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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

OP N9 195/2019
Carazinho, 24 de maio de 2019.

A Sua Excelência o Senhor 
Milton Schmitz
Prefeito Municipal de Carazinho 
Avenida Flores da Cunha; 1264, Centro 
99500-000 Carazinho/RS

Assunto: Solicitação de informações referente ao PL Ns 21/2019.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Conforme solicitação do Vereador João Pedro Albuquerque de Azevedo 
referente ao PL 21/2019, o qual autoriza o Poder Executivo a vender o imóvel onde 
funcionava o antigo SENAI, solicito que Vossa Excelência apresente as seguintes informações:

1. Diante das diversas manifestações de munícipes nas redes sociais, 
reivindicando que, em vez de alienar o imóvel, o mesmo fosse utilizado para a 
implantação no próprio local do Centro Administrativo, de Escola, de Posto de 
Saúde ou de Ginásio Poliesportivo, esclareça:

a) há viabilidade técnica e estrutural de realizar essas obras (Centro 
Administrativo ou Escola ou Posto de Saúde ou Ginásio) no referido imóvel?

b) em caso de inviabilidade técnica, há laudos técnicos que amparem esse 
entendimento? Se sim, encaminhe cópia dos mesmos.

c) qual o custo estimado para a execução da obra do Centro Administrativo na 
própria área do antigo SENAI?

d) qual o custo estimado para a execução da obra do Centro Administrativo no 
local do antigo Hospital Operário?

2. Considerando a manifestação dos moradores e comerciantes do Bairro 
Glória, juntada em anexo à resposta ao OP 156/2019, há pretensão de 
atendimento das demandas apresentadas de melhorias no bairro com ao 
menos parte do dinheiro que advier da venda do imóvel do antigo SENAI?

3- Quanto tempo se estima necessário, havendo a aprovação do Projeto de Lei 
em questão, a contar da sanção da Lei aprovada, para o início e conclusão dos 
trâmites legais para concluir a venda do imóvel?
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4. Concluída a venda do imóvel, o Executivo pretende iniciar de imediato a 
obra do Centro Administrativo ou está disposto a dialogar com a comunidade 
para avaliar outras possíveis destinações dos recursos, tal como proposto 
Emendas Modific^Kías eymaoifestações dos munícipes (Escolas, Postos de 
Saúde, Ginásio Bmiespoi^ívo,/melhoria de ruas do Bairro Glória)?

nas

Atenciosamente,

DANIEL WEBER 
Presiqente
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