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Câmara Municipal de
Carazinho

.•PROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE MAIO DE 2013
016/13

Ao sexto dia do mês de maio de dois mil e treze, dezoito e quarenta e cinco minuto
ocorreu à décima sexta reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador
Anselmo Britzke procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Com relação à ata 015/13
da sessão ordinária do dia vinte e nove de abril de dois mil e treze, o Presidente
Otto solicita que esteja registrado na ata do dia de hoje a correção referente à
leitura do parecer do projeto 025/13 que por ocasião da leitura do mesmo pelo
Secretário foi lido com equivoco de digitação como parecer do projeto 013/13. O
presidente coloca em apreciação, não havendo vereadores que quisessem
discutir, colocou em votação. Aprovado por unanimidade. O Secretário Rudi
Brombilla procedeu à leitura do expediente da presente reunião.
Ofício 078/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha complementação à
justificativa ao Projeto de Lei 027/13; Oficio 075/13 do Executivo Municipal, o qual
retira o Projeto de Lei 017/13; Ofício 074/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha
o Projeto de Lei 033/13; Ofício 168/13 do Executivo Municipal, o qual responde ao
Oficio 004/2013-CJF; Ofício 079/13 do Executivo Municipal, o qual reserva o Plenário
para Audiência Pública do PPA 2014/2017; Ofício 080/13 do Executivo Municipal, o
qual encaminha complementação à justificativa ao Projeto de Lei 024/13; Ofício
0046/13-DRV/GAB do DETRAN RS; Convite da Loja Maçônica Honra e Trabalho para
a cerimônia de inauguração dos monumentos maçônicos, que ocorrerá dia
05.05.2013; Ofício 42/2013 do Departamento de Habitação, convidando para o sorteio
das Unidades Habitacionais, no dia 06 de Maio de 2013; Ofício 067/2013 do Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Com Deficiência e ou Superdotação/Altas
Habilidades, solicitando reunião com os vereadores para tratar sobre o Passe Livre;
Corespondência recebida do ex-prefeito Aylton Magalhães; Projeto de Lei Autoria:
Vereador Rudi Brombilla Ementa: Dá denominação à Rua "C" do Loteamento Sol
Nascente do Bairro Ouro Preto; Projeto de Lei Autoria: Vereador Alaor Galdino Tomaz
Ementa: Dá denominação à Rua "D" do Loteamento Sol Nascente do Bairro Ouro
Preto; Leitura das indicações: 3328 - Otto A. Gerhardt Neto Encaminhamos
solicitação ao Executivo com máxima urgência para que determine ao setor
competente que façam a marcação para duas vagas de estacionamento, uma para
Portadores de Necessidades Especiais e outra para Idosos em frente a Sede do
IPERGS - Instituto da Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, situado na Rua
Alexandre da Motta , 522. 3329 - Fernando Sant'Anna de Moraes Para que
determine ao setor competente que o atendimento da equipe médica no interior, nos
distritos de Pinheiro Marcado, Molha Pelego, Cruzinha, São Bento e demais
localidades, se dê mais que uma vez por mês. Tal pedido se justifica pelo fato de que
desde o inicio do ano, o interior recebeu apenas duas visitas médicas, tendo sido
estabelecido que passará a ser mensal. Ocorre que em apenas um dia de
atendimento, mesmo com o esforço dos profissionais em atender um número alto de
pessoas, nem todos os necessitados conseguem consultar, deixando a população
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interiorana a mercê da própria sorte, uma vez que precisam esperar mais de mês para e
tentar conseguir uma consulta médica, sendo agravado o quadro clínico dos
pacientes, sendo imprescindível que as visitas médicas aconteçam pelo menos duas
vezes por mês. 3330 • Daniel Weber Solicitando ao Executivo Municipal para que
determine ao Setor Competente para que realize a operação tapa buracos na Rua
Albino Gerhardl. 3333 - Daniel Weber Solicitando ao Executivo Municipal para que
determine ao Setor Competente para que realize o asfaltamento da Rua Itararé. 3334 -
Daniel Weber Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor
competente com a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar a
colocação de cascalho e compactação da Rua Minas Gerais, pois a mesma encontra-
se em péssimas condições de trafegabilidade. 3335 - Daniel Weber Encaminhamos
solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima
urgência possivel medidas no sentido de agilizar a colocação de cascalho e
compactação da Rua Saldanha Marinho, pois a mesma encontra-se em péssimas
condições de trafegabilidade 3337- Fernando Sant'Anna de Moraes Para que
determine ao setor competente que disponibilize uma técnica em enfermagem para o
interior do município, que atenda todos os dias, garantindo os primeiros socorros
quando necessário. Tal serviço era oferecido no distrito de Pinheiro Marcado,
localidade bastante distante de serviço médico, sendo de extrema necessidade a
presença de um profissional da saúde, que facilite o atendimento médico inicial em
casos de emergência. 3338 - Erlei Vieira Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução de serviço de limpeza e recolhimento de
entulhos verdes nas ruas dos Bairros São Pedro, São João e Boa Vista. 3339 -
Estevão De Loreno Para que determine ao setor competente que seja feito o
recolhimento de entulhos na Rua Dinarte da Costa, ao lado da residência de N° 717.
