ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE
Câmara Municipal de
Carazinho
APROVP<.DO POR UNANIMIDADE
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Na reunião de

1 1 MAR. 1016
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Ao
dia do mêQe
dois mil e de~"s
dezoi10
horas' ê'QGarenta e cinco minut6s, ocorreu
oitava sessão do ano:de;dois mil
e deze~seisda Câmara Munitipal de Carezinho. O Vereador Alb-(j(\'Tomaz
p(c"ic~'deu à leitura de um ~trecho da Bfblio. O Presid~nte col6&'u em
ap+rociação aofa-00871b~Está em discussãÓ~àãta, não ho';éndo ver&oaores
~U~ quisessem discutir colocou em votação. "Aprovado por t6dos. lEITURA DO
EXPEDIENTE:
Ofício 040/16 do Executivo Municipal. o qual encaminha resposta
OP 04/16: Ofício 041/16 do Executivo Múriicipal. o qual responde OP 033/16 _ PI
015/2016: Oficia 043/16 do Executiyo( Municipal, o qual encaminha _ PL
023/2016: Ofício da ASCAMAJA convocando pàra Sessão Ordinária em Lagoa
dos 3 Cantos. dia
18 de março: LEITURADAS INDICAÇÕES:14240
Alaor Tomaz......•. '
.,
Melhorias na rua Machado
de-'Assis,
São João:n4242
Alaor Tomaz~~
'.-.. no 'bairro
.....~,
•.
~
Solicito consertar o',calçamento na Rua Minas Gerais enifrente aos nOs201 e
211Bairro Oriental; 1"4243Daniel Weber - Solicita quebra ,molas' na Rua Senador
Salgado Filho, em fr'e'hte ao n° 1154; 14247 Alaor Tomaz/. Melhõrias na rua Lima
e Silva,
no
bairro Gloria;
14248 Alaor Tombz
- Melhori6s!na
rua
Paissandú, no
.
, .'
. 'r.
',:...:.
,,'
; _ •
~
bairro Glona; 1~249 AIÇlb( Tomaz - Melhonas.na rua )090 Edu~rdo Kraemer, no
bairro Sommer{ 14250\AI~or Tomaz - D~marcaç'ã9 de estacionamento
e
pintura de vag'Ç1para pessoas com deficiência/em
frente à,...EscolaEstadual
Marquês de G:mavelas; 1425fErlei Vieira~ Solicito cõlocação'.dê"'lixeiras na Rua
Pedro João'da Silva esq. Cdn:1Sararás' Bairr6 Sta.<Terezinha;~1425:Z'-ErleiVieira _
Solicito cóloéàr Bueiros na Rud"~xàvdritéS em' frente aos!númEdos:,150, 160,170
Bairro Co~cejçao; '14253 Erlei Vielfa - Solicit0~_desentupir a' Bo~ã' de lobo e
~
-:-....
.~~..-:
.
recolocar tampa na. Rua Marechal Hermes. es~eom
lop,es Trovao Bairro
Fabio; 14256 Erlei Vielra-5:Soliçito canalizar a -sqnga/"na Rua:Oavid Cana barro
n0126 Bairro Brag"'áQholo.; i4257';-E~lei.•Viei[ã~;S~olicit6 tapar buraco na Rua
Alferes Rodrigo n0382•..prox. a Ruacãndinha.;,
.14258 Erlei Vieira - Solicito
consertar um buraco qU~"GbÜ~_no calçamet:Jto-{b~.~i[.l~)JR. Zeno José Peruzzo
esq. Prof. Pedro de BÓrt9H???lB~-SPIT!.ÇQ-!~r;1~~5,~
~r1e,i!Nieira- Solicito arrumar e
empedrar a estrada de Xa<:iresi'~~f~~LJqJr~çor.te
de galhos; 14262 Erlei Vieira _
Solicito realizar patrolamento, encaibramento e compactação
na Rua: Astério
Canuto de Souza n097 e 87 Bairro Alvorada; 14267 Erlei Vieira - Solicito realizar
remendo no asfalto Rua Ibaré 873 esq. Com Cuiaba Bairro Floresta; 14269
Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo com o setor competente
o
patrolamento, ensaibramento e compactação
na Rua Natalino Fabro. Bairro:
Sto. Teresinha; 14272 Daniel Weber - Solicita melhorias e manutenção na Praça
do Bairro Medianeiro; 14273 Daniel Weber - Solicita melhorias e manutenção
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na Praça do Bairro Sommer; 14274 Daniel Weber - Solicita melhorias na Rua da
Paz; 14275 Daniel Weber - Solicita melhorias na Rua Tupiniquins; 14279 Daniel
Weber - Solicita recolhimento de galhos na Rua Aristóteies Marques; 14280
Daniel Weber - Solicito recolhimentq"',de';galhos, na Rua Travessa Orienta); 14283
Daniel Weber - SOlic~o).t~çÍ~ãlh~?:e~f?~sdjtrcf"~to
compactação
no Rua
