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CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINND

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e treze, dezoito e quarenta e cinco
minuto ocorreu a nona reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Gian
Pedroso fez a leitura de um trecho da Biblia. O secretário Rudi fez a leitura do
requerimento do vereador Paulino de Moura. Presidente OITO coloca em apreciação
a ata 008/13 do dia onze de março de dois mil e treze. Aprovado por todos. Secretário
Rudi Brombilla faz a leitura do expediente da presente reunião. Indicações: 2757 -Rudi
Brombilla, Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente,
os serviços de patrolamento, ensaibramento, limpeza e termino de colocação dos
tubos na Rua Victor Graef no Bairro Fey. Onde a mesma se encontra em péssimo
estado de conservação tornando-se intrafegável tanto para veiculos como os
pedestres, solicitamos as devidas providências, já que o referida rua se encontra
praticamente abandonado, coberto de mato, servindo como depósito de lixo, esta
solicitação foi feita pela comunidade. 2759- Eduardo Assis, vereador abaixo
assinado, requer na forma regimental, que depois de lido e ouvido em plenário e com
aprovação de V.Exa. Senhores vereadores, que seja enviado oficio do poder
legislativo de Carazinho, ao poder Executivo de Carazinho solicitando que seja
arrumado ou tapado os buracos existentes na Rua Colorado e frente ao número 126,
Bairro fey. 2760- Eduardo Assis, O vereador abaixo assinado, requer na forma
regimental, que depois de lido e ouvido em plenário e com aprovação de V.Exa.
Senhores vereadores, que seja enviado oficio do poder legislativo de Carazinho, ao
poder Executivo de Carazinho solicitando que seja arrumado ou tapado os buracos
existentes na Rua João Neri Domingos, bairro Borghetti. 2761- Eduardo Assis
vereador abaixo assinado, requer na forma regimental, que depois de lido e ouvido em
plenário e com aprovação de V.Exa. Senhores vereadores, que seja enviado oficio do
poder legislativo de Carazinho, ao poder Executivo de Carazinho solicitando que
sejam removidas as floreiras existentes na Av. Flores da Cunha, entre o Banrisul e o
FGTAS / SI NE. 2762- Eduardo Assis, vereador abaixo assinado, requer na forma
regimental, que depois de lido e ouvido em plenário e com aprovação de V.Exa.
Senhores vereadores, que seja enviado oficio do poder legislativo de Carazinho, ao
poder Executivo de Carazinho solicitando que seja recolhido galhos e sobras de
material de podas na Rua Afonso Pena em frente ao Número 176. 2772- Eduardo
Assis vereador abaixo assinado requer na forma regimental, que depois de lido e
ouvido em plenário e com aprovação de V.Exa. Senhores vereadores, que seja
enviado oficio do poder legislativo de Carazinho, ao poder Executivo de Carazinho.