3340 _Estevão De Loreno Para que determine ao setor competente que seja feito o
recolhimento de entulhos na Rua Antônio Pasin, junto da esquina com a Rua Manoel
F. Notari. 3341 - Estevão De Loreno Para que determine ao Setor Competente que
seja efetuado Tapa Buracos na Rua Benjamin Constanl. 3342 - Estevão De Loreno
Para que determine ao setor competente que seja feito o recolhimento de entulhos na
Rua Ipiranga, ao lado da residência de N° 888. 3343 - Estevão De Loreno Para que
determine ao Setor Competente que seja efetuado Tapa Buracos na Rua Itararé,
próximo ao Corpo de Bombeiros. 3344 - Estevão De Loreno Para que determine ao
Setor Competente que seja efetuado Tapa Buracos na Rua Jacques Loss. 3345 •
Estevão De Loreno Para que determine ao setor competente que seja feito o
recolhimento de entulhos na Rua Padre Gusmão, junto da esquina com a Rua
Ipiranga. 3346 • Estevão De Loreno Para que determine ao setor competente que
seja feito o recolhimento de entulhos na Rua Prudente de Moraes, junto da esquina
com a Rua Benjamin Constanl. 3348 - Orion Albuquerque que seja realizada a
retirada de entulhos verde na Rua Ermínia Tombini, Bairro Oriental. 3349 - Orion
Albuquerque que seja efetuado a limpeza do matinho localizado na Rua David
Canabarro esquina com a rua XV de Novembro, Bairro Centro. Solicitação dos
Moradores. 3352 Anselmo Britzke Solicitamos ao setor competente que realize
imediatos trabalhos de recuperação de um trecho na Rua Leonel Frezza, no Bairro
Vila Rica, ou que tome as providenciam cabíveis para acionar os responsáveis para
que o façam, em razão de que houve a retirada de parte da pavimentação,
possivelmente para fazer uma entrada de água, e não foi feito o devido reparo,
conforme o que determina a Lei Complementar nO142 e 153 3353 - Eduardo Assis
O vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental que após lido e aprovado em
plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
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competente que faça uma limpeza no bueiro existente na esquina da rua Colorado O
com Rua Guanabara no bairro Fey. 3354 - Eduardo Assis O vereador abaixo .
assinado solicita na forma regimental que depois de lido e aprovado em plenário, seja
enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que
coloque uma lixeira de recolhimento, na rua Bento Gonçalves, 55 bairro Centro. 3355 -
Eduardo Assis O vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental que após
lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que
determine ao setor competente para que retire o estacionamento central (no meio da
pista de rolamento) existente na rua Venâncio Aires, em frente ao número 429. 3356 -
Eduardo Assis O vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental que após
lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que
determine ao setor competente para que estude a viabilidade de colocação de
estacionamento rotativo pago na rua Polidoro Albuquerque. 3359 - Marcio Luiz
Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a
execução serviço de retirada de Entulhos e Galhos seco na Rua Espírito Santo Bairro
Oriental. 3361 - Eduardo Assis O vereador abaixo assinado, solicita na forma
regimental que depois de lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio ao
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente para que faça uma
fiscalização periódica e em horários variados nas dependências públicas da Estação
rodoviária de Carazinho quanto aos vendedores ambulantes que por lá transitam.
