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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINffOaé"a~~r~~igalde

APROVADO POR UNANIMIDADE

CAPITAL DA HOSPITALIDADE Na reunião de

Z 9 HAlO 2017 CIIUIIIIII.a~kATA DA REUNIÃOORDINÁRIADO DIA22 DEMAIO DE~d.níl
023/17

Ao vigésimo segundo dia do 'mês de maio de dois mil e dezessete, às dezoito
horas e quarenta e cinco minutos, ocorreu a vigésima terceira sessão do ano
de dois mil e dezessete da Cãmara Municipal de Carazinho, O Vereador Lucas
Lopes procedeu à leitura de um trecho da Bíblia, O Presidente colocou em
apreciação a ata 022/17. Está em discussão a ata, não havendo vereadores
que quisessem discutir colocou em votação. Aprovado por todos. LEITURADO
EXPEDIENTE:'Oficion° 114/17- GPC do Poder Executivo, responde OP 092/17;
Oficio nOl08/17 - GPC do Poder Executivo, responde OP 086/17; Oficio n°
lO'}/1 7 ..,.GPC do Poder Executivo, responde OP 087/17; Oficio n° 113/17- GPC
de PÓder Executivo, encaminha Projeto de Lei n° 055/17; Oficio n° 112/17 -
GF'C do' Poder Executivo, encaminha Projeto de Lei n° 054/17; Oficio n° 115/17
- GPC do Poder Executivo, encaminha Projeto de Lei n° 056/17; Oficio n°
117/17 - GPC do Poder Executivo, encaminha Projeto de Lei n° 058/17; Oficio
n° 116/17 - GPC do Poder Executivo, encaminha Projeto de Lei n° 057/17;
Oficio n° 044/2017 - Previ Carazinho - Vem por meio desta comunicar Vossa
Senhoria. que o Instituto de previdência dos Servidores de Cargo Efetivo do
Município de Carazinho - PREVICARAZINHO,sabedor da necessidade de
alteração e adequação da Li Complementar n° 115/07, esta promovendo o
estudo e análise da mesma com o objetivo de propor uma revisão ampla,
adequando-se ás normas federais e suasalterações. Lembramos que análise e
estudo legislativo devem partir do ente, mas a propositura da legislação deve
se dar nos termos do art. 29, inciso 11da lei Orgãnica do Município. LEITURADAS
INDICAÇÕES; 18315 Clayton Pereira - Solicito ao setor competente que seja
feito melhorias e uma operação tapa buracos na rua XV de Novembro pela
dificuldade de ,tráfego na mesma; 18316 Clayton Pereira - Solicito ao setor
competente que seja feita a pintura nos quebra molas do Distrito de São
Bento, por os mesmos estarem sem manutenção; 18317 Clayton Pereira -
Solicito ao setor competente que seja feito uma operação tapa buraco na rua
Marechal Hermes devido ao grande número de buracos na mesma; 18318
João Pedro - Reitera que seja enviado oficio ao Executivo solicitando melhorias
na Rua Coroados; 18319Janete Ross- Solicita OPERAÇÃOTAPA BURACOSna
Avenida Floresda Cunha em frente ao Super Mercado Economia da Borguetl;
18320 Janete Ross - Solicita em carácter de URGÊNCIAOPERAÇÃO TAPA
BURACOSna Rua Ozilio Zoletl rua ao Super Mercado Coqueiros Gloria; 18321
Janete Ross - Solicita OPERAÇÃO TAPA BURACOSem torno da lombada
localizada na Avenida Floresda Cunha'em frente a Farmácia Mais Econômica
da Borgeuett; 18322Janete Ross- Solicita retirada de galhos secos, de podas
de arvores, que encontram-se em toda extensão da Rua Sergipe Bairro
Oriental; 18323Janete Ross- Solicita ao setor competente a colocação de um
container de lixo na rua Ozilio Zolet , no Bairro Gloria; 18324 Janete Ross-
Solicita colocação de um contêiner de lixo, na Rua 21 de Abril n° 477 no bairro
Centro;18325 Daniel Weber - Solicita pavimentação por calçamento na Rua
Clemente Barnasque; 18326 Daniel Weber - Solicita o término da
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pavimentação com calçamento na Rua Miramar; 18327 Daniel Weber -
Solicita melhorias na tubulação da Rua Aloísio Stein com a Rua Assis
Chateuabriand; 18328 Daniel Weber - Solicita instalação de brinquedos,
construidos pela comunidade, na Praça da Conceição; 18332Fábio Zanetti -
Solicita ao Executivo, a possibilidade de cascalhamento, patrolamento e