Solicitando que seja passado a patrola com posterior cascalhamento e Ensaibramento
da Rua Germano Genner, bairro Planalto 2774- Wilson Antônio Moreira ( Suplente)
Recolhimento dos entulhos depositados junto a rua José dos Santos Brizola n. 24, no
bairro Somer, onde está trazendo muito transtorno aos moradores do bairro devido a
sujeira. 2775- Fernando Santana De Moraes, Para que determine ao setor
competente que efetue limpeza e roçada, preferencialmente com roçadeiras á gasolina
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no terreno onde se encontra estabelecida a ACAPA. Tal serviço foi prestado há cerca
de um mês e por conta da chuva o matagal cresceu acelerado, tomando conta
novamente do terreno, comprometendo o bom andamento do trabalho desempenhado
pela entidade, dificultando a circulação dos animais. 2776- Fernando Santana De
Moraes, Para que determine ao setor competente que o caminhão do lixo compareça
no mínimo uma vez por semana no interior. Tal pedido se justifica pelo fato de que nas
últimas duas semanas o caminhão não compareceu, deixando as lixeiras cheias,
causando riscos à saúde das comunidades locais dos distritos de São Bento, Molha
Pelego, Pinheiro Marcado, Santa Terezinha, sendo imprescindivel a prestação de tal
serviço. 2771- Fernando Santana De Moraes, Para que ele determine aos
subprefeitos do interior que façam o serviço de entrega de correspondências. O não
cumprimento de tal serviço tem acarretado transtornos, eis que as correspondências
se perdem no caminho e não chegam aos destinatários. 2719- Erlei Vieira, Reiterando
ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de
patrolamento, ensaibramento e compactação nas ruas dos Bairros Sandri, São Pedro,
Fey e Conceição. 2780- Erlei Vieira, Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine a Secretaria Municipal da Saúde a imediata reposição do profissional da
área médica atuante na Estratégia de Saúde na Familia do Bairro Oriental, saliento
que o bairro é um dos mais populosos do municipio e necessita desse profissional. É
oportuno ressaltar que a falta de profissionais por um período maior que trinta dias
pode acarretar no descredenciamento dessa unidade do programa federal. Solicitação
dos moradores. 2781- Erlei Vieira, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine
ao setor competente, a execução serviço de patrolamento, ensaibramento e
compactação na Rua das Rosas, nO 128, Bairro Cantares. 2782- Erlei Vieira,
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
serviço de nivelamento, patrolamento, ensaibramento e compactação na Rua Silva
Jardim, nO100, Bairro Oriental. 2783 -Erlei Vieira, Solicitando ao Executivo Municipal,
que determine ao setor competente, a execução serviço de recolhimento de entulhos
na Rua das Rosas, esquina com a Rua José S. do Amaral, Bairro Cantares. 2784-
Erlei Vieira, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a
execução de pintura na Faixa de segurança na Rua Silveira Martins, 727 em Frente a
EMEI Carolina Del Castel - Bairro Santo Antonio. 2785-Gian Pedroso, Solicitamos ao
Executivo Municipal para que determine ao setor competente a instalação da parada
de ônibus em frente a APAE, com a instalação de uma cobertura para a mesma,
atendendo a uma solicitação dos pais dos alunos que frequentam a escola, para que
os mesmos possam esperar o seu transporte devidamente abrigado. 2787-Marcio
Luiz Hoppen, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente,
a execução serviço de retirada de Entulhos e Galhos verdes na RuaWallerianos P. de
Oliveira. 2788-Marcio Luiz Hoppen, Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução serviço de retirada de Entulhos e Galhos
verdes na Rua Leo Neuls Bairro Alvorada. 2789- Márcio Luiz Hoppen, Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de
retirada de Entulhos e Galhos verdes na Rua Nestor S. de Quadros Bairro alvorada.
2790- Mareio Luiz Hoppen, EMENTA: Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução serviço de retirada de Entulhos e Galhos
verdes na Rua Prudente de Morais. 2791-0tto A. Gerhardt Neto, Encaminhamos
s.olicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima
urgência possivel medidas no sentido de agilizar a construção de uma praça para as
crianças junto a EMEF Pedro Pasqualotto na Rua Guilherme Sudbrack, 201 Bairro
Medianeira. 2793 _ Alaor Galdino Tomaz, Solicitando ao E~tivo Municipal, que
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determine ao setor competente, que seja efetuado trabalhos de melhorias tais como
patrolamento, ensaibramento e cascalhamento na Travessa Negrinho do Pastoreio no
Bairro Floresta. 2794- Alaor Galdino Tomaz, Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, que seja efetuado trabalhos de melhorias (tapa-
buracos) na Rua Goiás ,nas imediações da Creche Pe.Gildo. 2796 Anselmo Britzke,
Encaminhando solicitação ao Executivo Municipal para que determine ao setor
competente que seja implantado um quebra-molas na Rua Vera Cruz, no Bairro
Operário. 2797-Anselmo Britzke, Encaminhamos solicitação ao Executivo para que
determine ao setor competente com a máxima urgência possível a realização de
melhorias, tais como cascalhamento e compactação na estrada da pedreira nova, pois
foi passada somente a lâmina, o que em dias de chuva torna o local intransitável.