3362- Eduardo Assis O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que
depois de lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal,
para que determine ao setor competente que se faça diariamente uma limpeza pelos
garis conhecidas como "Margaridas", na quadra em que está localizada a Estação
rodoviáría de Carazinho. 3363 - Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de, patrolamento e
ensaibramento e compactação , na Rua Lúcio de Brito Bairro Ouro Preto e em toda
sua extensão. 3364 - Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução serviço de, patrolamento e ensaibramento
e compactação na Rua João Neri Domingues Bairro Ouro Preto e em toda sua
extensão. 3366 - Erlei Vieira Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao
setor competente, a execução serviço de patrolamento, ensaibramento, compactação
na Rua Ceará, esquina com Amazonas, Bairro Oriental. 3369 - Orion Albuquerque
que seja realizado com urgência melhorias da Rua Ivalino Brum, Bairro Winckler. 3370
_ Daniel Weber : Solicitando ao Executivo Munícipal para que determine ao Setor
Competente que busque uma solução para o problema referente ao passeio público
na Rua Marechal Floriano entre as ruas Alferes Rodrigo e Bernardo Paz, pois a
mesma não possui o que pode causar acidente do tipo atropelamento com pedestres,
é através desta indicação que solicitamos uma solução para isto, a fim de evitar
problemas futuros. 3372 - Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine ao
setor competente que sejam realizadas melhorias na subprefeitura de Pinheiro
Marcado. No local, encontra-se instalado também o posto de saúde, onde ocorrem as
consultas na visita do médico. Porém, além de estar com a estrutura precária e mal
cuidada, o local encontra-se em péssimo estado de conservação e higiene, sendo
inconcebíveis que naquele local se realizem atendimentos médicos, bem como
procedimentos odontológicos. A subprefeitura encontra-se em estado de abandono,
bem como o posto, com vidros quebrados, portas remendadas e muita sujeira,
conforme se constata facilmente nas fotos. 3373 - Anselmo Britzke, Alaor Galdino
Tomaz, Gian Pedroso. Encaminhando solicitação ao Executivo Municipal, para que
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determine ao setor competente melhorias urgentes nas Ruas Fernando Moehlecke e
Germano Genehr, do Bairro Planalto, pois as mesmas estão em péssimo estado de
conservação. 3374. Alaor Galdino Tomaz Solicitando na forma regimental que seja
enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente, que
se providenciem melhorias da Rua Afonso Branda no Bairro Esperança. 3376 • Alaor
Galdino Tomaz Solicitando na forma regimental que seja enviado ofício ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente, providencie a reforma da calçada
ao lado do Posto de Saúde do Bairro Sommer. 3377 • Alaor Galdino Tomaz,
Anselmo Britzke, Gian Pedroso. Encaminhamos solicitação ao Executivo Municipal
para que determine ao setor competente a realização de um mutirão para melhorias
em grande parte das ruas do Bairro Cantares. 3378 - Alaor Galdino Tomaz, Anselmo
Britzke,Gian Pedroso Encaminhamos solicítação ao Executivo para que determine ao
setor competente com a máxima urgência a pavimentação asfaltica de toda a
extensão da Rua Itararé. 3379 - Alaor Galdino Tomaz Solicitando na forma
regimental que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao
setor competente, providências de melhorias tais como patrolamento,
cascalhamento,ensaibramento na Rua Maurlio C.dos Santos no Bairro Floresta 3380 -
Alaor Galdino Tomaz Solicitando na forma regimental que seja enviado oficio ao
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente, providências de
melhorias tais como patroiamento, cascalhamento,ensaibramento na Rua Victor Hugo
Fetzer no Baírro Floresta 3381 • Alaor Galdino Tomaz Solicitando na forma
regimentai que seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao
setor competente, que busque viabilização da implantação do Oitavo e Nono ano na
Escola Aristides Haeffner no Bairro São Sebastião. 3382 - Alaor Galdino, Tomaz,
Anselmo Britzke, Gian Pedroso Encaminhamos solicitação ao Executivo para que
determine ao setor competente com a máxima urgência a pavimentação asfaltica da
Rua Bernardo Paz, trecho pavimentado com paralelepípedos, pois é uma
reívindicação antiga dos moradores. 3383 • Alaor Galdino Tomaz Solicitando na
forma regimental que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine
ao setor competente, que se viabilize o asfaltamento da Rua Vieira de Castro no Bairro
Borguetthi. 3385 - Alaor Galdino Tomaz Solicitando na forma regimental que seja
enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente, que
providencie a colocação de tubos e a limpeza dos esgotos na Rua Felix Guerra
próxima ao número 1170. 3386 - Alaor Galdino Tomaz Solicitando na forma
regimental que seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao
setor competente, que se viabilize o calçamento da Rua Barão de Antonina no Bairro
Sommer. 3387 - Alaor Galdino Tomaz Solicitando na forma regimental que seja
enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente, que
se providencie a colocação de um Contêiner para o recolhimento de lixo na Rua Raul
Pilla próximo ao número 87 no Bairro Fábío. 3388 - Alaor Galdino Tomaz Solicitando
na forma regimental que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que
determine ao setor competente, que providencie a presença dos agentes de trânsito
nos horários de saída do Colégio La Salle. 3389 - Anselmo Britzke Encaminhamos
solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima
urgência a pavimentação asfáltica da Rua Tijuca, Bairro Aurora, trecho pavimentado
com paralelepípedos, que está em péssimo estado de conservação. 3390 - Gian
Pedroso Solicito ao Executivo que em conjunto com o Departamento de Trânsito seja
realizado um estudo no sentido de possibilitar que a Fruteira Strack, na Av. Flores da
Cunha, 1772 - Centro, possa utilizar um espaço aos fundos de seu estabelecimento,
que dá para a Gare, para fazer a carga e descarga de mercadorias, evitando assim
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que tudo seja feito na Av. Flores da Cunha. Com esta medida os clientes que
compram em grande quantidade para restaurantes, por exemplo, poderão carregar as
mercadorias em seus veículos com mais agilidade sem atrapalhar a passagem dos
pedestres no passeio público da avenida que possui um grande fluxo de pessoas.