Clemente Barna~q!N3:},~
(r428~iDaniel Weber - Sblicitp}J~peza dos trilhos por
parte da ALL>
•..
142~6:>Dtmiel Weber_~olicito ao setor'.cp~,PJ~ente
que faça
uma operqção:rtápa buracos nofrua Ib<tré no Bairro Flor~sta)'em toda sua
exfençãót,<1'~287Daniel webE~/'- Solicito a, secretaria de Ob~.que
faça o
serviço~~~trolame~to e enG:.SJ!~ram$nto ~a ruaCast~l?Brancq~r1.ichamjnho
do Gelnlteno da Glona; 14288 0non Albuquerque - Solicito ao departamento
n....
,.
.
l.
_..
.
.•.•.
,', ....
.-;
de4j!.~'J$ltoque faça ~ma slnqllzaçao na rua 13 ~e Maio ao 'a~o. ~o~~~150
,nesse: local a rua esta desmoronando; 14289 Daniel Weber - Solicita "limpeza
Gfe"'it&ea em 'frenteo ...•
Escola Ernesta~.NunéS;14291.•.Daniel-Weber _(;SóTltito
\róbalho de ensaibramento e compaclâção
na Rua Luciol de Brito.;'\14295
Fernando Sant'anna - Solicita Secretario Municipal de Saúde o aumento de
fichas de ateridimentos nos ESF's;14297-'Daniel Weber - Solicita melhorias no
Rua Ivalino Brum; 14299 afto Gerhardt':, possível medidas no sentido de agilizar
o recapeamento
da rua do Paz ao "Lddo da EScola Estadual Erico Veríssimo;
14300 afto Gerhardf - medidas no sentido ".de agilizar 04 recapeamento
asfáltico na R~a A;1,?inoGerhardf~d 4301q~itevõ~
De ~ore~\J- ~olicita refazer o
calçamento da RUa Oito Albino Gerhardt; 14303 Marcio Hoppen - a execução
de colocação~da bbca de lobo no Rua Vescelau Bras Bairro Hípica, do N0212
até o n0254; 14304 E~tevão De Loreno - Solicita refazer"'o~calçamento da Rua
, \
"':,:
Generai Portin~o; i 4305 Estevão De Loreno/LEITURA DOS REQUERIMENTOS:14237
Gian Pedroso -:Oficio 'dé,pesar familiares R6mulo'da .Veiga da Silva; 14238Gian
Pedroso - Oficio ao \sh NEI CESAR MANICA ;t:umprimeritando-Ihe
pela
realização da 17° ediçao do Expodireto Cotrijal; 14239 Gian~Pedroso - Oficio
~
, .••
','.
, :'....
cumprimentqs"inauguração Valocross; 14241~,AlaorTomaz "7 CUl1}primentos a
Jari da Rocna, o Jorico, hom"erJoge.adocqmb o mais vitori9(o técriko de futsal
da históriq d?s,~40anos da ACBF.(~r10s/B9rbósa; 1424~.!Este,:,ã9._De
Loreno _
Seja enviado ,;/ofício com os mais sinceros}votos <:!e profundo pesar aos
familiares do Jovem Rômulo da Veiga aà"Silyq,-,bo~)3 anos; )4245 Paulino de
Moura - Seja enviado áfíti.o,.a famma r com rlJ9itSir'Íceros votos de profundo
pesar, pelo perao" irrepar6Ver':-da ~-senhpr.b:::'EVA
_PANAZZOLLO; 14246 Gian
Pedroso - Ofício de "'Pesar aos famIliares. da Sra: Eva~Panazzollo; 14254 Erlei
Vieira - Solicito que seja .encan:!i~hado ofício e!ternónq.q os mais sinceros votos
de pesar aos familiar&s dó menino' Rihan'ViGcari 2:M')Bnto;'4260 Erlei Vieira ~
Solicito encaminhar ofí~lo":ts6íidig~~}ó7P[9Vldenéias"a Empresa ALL (América
Latina Logistica) para o limpeza em torno dos trilhos; '4261 Paulino de Mouro _
Seja enviado um ofício com os votos de profundo pesar, pelo perda
irreparável do senhora Elvira Gausmann Feistauer; 14263 Estevão De loreno _
Seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos
familiares do Sr. Renato Dias, aos 49 anos; 14264 Anselmo Britzke - Seja
encaminhado ofício ao Patrão do CTG Alfredo O'Amore, Sr. Paulo Roberto
Lang,pelo posse de reeleição; 14265Anselmo Britzke- Seja registrado em Ata e
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oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável do Sr.
RENATODIAS; 14266 Anselmo Britzke - Seja encaminhado ofício ao Square Club
Carazinho,pela organização do encontro de Carros Quadrados; 14268
Anselmo Britzke - Seja e':1C~~inh.9\d~ro!f~i9.J
ao. Patrão do CTG Unidos,Sr.
Orlando Wandscheer,.", nadQ a_patrb~nagemipêla
organização do Rodeio;