2798- Anselmo Britzke, Encaminhando solicitação ao Executivo Municipal pedido
para que determine ao setor competente que seja implantado um quebra-molas na
Rua Assis Brasil, nas proximidades da EMEI Princesinha, no Bairro Princesa. 2799-
Wilson Antonio Moreira (Suplente) ENGAJAMENTO NO PROJETO DE DUPLICAÇÃO
DA BR 285 CARAZINHO - PASSO FUNDO. 2800 - Wilson Antonio Moreira
(Suplente), Incluir na licitação e nos estudos para o Edital a possibilidade de adoção
de VANS _ TAXI LOTAÇÃO EM LOCAIS E HORÁRIOS NÃO SERVIDOS PELO
TRANSPORTE COLETIVO TRADICIONAL. PARADAS EM PONTOS AO LONGO
DAS RUAS E AVENIDAS EM LOCAIS REQUERIDOS PELOS PASSAGEIROS.
PROTEÇÃO NAS PARADAS DE 6NIBUS. PROTEÇÃO DEMATERIAL
TRANSPARENTE, TIPO DE ACRILlCO - PAINEL PUBLICIDADE. 2801 - Wilson
Antonio Moreira (Suplente), PLANO DIRETOR. 2802 - Marcio Luiz Hoppen
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
de serviço Limpeza e conserto da boca de lobo na Rua Prudente de Morais em frente
ao n0296 no Bairro Sassi. 2803.Estevão De Loreno, Para que determine ao setor
competente que seja feito urgentemente o concerto da boca de lobo situada na Rua
Vicente Ésteres, junto da esquina com a Rua Vilmo de Conte. 2804- Estevão De
Loreno, Indicação Para que determine ao setor competente que seja efetuado
patrolamento, ensaibramento e cascalhamento na Rua Fortunato Sandri. 2805-
Estevão De Loreno, Para que determine ao setor competente que seja feito
urgentemente o concerto de duas bocas de lobo situadas na RuaWalter Fetzer, junto
da esquina com a Rua Minas Gerais. 2806-Estevão De Loreno. Para que determine
ao setor competente que realize trabalhos de Reconstrução do Calçamento da Rua
Goiás, também fazer tapa buracos na parte com asfalto. 2807- Wilson Antonio
Moreira (Suplente). CANIL MUNICIPAL. 2808- Alaor Galdino Tomaz, Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que seja realizado o
desentupimento da tubulação na Rua Guanabara, esquina com o Colorado, Bairro
Fey. 2812 • Wilson Antonio Moreira (Suplente) OCUPAÇÃO DE IMÓVEL. 2813 -
Wilson Antonio Moreira (Suplente) OFICIAMENTO À CAIXA. 2815- Wilson Antonio
Moreira (Suplente), CRECHE NO BAIRRO ORIENTAL. 2816- Wilson Antonio
Moreira (Suplente), POLíCIA DO BAIRRO. 2817- Wilson Antonio Moreira
(Suplente) ASFALTO VIAS SECUNDÁRIAS E COLETORAS. 2819. Orion
Albuquerque, colocação de containers nas proximidades da estação Rodoviária de
nossa cidade. 2821. Orion Albuquerque, Melhorias no calçamento da Rua Mato
Grosso, Bairro Oriental. 2822 - Orion Albuquerque, Melhorias no caiçamento da Rua
Pernambuco, Bairro Oriental. 2823- Orion Albuquerque, retirada de entulhos verdes
da Rua Dom Pedro 1\esquina com a Rua Castro Alves, Bairro Santo Antonio. 2824-
Marcio Luiz Hoppen. Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução de serviço Limpeza e conserto da bocaedelobo na Rua Arthur
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Bernardes e em toda sua extensão, pois as bocas de lobo do local encontram - se
tapado pelo lixo e sem nem uma proteção e assim oferecendo risco aos moradores,
2827 _Anselmo Britzke, Encaminhamos solicitação ao Executivo para que detenmine
ao setor competente com a máxima urgência possível a pintura de uma faixa de
segurança em frente à Escola Municipal João XXIII. 2828- Gian Pedroso,
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com
a máxima urgência possível a pintura do quebra molas existente na Rua Minas Gerais,
quase em frente ao número 123, antes da esquina com a Rua São Paulo. 2829- Gian