3391- Gian Pedroso Solicito ao Executivo que possibilite a instalação de uma
sinaleira na Av. São Bento, esquina com a Rua Ipiranga, em razão da grande
quantidade de acidentes registrados no local, ocasionados pela alta velocidade
empreendida pelos veículos nestas imediações. Inclusive nos últimos dias houve o
registro de mais um acidente. Leitura dos Requerimentos: 3321 • Rudi Brombilla
Requerimento de Aplauso 3325 • Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso
O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em
plenário para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos ao Sócio - Proprietário
da Loja BENNI "BENNEMIX COMERCIO CONFECÇCES E CALÇADOS LTDA", o
senhor GIOVANI SBRUZZI extensivo a Direção, Funcionários e pela reinauguração na
data do dia 06/05/2013. Pretendendo oferecer cada vez mais o melhor para seus
clientes, satisfazê-los e até surpreendê-los. Solidificando uma nova empresa, trazer o
novo, gerar empregos e apostar em Carazinho, esses são os seus objetivos. A arte é a
auto-expressão lutando para ser absoluta - Fernando Pessoa Recebam o
reconhecimento do Legislativo Municipal. 3327 - Paulino De Moura Requerimento de
Pedido de Informação O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que
depois de lido em Plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal com o seguinte
Pedido de Informações: Considerando a Constituição Federal veda a acumulação
remunerada de cargos públicos requer: 1 - Que o Executivo Municipal, através do seu
órgão competente, informe qual a forma de contratação do servidor VITOR XAVIER,
ocupante do Cargo do Departamento de Trânsito. 2 - Informe se o servidor supra
indicado, se encontra recebendo Benefício previdenciário, se a resposta for positiva,
informe qual o tipo de Benefício auxilia doença, ou aposentadoria. 3 - Se recebe
aposentadoria, informe qual, o tipo de provento se é Aposentadoria por invalídez,
compulsória, voluntaria. 4 - Enviar de forma descriminada, e acompanhada de cópias
dos documentos de concessão do benefício e da contratação. Justificativa: Fiscalizar a
contratação irregular e acumulo de cargos públicos. 3336. Daniel Weber
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita que, após ouvido em
plenário e deferido na forma Regimental, seja expedido ofício por esta Egrégia casa na
forma de APLAUSO aos Senhores Nelson Formentini e Luis Moraes proprietários da
empresa Rotoplastyc, que esteve presente na AGRISHOW 2013 - Feira Internacional
de Tecnologia Agricola em Ação, em sua vigésima edição. O evento foi realizado no
dia 29 de abril ao dia 03 de maio de 2013, no Polo Regional de Desenvolvimento
Tecnológico dos Agronegócios do Centro-Leste, em Ribeirão Preto - SP. Sua política
de qualidade busca a melhoria contínua do seu sistema de gestão do processo de
produção visando à plena satisfação de seus clientes. Empresa que ira completar 14
anos no nosso município e que possui valores grandiosos como Integridade,
Valorização Humana e Responsabilidade Socioambiental. Parabéns por estes anos de
dedicação. Toda a experiência e comprometimento contribuiram muito para o
crescimento da empresa e de nosso municipio. Através desta receba as
congratulações do Poder Legislativo Municipal. 3350 - Fernando Sant'Anna de
Moraes Requerimento de Aplauso O vereador signatário requer que depois de lido
em plenário e deferido na forma regimental, seja enviado ofício na forma de APLAUSO
á Associação Protetora dos Animaís São Francisco de Assis - APASFA,
parabenizando pela campanha de arrecadação de ração realizada no último dia 04. A