limpeza das valetas na Rua Chapada, Bairro Fey; 18334 Clayton Pereira -
Solicito ao setor competente que seja feito com urgência uma limpeza no
entorno da. Escola João XXIII; 18335 Estevão De Loreno - Solicita que seja
realizado u'm,estudo para ver a viabilidade de se colocar dois quebra molas
na rua Charruas; 18336 Janete Ross- Solicita OPERAÇÃOTAPA BURACOSna
Rua Itararé em frente a Loja Doce Alegria; 18337 Janete Ross - Solicita
OPERAÇÃO TAPA BURACOSna Rotula em Frente a empresa Hellios; 18339
Clayton Pereira - Solicitar ao Executivo com o setor competente que seja feito
com urgência a limpeza da rua Ivalino Brum, pela solicitação dos moradores;
18340 Clayton Pereira - Solicito ao setor competente que seja feito com
urgência Melhorias e a limpeza na rua Humberto de Campos; 18341 Daniel
Weber - Solicita melhorias no calçamento da Rua Ivalino Brum; 18342 Daniel
Weber - Solicita melhorias nas ruas do Condomínio Sol Nascente no Bairro Ouro
Preto; 18346 Alaor Tornaz - REITERAque sejam realizadas melhorias na rua
Manoel Machado da Silva, no Bairro Operária; 18347 Alaor Tornaz - REITERA
solicita para ensaibramento, colocação de pedras e compactação na rua
Santos Dumont no Bairro Hipica; 18350Clayton Pereira - Solicito a realização de
melhorias na iluminação ern toda a extensão da rua Dona Julia, solicitação
insistente dos moradores desta rua; 18352 Clayton Pereira - Solicito ao setor
competente a realização de melhorias na rua Gonçalves Ledo, como tapa
buracos e melhorias no calçamento desta rua; 18353Marcio Hoppen - Solicita
ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente,a execução
serviço tapa buracos na rua Rio Negro, Bairro Floresta; 18354Marcio Hoppen -
Solicito ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente a
execução serviço tapa buracos na rua Ibaré, Bairro Floresta; 18355 Clayton
Pereira - Solicito ao setor competente que seja feito com urgência uma
limpeza no entorno da Escola Cruzeiro do Sul; 18363 Estevão De Loreno -
Solicitamos a operação tapa buracos na rua Pernambuco, B. Oriental; 18364
Estevão De Loreno - SOUClTA a reconstrução do calçamento da rua Alagoas,
começando, esquina com a rua Goias, até á rua Mato Grosso; 18365 Alaor
Tomaz - REITERANDOao setor competente a colocação de um Contêiner em
frente a Escola Marquês' de Caravelas; 18366Alaor Tomaz - Solicita melhorias
na Rua Goiás visto que o fluxo de veíc,-!Iosé' intenso e as condições da mesma
não oferecem boa trafegabilidade; 18373Lucas Lopes - Solicita a colocação
de um container de lixo na rua João Clemente Elsing,n° 347, Bairro Ouro Preto;
18374Clayton Pereira - Solicito ao executivo a melhoria, a acessibilidade e a
limpeza das paradas de õnibus, pois algumas estão sem telhas ou com telhas
quebradas. LEITURADOS REQUERIMENTOS: 18309Alaor Tomaz - Requerimento de
pesar aos familiares de ISRAELGRANVILLEpela sua irreparável perda ocorrida
dia 17 do corrente aos aos 80 anos; 18310 Daniel Weber - Solicita que seja
enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de
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SEBASTIÃOCORREIA;18311 Fábio Zanetti Alaor Galdino Tomaz Anselmo Britzke
Clayton Pereira João Pedro Albuquerque de Azevedo - Solicitam que seja
enviado oficio de aplausos ao Grupo Gazeta extensivo a todas as entidades
participantes pela Campanha Aqueça-me 20107; 18312 Fábio Zanetti - Seja
enviado ofício a família com mais sinceros votos de profundo pesar, pela
perda irreparável da Sra. MARIA SALETEHALTHAUSEM"SALETINHA";18313João
Pedro - Seja encaminhado oficio externando os mais sinceros votos de pesar
aos familiares do sempre lembrado Israel Granville; 18314 João Pedro - Seja
encaminhci'do ofício externando os mais sinceros votos de pesar aos familiares
do sempre lembrado Sebastião Correia; 18329Daniel Weber - Solicita que seja