PedroSO, Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor
competente com a máxima urgência possivel uma melhor sinalização quanto a forma
de estacionamento na Rua Rio Branco, Requerimentos: 2758- Rudi Brombilla, O
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em
plenário para aprovação, seja enviado oficio a SENADORA ANA AMÉLlA LEMOS em
apoio a projeto de lei do Senado (PLS) 76/2011, de sua autoria, que altera a Lei nO
7,713, de 22 de dezembro de 1988, O projeto isenta do imposto de renda da pessoa
física os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão pagos pelo Regime
Geral da Previdência Social, a partir do mês em que o contribuinte completar 60 anos,
A Senadora Ana Amélia Lemos pede aos parlamentares atenção à situação dos
aposentados e destacou que os 50 mil trabalhadores da 7a Marcham da Classe
Trabalhadora, que realizam manifestação em Brasília, elegeram o fim do fator como
uma das bandeiras de luta do movimento, Fator previdenciário reduz entre 35% e 40%
os vencimentos e no caso dos aposentados, o impacto da inflação se mostra ainda
mais devastador. Para a parlamentar gaúcha, a forma como o governo calcula os
benefícios despreza a queda do poder de compra e seu impacto na economia
nacional. Ao defender o fim do fator previdenciário, os aposentados que ganham mais
que um salário mínimo precisa de aumento real. A parlamentar lembrou que o salário
minimo da aposentadoria teve aumento de 9% em 2013, contra 6% dos vencimentos
maiores, Com o tempo, todos os aposentados estarão ganhando apenas o valor
mínimo, 2766 _ Rudi Brombilla, Daniel Weber, Os VEREADORES abaixo assinados
solícitam na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja
AUTORIZADA viagem ao Municipio de Porto Alegre e Gravataí, entre os dias 26 e 28
de março para tratar agenda pré-definida com Presidente da Assembleia Legislativa o
Deputado Pedro Westphalen, SEINFRAlDAP - Secretaria de Infraestrutura Av, Borges
de Medeiros, 1501 7° Andar - Centro Administrativo com o Eng, Civil Jorge Luis
Saciloto Tadeiello (tratativa de liberação do convenio entre o Governo Estadual, pela
secretaria de Infra Estrutura e Logistica e o Município de Carazinho, visando a
construção do terminal de passageiros do Aeroporto de Carazinho. Escritório Estadual
do Deputado José Otavio Germano (POA) , e no Escritório Estadual da Senadora Ana
Amélia (POA). 2771- Eduardo Assis, O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de submetido em plenário e aprovado por V.S,as Srs,
Vereadores para aprovação, seja enviado oficio a Srta, THAYANA WEBER, filha de
Tânia Marmitt e de Fábio Weber, residente na rua Cel. Bueno de Castro nO96 pela
conquista do concurso "BELEZA VERÃO RS 2013", concurso este que aconteceu na
praia de Torres entre os dias 9 e 10 de março, Candidatas de todo o estado do RS
estiveram presentes ao qual o mesmo foi realizado nas dependências do Hotel Guarita
Park sendo que a grande vencedora foi a carazinhense THA YANA, mostrando a todo
o estado sua beleza e simpatia. Receba os Parabéns deste Vereador e de todo o
Legislativo de Carazinho. 2773 - Rudi Brombilla, O vereador..1abaixo assinado solicitafI,
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na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja
enviado oficio de cumprimentos ao proprietária da empresa COMERCIAL AGUA E
LUZ o Sr. Mauricio Tomé e extensivo a todos os funcionários pela Inauguração da
nova sede própria junto a Rua Marechal Floriano. Empresa esta que desde o ano e
