. 10056 Alaar Galdino Tomaz Anselmo Britzke Eduardo
Assis Erlei Vieira Gian Pedroso Paulino De Moura Orion Albuquerque Rudi
Brõmbilla Requerimento de Pedido de Informação O vereador abaixo assinado
solicita na forma regimental, que depois de lido em plenário o PEDIDO DE
INFORMAÇÃO, seja encaminhado ao Executivo Municipal para que informe
referente ao que segue abaixo, com relação à Fundescar. 1- Quais são as áreas de
propriedade da entidade.(anexar cópia das mesmas). 2- Alguma dessas áreas foi
invadida ou corre risco iminente? 3- A Fundação conta com funcionários
específicos? Se sim, quantos e qual a situação dos mesmos. 4- A manutenção e
limpeza dessas áreas é feita por funcionários ou terceirizada? 10058 Daniel Weber
Estevão De Loreno Fernando Sant'Anna de Moraes Requerimento de Pedido de
Informação O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido
e aprovado em plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que
informe e que segue: sobre FUNDESCAR: 1. QUAIS SÃO OS IMOVEIS QUE A
FUNDESCAR TEM IMOVEIS NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO? 2. QUAL A
SITUAÇÃO DESSES IMOVEIS? 3. SE A HÁ INVASÃO EM ALGUM DESSES
IMOVEIS? QUAIS AS PROVIDENCIAS TOMADAS? 3.SE A FUNDESCAR TEM \
ALGUMA PENDENCIA QUE IMPEÇA O RECEBIMENTO DE VERBAS 'S:-
MUNICIPAIS, ESTADUAIS E OU FEDERAIS' GRANDE EXPEDIENTE:
Vereadores que usaram a Tribuna: PDT Alaor Tomaz; PROS Rudinei Brombilla;
PP Estevão De Loreno; PP Daniel Weber; SDD Paulino de Moura; PMDB Márcio
Guarapa; PT Otto Gerhardt Neto. O vereador Eduardo Haubert Assis solicitou
suspensão da reunião por 10 minutos. Aprovado a suspensão. Ordem do Dia -
Passamos a Ordem do dia para apreciação e votação dos requerimentos: O
Vereador Rudinei Brombilla solicitou que os requerimentos e projetos viáveis
fossem votados em bloco. O Presidente coloca em votação o pedido verbal do
vereador Rudinei Broimbilla. Não havendo vereadores que quisessem discutir, o
Presidente colocou em discussão os Requerimentos aprovado por 08 votos
favoráveis. Vereador Fernando Santana de Moraes pediu vistas dos projetos 006/15
e 007/15 O Presidente coloca em votação o pedido verbal do vereador Fernando
aprovado por unanimidade. Não vai a votação tais projetos. Não havendo
vereadores que quisessem discutir colocoem votação os Requerimentos, aprovados
por unanimidade. O presidente Paulino de Moura colocou em votação os projeto~
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viáveis. Parecer da comissão de Justiça e Finanças voto: são viáveis em votação,
aprovados por unanimidade. O presidente Paulino de Moura colocou em votaçâo o
Parecer da comissão de Ordem Econômica e Social voto: estão aptos em votação,
aprovados por unanimidade. Não havendo discussão aprovados todos os projetos
viáveis. O presidente Paulino de Moura coloca em votação os projetos inviáveis.
Projeto 009/15 votação 9x3 derrubando o parecer de Justiça e Finanças. O
presidente solicita o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social a comissão
solicita prazo de 07 dias para parecer. O projeto será votado na próxima sessão. O
projeto de Lei 004/15 votação 11 votos derrubando o parecer de Justiça e Finanças.
O presidente solicita o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social. A
comissão solicita prazo de 07 dias. Passou a palavra para o vereador Daniel Weber
para explicação pessoal também pediu a palavra o presidente vereador Paulino de
Moura para explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar, sob proteção de Deus
o presidente declarou encerrada apresentesessão, convocando os
senhoresvereadores para a próxima sessão ordináriaa se realizar no dia vinte e três
de fevereiro de dois mil e quinze às dezoito horas e quarenta e cinco minutos.
Tenham todos uma excelente noite.

0-__..n~",",
Vereador P~deM~ura

Presidente

Av. Flores da Cunha, 799. Caixa Postal: 171 • Fone PABX: (54) 3330 2322. CEP 99500-000 - CARAZ1NHO- 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

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