enviado ôfício do Poder Legislativo de Carazinho a Eletrocar de Carazinho;
18330 Fábio Zanetti - Solicita que seja enviado oficio de aplausos ao novo
Presidente da APD, Sr. JOSÉVILMAR DE SOUZA; 18331 Fábio Zanetti - Solicitam
que seja enviado oficio de aplausos a ACADEV pela realização do Chá das
Mães realizado dia 20 de maio 2017; 18343Clayton, João e Fábio - Oficio de
parabenização aos apoiadores da Campanha Aqueça-me 2017 do Grupo
Gazeta; 18344 João, Fábio, Erlei - Ofício a Executiva Nacional do Partido da
Social Democracia Brasíleiraem Repúdio ao Senador Aécio Neves diante das
denúncias Jornal o Globo; 18348Clayton Pereira Alaor Galdino Tomaz Anselmo
Britzke Fábio Zanetti João Pedro Albuquerque de Azevedo - Solicito Ofício de
aplausos a Escola Municipal Pedro Vargas pela promoção do chá em
homenagem ao dia das Mães; 18351 João Pedro - Oficio solicitando ao
Executivo com máxima, urgência o concerto da tubulação na Rua João
Olaneck, frente aos números 365, 375 e 377; 18357Estevão De Loreno - Solicita
providências da Corsan, sobre um buraco de ligação, no asfalto da rua Assis
Brasiln0362;18358Gian Pedroso - Ofício ao Dpto. de Trãnsito cumprimentando-
lhes pelo trabalho realizado na Romaria De Santa Rita; 18359 Gian Pedroso -
Ofício ao Dpto. de Trãnsito cumprimentando-lhes pela Campanha de
Conscientização do Transito alusiva ao "Maio Amarelo"; 18360 Gian Pedroso -
Ofício a TODASas entidades parceiras na Campanha de Conscientização do
Transito alusivà ao "Maio Amarelo"; 18361Gian Pedroso - Ofício a SecoMun. de
Obras, cumprimentando-lhes pelo trabalho realizado na estrada de acesso a
Romaria de Santa' Rita; 18362 Gian Pedroso - Ofício a Paróquia São José
cumprimentando-Ihes'pela realização da 25° Romaria de Santa Rita de Cássio;
18367Janete Ross- Sebastião Correia Solicita que seja enviado ofício com os
mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do senhor Sebastião
Correia; 18368 Gian e ':Janete' - .Solicitando a ..instalação de redutor de
velocidade (quebra molas) na'Rua"Henrique Teodoro Schutz, nas proximidades
do n° 87; 18369 Janete e Lucas - OfiCio de Repudio ao FECHAMENTODA
UNIDADE IPE EM CARAZINHO; 18370 Alaor Tomaz - Aplausos para Eduardo
Weber de Quadros classificado com mais um cavalo pro Freio de Ouro 2017,
com a égua Capa Negra Quinta Sinfonia;18371 Alaor Tomaz - Providências
junto a empresa contratada para o recolhimento de lixo, pois são muitas
reclamações de que o serviço não está sendo realizado; 18372João, Fábio e
Clayton - Solicitam Informações sobre débitos e condenações judiciais do
Cargo de confiança Antonio Azir Pereira Salles; 18375 João Fábio e Clayton -
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Solicitando Executivo documentos e informações acerca da coleta de lixo e
resíduos urbanos no Município de Carazinho; 18376Estevão De Loreno Daniel
Weber Erlei Vieira Gian Pedroso Janete Rossde Oliveira Lucas Gabriel Lopes
Mareio Luiz Hoppen Tenente Costa - Solicita. o estudo da viabilidade do
repasse de 03 [três) veículos apreendidos pela Receita Federal do Brasil,á
Prefeitura de Carazinho. GRANDE EXPEDIENTE: Os Vereadores Fábio Zanett,
João Pedro, Fernando Costa, Daniel Weber, Alaor Tomaz, Anselmo Britzke,
Marcio Hoppen, Clayton Pereira e Gian Pedroso fizeram uso da tribuna. O
Presidente 'cóloéou em discussão os Requerimentos, os Vereadores Alaor
Tomaz ec'Estevão De Loreno discutiram os requerimentos, não havendo mais
vereadores que quisessem discutir o presidente colocou em votação os
requerimentos. Aprovado por todos. O Presidente solicitou que o Secretario
procédesse a leitura dos Projetos: 1. Projeto de Lei 045/17 do Executivo
Municipal, o qual Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no orçamento
de 2017. O Presidente solicitou que 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 todos.