2001 traz emprego e renda para o nosso município uma vez a mais avança para a
Modernidade oferecendo aos seus clientes qualidade em atendimento. Receba o
reconhecimento do Legislativo Municipal. 2786-Gian Pedroso, O Vereador abaixo
assinado, solicita na forma regimental, que depois de ouvido o plenário, seja
enêaminhado ofício a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, aos Lideres de
Bancada da Assembleia Legislativa, aos Deputados Décio Franzen, Dr. Basegio,
Gerson Burmann, Giimar Sossela, Juliana Brizola, Marlon Santos e Vinicius Ribeiro,
solicitando que seja elaborado um Projeto visando a redução da taxa para confecção
da 2" via da Carteira de Identidade no estado do Rio Grande do Sul. Nobres
deputados são inúmeros as pessoas que deixam de renovar seu documento de
identificação (RG) por ter de pagar uma taxa muito alta para fazer a 2° via do
documento, como é o caso de adultos que fizeram a 1" via quando eram crianças
também de moças que casam e acaba não substituído seu documento quando
adiciona em seu nome o sobrenome do marido. A taxa para confecção do RG no Rio
Grande do Sul, é a mais alta do país, R$ 48,13, e muitas vezes por esse motivo a
população mais carente muitas vezes opta por comprar alimentos para seus filhos a
trocar sua identidade que teve o nome alterado, que foi perdida, roubada ou está
desgastada pelo tempo. Conforme pesquisa realizada, constatamos que em outros
estados os valores estão muito abaixo dos praticados no Rio Grande do Sul. Temos
que considerar que a população em geral já contribui com pesados impostos. Uma
cédula não custa mais de R$ 10,00 e por isso solicitamos a elaboração deste projeto
para reduzir os custos deste documento que é o mais importante para o cidadão..
2792- Fernando Sant'Anna de Moraes, Daniel Weber, Eduardo Assis, Estevão De
Loreno, Mareio Luiz Hoppen, Otto A. Gerhardt Neto. Os vereadores signatários
requerem que seja enviado requerimento de informação à administração do Hospital
de Caridade de Carazinho - HCC, a fim de que preste as seguintes informações
abaixo descritas: 1) Quanto ao contrato de parceria com a Universidade de Passo
Fundo, onde os alunos do 5° ano do curso de Medicina prestam serviços ao HCC, qual
a função desempenhada pelos acadêmicos? 2) Quais as atividades desempenhadas
dentro das respectivas funções? 3) Qual o custo total deste convenio? 4) Qual o custo
por acadêmico? 5) Quem são os preceptores e qual o custo dos encarregados por tal
função? Tal pedido se justifica pelo fato de que o Hospital recebe recursos públicos
que devem ser bem utilizados. 2795- Alaor Galdino Tomaz. Senhor Presidente:
Srs. Vereadores: O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois
de lido e apreciado em Plenário, seja providenciada a confecção de um certificado
para ser entregue durante a realização do Grande Expediente da Reunião Ordinária
do próximo dia 25 de março como forma de homenagem ao Colégio La Salle, pelos 76
anos de fundação deste conceituado educandário, que foi fundando em 07 de março
de 1937, tendo como princípio à formação integral da pessoa, e a transformação da
sociedade através de uma educação humana e cristã de qualidade, solidária e
participativa. 2809- Estevão De Loreno, Daniel Weber, Otto A. Gerhardt Neto, Rudi
Brombilla, Eduardo Assis, Mareio Luiz Hoppen, Fernalâ~ Sant'Anna De Moraes,
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o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de lido em