14276 Daniel Weber -~Sejêre~nEdmiiihadoofício Bo/Sq~q~€qub
Carazinho,pela
organização do ~hêohtrode Carros Quadrados: 142'77/0bniêl'lWeber _Solicita
que seja erwidOO.-aficio de oplausóOPàulo Roberto Land":-='í.428J.Oaniel Weber
- Solicit?n'e.b.tO -instalação de /quebra-màic;Js na Rua senad6~sól99do
Filho;
14285,-Gibn:'Pedroso - Ofício \de Pés6r aos familiares da Sra. {Sari'dra Mora
Tombihi~Bfêntano; 14290 Estevão De Loreno ; solicita na forma regi~ntaL
que
depois'de
ouvido
o
plenário,
s~ja
encaminhado
ofício
ao
Sr.
Orland<9Adélio
I.'~;' '.'
.'
"_".~
Wp[12scheer; 14292 Eduardo Assis e Orion Albuguergu_e - Pedido de
informação soõre ..cbritralo entre Municipio, Daer e BNDESpara asfalt5rr'i<?nto
'dá..estrada at~ o santuário Santa Ritd de'.Cás,sia; 14293 Gian~Pedroso JOfício
de cumprimentos
a Pet Shop Reino Animal , pela realização da 60
CÃOMINHADA: realizada no último domingo, dia 13; 14294 Estevão De Loreno _
Seja encaminhado ofício aos Patrões do CMTG, a Sra. Gilda Gbleazzi. CTGS, e
Piquetes de Laçadores do município deJ carazinho;.14296 Fernãndo Sant'anna,
Daniel Weber e Estevão De Loreno -Que sejá~enviado oficio de aplauso ao
,\
'\'~
.,Vereador Oito Gehardt
que
no
~Itimaquinta-feira
110)
.ingressou
no Partido
'.
,.....1
,_".'
.
~
_
Progressista; 14302'Estevão De Loreno - O VEREADORabaixo.subscrito requer,
na forma regimentaL que depois de lido e deferido" em.Plenóiio, seja enviado
oficio a Secretária
'da Saúde, Sra. FERNANDA GLOECKNER ,DA CÁS com o
I
seguinte PEDIDO DE INFORMAÇAO: No que se refere as Agentes de Saúde: 1Qual a situaçãb das àg""entesde saúde dô~'munidpio? 2- As atuais funcionárias
que estão prestando às.~erviços continuarão no cárgo? 3- Qyal é o resultado
da sindicâncio "realizado.? ""4_ Quontas agentes dé saúde estão no otivo, em
que áreas? 5.!"'Justificativd;.~O<"R..edidoéreal!~o(jo por estarmo~R.reocupados
com o situaçâo das agentes'd.e sa~de; pois'já fazem mais de dç>isanos que foi
realizada .'"0 ieunião em Passô"'fundo ,ríÕ Ministério Público dÓ Trabalho, foi
trocado de.setretário
duas vezes-ê ning6ém'>csabe difer côm~~stá
a real
situação delcÍs, se serão demitidas oU""pertnq~neç:e(ão nO",cargo. GRANDE
EXPEDIENTE:Os Vereadores .•••
Paulino de Mouro,~drion.' Albuquerque,
Ofto
Gerhardt, Alaor Tdmaz, Gian<Pe-dr9so, Anseli:no~Britzke, Edúardo Assis, Estevão
De Loreno, Daniel Weber, FernandoSant'anna.
Ordem""do Dia - O Vereador
Paulino de Moura solicitoy'"qu~ os requerimentos e'Rfojetos fossem votados em
bloco. O Presidente ~c~l~cRi_-~m...
:v~t<:?çpcr;o,:o8~~i,(j6:1verbal do vereador.
Aprovado por todos. O Presidente
colocou
,.,,--",,~.•• ~
.. -. ,em discussão os Requerimentos.
Não havendo vereadores que quisessem discutir o presidente colocou em
votação os requerimentos. Aprovado por todos os requerimentos. O Presidente
solicitou que o Secretario procedesse a leitura do na, autor e ementa dos
projetos: Projeto de Lei 015/16 do Executivo Municipal, o qual Autoriza abertura
de Crédito Especial no Orçamento de 2016 e Projeto de Lei 019/16 do
Executivo Municipal. o qual Revoga a Lei Municipal na 7.238/10 que autorizou
doação de área à Empresa Madeirieira JD Ltda. O Presidente solicitou que
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fosse feita a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, está em
discussão o parecer, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou
em votação, aprovado por fodos. O Presidente solicitou que fosse feita a
leitura do parecer da Comissão .d~p-Ord~m;.lEconômicae Social. está em
discussão o parecer, nQo-',h'O$éndcrvér~aaotésiq0e quisessem discutir colocou