O Presidente solicitou que fosse feita a leitura do parecer da Comissão de
Ordem Economica e Social, está em discussão o parecer, não havendo
vereadores que quisessem discutir colocou em votação, aprovado por todos.
Está em discussão o projeto com os pareceres já aprovados, os Vereadores
Alaor Tomaz e Fernando Costa discutiram o projeto, não havendo mais
vereadores que queiram discutir coloca em votação, aprovado por todos.
Projeto de Lei 053/17 do Executivo Municipal, o qual Inclui meta nas Leis n°
7.681 PPA 2014/2017 e n° 8.142 LDO 2017, autoriza a abertura de Crédito
Especial no Orçamento de 2017 e transferência de recurso orçamentário do
Legislativo para o Executivo; O Presidente solicitou que fosse feita a leitura do
parecer da Comissão de Justiça e Finanças, está em discussão o parecer, não
havendo vereddores que quisessem discutir colocou em votação, aprovado
por todos. O Presidente solicitou que fosse feita a leitura do parecer da
Comissão de Ordem Economica e Social, está em discussão o parecer, não
havendo vereadóres que quisessem discutir colocou em votação, aprovado
por todos. Está em discussão o projeto com os pareceres já aprovados, não
havendo vereadores que queiram discutir coloca em votação, aprovado por
todos. Projeto de Lei 015/17 do Gian Pedroso, o qual Os estabelecimentos
públicos e privados deverão inserir nas placas de atendimento prioritário o
simbolo municipal do Autismo; O Presidente solicitou que 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 todos. O Presidente solicitou que fosse feita a leitura do parecer da
Comissão de Ordem Economica e Social, está em discussão o parecer, não
havendo vereadores que quisessem discutir colocou em votação, aprovado
por todos. Está em discussão o projeto com os pareceres já aprovados, não
havendo vereadores que queiram discutir coloca em votação, aprovado por
todos. rojeto de Lei 017/17 do Fábio Zanetti, o qual Beneficio da meia-entrada
para acesso a eventos na cidade de Carazinho, para as pessoas com
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Deficiência e dá outras providências; O Presidente solicitou que 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 todos. O Presidente solicitou que fosse feita a leitura
do parecer da Comissão de Ordem Economica e Social, está em discussão o
parecer, não havendo' vereadores que quisessem discutir colocou em
votação, aprovado por todos. Estáem discussão o projeto com os pareceres
já aprovados\i'1ão havendo vereadores que queiram discutir coloca em
votação, aprovado por todos. Relatório de execução orçamentário de Março
de 2017;é6 Presidente solicitou que fosse feita a leitura do parecer da
Comissão "de Justiça e Finanças, está em discussão o parecer, não havendo
vereadores que quisessemdiscutir colocou em votação, aprovado por todos.
Está em discussão o relatório com o parecer já aprovado, não havendo
vereadores que queiram discutir coloca em votação, aprovado por todos.
Nada mais havendo a tratar, sob proteção de Deus o presidente declarou
encerrada a presente sessão, convocando os senhores ereadores para a
próxima sessãoordinária a se realizar no dia 29 de Eio de d ismil e dezesse
as dezoito horas e quarenta e cinco minutos.

I í/ I
dor Es~oreno
Presidente

I,
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