Associação que presta um serviço essencial à saúde da comunidade, busca por meio
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de promoções e ações como esta manter-se em funcionamento, resgatando
Recebam deste Poder Legislativo nossos cumprimentos e congratulações de
reconhecimento pela dedicação aos trabalhos prestados e preocupação com a saúde
e bem estar comunitário. 3357 - Eduardo Assis Requerimento de Aplauso O
vereador abaixo assinado, vem na forma regimental, depois de lido e aprovado em
plenário, seja enviado ofício de congratulações, ao Colégio Notre Dame Aparecida, em
nome de sua diretoria e extensivo aos professores e demais funcionários daquele
educandário pela realização do projeto - "AÇÃO SOCIAL DA CANTATA NATALINA
2012". No referido projeto, a entidade contemplou 280 estudantes da primeira á quarta
série do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino, os referidos estudantes
foram presenteados com pastas personalizadas da Cantata Natalina, contendo
caderno de desenho, caderno, livro de literatura infantil ou infanto-juvenil, estojo, lápis
grafite, borracha, apontador, giz de cera ou lápis de cor e biscoitos. Em nome deste
Vereador e dos demais Vereadores do Poder Legislativo de Carazinho, parabenizo ao
Colégio Notre Dame Aparecida pelo espirito de solidariedade que sempre esta
presente. Conte com este vereador que também tem o propósito de ajudar nossos
jovens na construção de um mundo cada vez melhor. 3358 • Eduardo Assis
Requerimento de Aplauso O vereador abaixo assinado, vem na forma regimental,
que depois de lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio de congratulações, á
Alexandre de Freitas, Gerente de projetos do SISMU e á Diretora do Museu Olívio Olto
Sra. Nanci Mafalda, pelo excelente trabalho reaiizado através do Projeto SISMU. Este
Projeto visa digitalizar documentos, manuscritos, peças, entre outros, do Museu
Municipal Olívio Olto, o objetivo do referido projeto, é difundir e divulgar o acesso a
informação e ao mesmo tempo estimular as pessoas a conhecerem e prestigiar o
Museu Olívio Olto. Receba em nome deste vereador e de todo o poder Legislativo de
Carazinho, os parabéns pela nobre iniciativa e conte sempre com o apoio da Casa do
Povo. 3360 • Estevão De Loreno Requerimento de Mesa Diretora O Vereador
abaixo subscrito, requer na forma regimental, que depois de lido em plenário, solicita á
Mesa Diretora, uma averiguação detalhada, por parte da Comissão de Saúde, a
respeito da mudança de endereço do Ambulatório Municipal, da Avenida São Bento
para a Avenida Pátria, no endereço onde funciona o Centro de Especialidades
Médicas. 3368 - Anselmo Britzke Requerimento de Aplauso ofício ao Departamento
Municipal de Habitação, cumprimentando-lhes pela forma como foi realizado o sorteio
dos contemplados com as próximas unidades habitacionais do Programa Minha Casa
Minha Vida. Salientamos que a forma do sorteio, feita publicamente para a visibilidade
de toda comunidade, tanto de interessados (inscritos no programa) quanto de outros,
demonstra a lisura com que esta sendo conduzido este departamento, evitando assim
que possa haver qualquer tipo de apontamento e denuncias de irregularidades como
ocorreu na gestão passada. 3371 - Anselmo Britzke Requerimento de Aplauso
O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de ouvido o
plenário, seja encaminhado ofício ao Departamento Municipal de Habitação,
cumprimentando-lhes pela forma como foi realizado o sorteio dos contemplados com
as próximas unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida.