em votação,

aprovbdÓ}"pôr:1tb-d"os. ,(S hesidént~ c6lp"ê"ou
em
f,'~~'
.
'•.' .•••• ','-:ir

,,'

discussão

os

projetos, o Vereadof-:::Esfevão De Loreno, PauJino de Mou'ra' diScutiu os projetos,
não have.2~o '"""rbds'"
vereadores,!"quêquise~sem discutir
votação,
aprovado,:.por~ fodos. Nada mQIS havendo ....
a tratar, sob proteçao_de Deus o
". ..'
"'.'--.
;,
,__"
..,
.•••
'
'w;
preside~t~declarou
e~~errad~,~ p'resente ~~e~s?o, convoc?ndct;:O's{~.;nhores
vereadÇ)res para aproxima
sessao extraordlnarra a se realizar not91aj 14 de
morçb.:~e dois mil e dezesseis ài dezoito hords e quarenta e cinco mlnl1t.o_s.,

cõrõ,t?,y.;;m

()

n

~ 11"""

/"w

la

l/lv..u<.

V6e~dor Anselmo Britzke
Presidente

--'

I__

~

.

.

1"\
!Veread

<,'(,',,_

~

.

r Rudine
S~,cretário

\

billa

~.~
"'",I
..•. ""

,_f

',.1'

j\,-

I

/.

..\..
,

,

~',I

./.,:

I
.
1/
..

/

/
/

<::O

ABX. 54 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone!P.
.
br
CN?J: 89.965.222/0001-52
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
www.camaracrz.rs.gov.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

.. ~-

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CIIlAZlllIIO.BI

fosse feita a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, está em
discussão o parecer, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou
em votação, aprovado por fodos. O Presidente solicitou que fosse feita a
leitura do parecer da Comissão der0rdem Econômica e Social, está em
discussão~ parece~r.
qylsessem disc~tir co~ocou
em votoçao, aprovG]doj porftados. O Presidente colbCOU em dlscussao os
projetos, o Veread~::I~~st~vão
De Loreno, Paulino de Mb1ircfdiscutiu os projetos,
não havendo 'mÓiS" vereadores quequisessem discutir .tGkj"~bu;em votação,
opr~va.9f{:for fodos. Nada mp(s ha~J;ndd'.~atra!ar, sob
~e Deus o
presldente.,deciarou encerrada a p'r.esenteisessao, convocandÇ) o's ~enhores
vereóBbres para a próxima se'ssão extraordinária a se realizar hõ~ia, 14 de
març6::6e dois mil e dezesseis àt dezoito hords e quarenta e cinco niinÚÚts.
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