plenário seja encaminhado o PEDIDO DE INFORMAÇÃO ás Centrais Elétricas de
Carazinho Eletrocar, referente ao que segue abaixo. 1. Há algum veículo da Eletrocar
sendo usado pela Prefeitura Municipal de Carazinho. 2. Se há cópia do termo de
cedência. 3. Modelo e placa do Veículo. 4. Qual secretaria que está usando. 5. Quais
servidores que estão dirigindo. 6. Se esses veículos estavam para serem leiloados ou
não. 7. De qual rubrica está partindo os custos, como combustível e manutenção dos
referidos veiculos. Justificativa: Averiguar denuncia, de que dois (2) veículos da
Eletrocar estão sendo usados pela secretaria de obras, sendo dirigidos por cargos de
confiança. 2810- Daniel Weber, Fernando Sant'Anna de Moraes. Os vereadores
signatários requerem, que depois de lido em plenário e deferido na forma regimental,
seja encaminhado oficio ao Poder Executivo Municipal para que determine ao setor
competente que viabilize estudo de recurso hábil como forma de ajudar os estudantes
universitário do município, auxiliando com o transporte, eis. Que muitos de nossos
jovens estudam fora de nossa cidade por motivo de bolsa ou também devido às
nossas universidades não oferecerem determinados cursos nos campus de Carazinho.
2814- Wilson Antonio Moreira (Suplente). O VEREADOR abaixo assinado solicita
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental pela Presidência da Casa,
seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor responsável
para manter no PAC 11, os projetos de OFICIAMENTO PELO FIM DA CIDE NO
PREÇO DA GASOLlNA-DIESEL- GÁS LIQUEFEITO. 2818- Erlei Vieira, DR. FÁBIO
RAFAEL REICHERT. O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que
após aprovado em plenário seja encaminhado oficio dessa colenda casa legislativa, ao
Dr. Fábio Rafael Reicher que atua a mais de 10 anos como funcionário do município e
D~sempenha excelente trabalho junto à comunidade. O Dr. Fábio atuou como médico
da Estratégia de Saúde da Vila Rica por um grande período, adorado pela comunidade
local, pelo seu jeito simples de atender as famílias e resolver as demandas
apresentadas a ele. Nesse ano o profissional foi transferido para equipe de saúde
mental. Nessa nova trajetória que está sendo desafiado, esse profissional está
desempenhando um ótimo trabalho chegam até meu gabinete diversos elogios pelo
seu atendimento humano e resoluto. Precisamos ter um olhar especial aos pacientes
que possuem problemas mentais e com a transferência desse profissional para esse
serviço estamos iniciando bem essa trajetória. Agora é necessária a reabertura de
forma URGENTE o CAPS. Receba Dr. Fábio o reconhecimento do poder Legislativo
de Carazinho pela sua dedicação pelos pacientes. 2820- Orion Albuquerque. O
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após aprovado em
plenário, seja encaminhado ofício de cumprimentos a Associação Espirita Beneficente
Anjos da Luz, em nome da sua Presidente, Rosângela Flores e seu Vice-Presidente
Marcelo Soares Berlando, extensivo a toda diretoria da Casa, que ao longo de quatro
anos de atividades, buscam auxiliar as pessoas que frequentam, levando o conforto e
os esclarecimentos da doutrina espírita oferecendo, orientação, assistência espiritual e
moral, conduzindo-os dentro dos princípios doutrinários, transmitindo seus
conhecimentos e experiências, fazendo com que enfrentemos a vida com mais
facilidade. 2825- Fernando Sant'Anna de Moraes, Daniel Weber, Rudi Brombilla,
Eduardo Assis, Otto A. Gerhardt Neto, Mareio Luiz Hoppen, Estevão De Loreno.