Salientamos que a forma do sorteio, feita publicamente para a visibilidade de toda
comunidade, tanto de interessados (inscritos no programa) quanto de outros,
demonstra a lisura com que esta sendo conduzido este departamento, evitando assim
que possa haver qualquer tipo de apontamento e denuncias de irregularidades como
ocorreu na gestão passada. 3375 • Paulino De Moura, Alaor Galdino Tomaz,
Anselmo Britzke, Daniel Weber, Eduardo Assis, Erlei Vieira, Estevão De Loreno,
Fernando Sant'Anna de Moraes, Gian Pedroso, Marcio Luiz Hoppen, Orion
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Albuquerque, Otto A. Gerhardt Neto, Rudi Brombilla. Requerimento de Apoio Os
Vereadores abaixo subscrito requerem, na forma regimental, que depois de ouvido o
Plenário e com a aprovação dos senhores, seja enviado oficio do Poder Legislativo
Carazinho ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, fórum desta
Comarca, manifestando solidariedade a Empresa MARIO ALLEBRAND & FILHO
LTDA, que se encontra em processo de Falências e Concordatasl Recuperação de
Empresa, por tratar-se de um momento delicado não só para seus proprietários, mas
também e principalmente para seus funcionários. O Mário Allebrand & filhos é uma
empresa que há décadas anos vem realizando seu trabalho na área de oficina
mecânica, tendo inúmeros clientes, pessoas que realmente confiam no trabalho
desenvolvido. Os funcionários são pessoas qualificadas para desempenhar suas
funções e dependem deste trabalho para o sustento de suas famílias, por isso,
esperamos que esta empresa possa fazer um parcelamento de sua divida, sem que
seja necessário fechar suas portas, afinal todos sabemos das dificuldades que um
empresa enfrenta para manter-se em pé, bem como das dificuldades para se
conseguir um emprego, por mais que haja qualificaçâo e experiência. Assim, a
exemplo do que ocorreu com outras empresas, que também seja dada a oportunidade
para que a Empresa Mário Allebrand & Filho possa recuperar-se financeiramente, pois
são muitas as familias que dependem do trabalho que é desenvolvido neste local, no
municipio de Carazinho. 3384 - Otto A. Gerhardt Neto, Fernando Sant'Anna de
Moraes, Marcio Luiz Hoppen Requerimento de Pedido de Informação O
vereadores abaixo subscritos, requerem na forma regimental, que depois de lido em
plenário, o Sr. Presidente encaminhe ofício ao Executivo Municipal, solicitando que
seja informado a esta casa o que segue, com relação ao Fundo Municipal do Meio
Ambiente 1) Há uma autorização para utilização de cerca de R$ 36.000,00(que pré
existiam no fundo no ano de 2012) para a construção de um horto florestal (viveiro de
mudas) em Carazinho? 2) Em caso positivo, onde foi utilizado esse recurso? 3) Quem
foi que autorizou e em que data? 4) Uma vez autorizado foi prestado contas de tal
valor e para quem? 5) Se o Conselho do Meio Ambiente opinou sobre tal questão? 6)
Houve alguma denúncia sobre este assunto ao controle interno da Prefeitura Municipal
de Carazinho? 7) Se tal denúncia ocorreu quais foram os procedimentos tomados até
agora pelo controle interno? 8) Que o Executivo encaminhe a documentação
comprobatória referente a utilização desses R$ 36.000,00 ( que pré existiam no fundo
no ano de 2012)? 9) Onde está sendo utilizado o dinheiro do fundo Municipal do Meio
Ambiente? Tal pedido Justifica-se referente à reunião realizada em Janeiro de 2013
que tais recursos estariam sendo utilizados de forma irregular. Passamos agora ao
intervalo regimental, conforme acordo de bancadas, não haverá intervalo regimental.
Os vereadores Orion Albuquerque, Fernando Moraes, Paulino De Moura, Estevão De
Loreno, Rudi Brombilla, Daniel Weber, Eduardo Assis, Márcio Hoppen, alto Gerhardt,
Alaor Tomaz, Gian Pedroso, fizeram uso da palavra na tribuna. Passamos agora a
ordem do dia. Apreciação dos requerimentos. O vereador Paulino De Moura pediu
questão de ordem para que os requerimentos fossem votados em bloco, o presidente
colocou em discussão o pedido verbal, não havendo vereadores que quisessem
discutir, colocou em votação. Aprovado por unanimidade. O presidente colocou em
discução os requerimentos: não havendo vereadores que quisessem discutir, Daniel
Weber, Paulino De Moura, Anselmo Britzke, Estevão De Loreno, Fernando San!'
Anna, Márcio Hoppen, se manifestaram na tribuna. Votação dos requerimentos.
Aprovado por todos. Dando fim aos trabalhos o presidente encerrou a reunião
convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a se realizar no
dia treze de maio de dois mil e treze às 18h45 minutos, tenham todos uma boa noite.
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