Os vereadores signatários requerem na forma regimental, que seja encaminhado
ofício por esta Egrégia Casa ao Senhor Diretor Presidente das Centrais Elétricas de
Carazinho _ ELETROCAR, Senhor Élbio Balcemão Esteve, para CONVOCÁ-LO para
que na próxima reunião ordinária, no dia 25 de março de 2013, ocupe o espaço do
grande expediente, para realizar uma explanação{a.bre a situação financeira da
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empresa, visando esclarecer as dúvidas dos vereadores desta casa legislativa e do
povo em geral, que são consequência exclusiva da divulgação feita pela própria
administração da empresa, dando a entender a todos que a mesma passa por crise
financeira. Tal solicitação fora feita anteriormente, gentilmente, na forma de convite,
Ocorre que, em ofício de resposta, o dignissimo presidente se colocou a disposição
para uma reunião na sede da Eletrocar, oportunidade em que seriam sanadas as
dúvidas dos parlamentares, justificando que sendo uma empresa de economia mista,
objetiva manter uma imagem sólida perante terceiros, principalmente fornecedores e
instituições financeiras. Tal CONVOCAÇÃO se justifica, considerando que os
parlamentares acreditam que esta explanação deva ser pública, com livre acesso à
população, que é igualmente interessada em proteger os interesses da empresa,
motivo pelo qual aguardam sua presença na próxima reunião, munido das informações
necessárias a fim de elucidar todas as dúvidas de ordem prática e financeira da
instituição. 2826- Fernando Sant'Anna de Moraes, Daniel Weber, Estevão De
Loreno, Eduardo Assis, Marcio Luiz Hoppen, Rudi Brombilla, Olto Albino
Gerhardt Neto. Os vereadores signatários requerem na forma regimental, que seja
encaminhado ofício por esta Egrégia Casa ao Senhor Claudio Joel de Quadros,
Responsável Técnico Contratante - Engenheiro Eletricista, CONVOCANDO-O para
que ocupe o espaço do grande expediente na sessão subsequente à que se fizer
presente o ex-presidente Albano Keyser, a fim de elucidar qual a importância da
reformulação da capacidade no aumento na linha de fornecimento de Tapera a
Carazinho, bem como se com a atual capacidade a cidade poderia receber a
instalação de novas indústrias e se o não investimento nesta obra implicaria na
concessão que a ELETROCAR possui, bem como possa elucidar novas dúvidas que
possam surgir sobre a questão estrutural de tal aumento. Passamos agora ao acordo
reg"imental,conforme acordo de bancada não haverá acordo regimental. Passamos
agora ao grande expediente. A Câmara Municipal de Carazinho homenageia no dia de
hoje, conforme solicitação do vereador Gian Pedroso, aprovado na sessão ordinária
do dia quatro de março de dois mil e treze, o Grupo Escoteiro Cônego Batista Sorg.
Vereadores: Gian Pedroso, Erlei Vieira, Rudi Brombilla, Orion Albuquerque, Anselmo
Britzke, Daniel Weber, Fernando Santana De Moraes, Estevão de Loreno, Eduardo
Assis, Marcio Luiz Hoppen, Wilson Moreira, Olto Albino Gerhardt Neto, Alaor Galdino
fizeram uso da palavra na tribuna. O vereador Estevão De Loreno pediu questão de
ordem para que os requerimentos. Aprovado por unanimidade. O presidente colocou
em discussão os requerimentos, não havendo vereadores que quisessem discutir,
Daniel Weber, Estevão De Loreno, fizeram uso da palavra na tribuna, coloca em
votação, aprovado por todos. O secretário fez a leitura dos projetos: PL 009/13-
Executivo Municipal, PL 014/13- Executivo Municipal. O secretário fez a leitura do
parecer da Comissão de Justiça e Finanças, colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. O secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica
e Social, colocado em votação. Aprovado por todos. O presidente colocou em
discussão os projetos com pareceres já aprovado. Aprovados por unanimidade. Nada
mais, havendo a tratar, sob a proteção de deus declaro encerrada a presente sessão,
convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia
25/03/13 às 18h45 minutos, tenham todos uma boa no~.
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t/ Presidente

Vere dor Rudinei Brombilla
Secretário
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