
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE MAIO 2013
018/13

Aos vigésimo dia do mês de maio de dois mil e treze, dezoito e quarent e cinco
minuto ocorreu à décima oitava reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O
Vereador Eduardo Assis fez a leitura de um trecho da Bíblia. O presidente Olto coloca
em apreciação a ata 017 da sessão ordinária do dia treze de maio. Está em discussão
à ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou em votação. Aprovado
por todos. Secretário Rudi Brombilla faz a leitura do expediente da presente reunião.
Ofício 085/13 do Executivo Municipal, o qual solicita Plenário para realização de
audiência pública para apresentação do Relatório de Gestão e divulgação das contas
do Município, referente ao 1° quadrimestre de 2013; Oficio 071/2013 do Conselho
Munícipal dos Direitos da Pessoa Com Deficiência e ou Superdotação/Altas
Habilidades, solicitando apoio do Legislativo para o andamento do Projeto referente ao
passe livre; Oficio Circular COREDE Produção nO 029/2013, convidando para a
Audiência Pública Regional (primeira etapa do Ciclo Participação Popular e Cidadã
2013/2014, que acontecerá dia 21.05.2013, no Salão de Atos da UPF Passo Fundo;
Ofício 298/2013 - STP, do Poder Judiciário o qual encaminha documentação referente
á ADIN 70054366562; Manifestação de apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas -
CDL, a respeito das melhorias que serão efetuadas com os recursos do Programa
PAC 2; Ofício 038/2013 da Promotoria de Justiça Criminal de Carazinho, convidando
para reunião no dia 05.06.2013, ás 10 horas, a respeito da superlotação do Presídio
Estadual de Carazinho e ausência de Casa do Albergado na Comarca de Carazinho;
Convite da Comissão Organizadora da Cantata Natalina, para o Café da Manhã com
novidades, no dia 24 de Maio de 2013, na Cantina do Colégio Notre Dame Aparecida;
Convite do CMP, FUNDESCAR, SMEC e 39a Coordenadoria Regional de Educação,
para a abertura dos Jogos Escolares do Municipio de Carazinho no dia 23.05.2013, às
09 horas na ACAPESU; Projeto de Lei Autoria: Vereador: Eduardo Assis Ementa:
Disponibiliza a criação de um espaço no site da Prefeitura Municipal de Carazinho,
que contenha as informações dos horários de funcionamento das Unidades de Saúde,
bem como o nome do Medico que atende e horário que ele faz, caso a Unidade de
Saúde não possua medico, então que o mesmo seja informado no referido espaço.
Projeto de Lei Autoria: Vereador: Fernando Sant' Anna de Moraes Ementa: Institui a
campanha permanente de conscientização sobre a doação de órgãos, tecidos e
sangue nas escolas municipais de Carazinho; Projeto de Lei Autoria: Vereador:
Eduardo Haubert Assis Ementa: Declara Utilidade Pública o Grupo ARIVA -
Associação Amigos do Rio da Várzea; Leitura das indicações: 3482 - Rudi Brombilla
Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente providencias
urgentes dos trabalhos de Patrolamento, Cascalhamento e compactação da Rua
Airton de Lima Rodrigues no Bairro Vila Nova e estudos da viabilidade de elaboração
de Projeto para pavimentação "Asfalto" da rua acima citada, já que a mesma se
encontra em péssimo estado de conservação tanto para veiculas como pedestres queU
por ela circulam, solicitação da comunidade: 3485 - Rudi Brombilla Solicita ao 'tj.
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Executivo Municipal para que determine ao setor competente a Duplicação da Parada
de ônibus localizado nas Estrada Saida de Carazinho a Coqueiros dos Sul" Estrada
Xadrez" nas proximidades da empresa Rodoplastyc, por solicitação da comunidade, já
que mesma não comporta o volume de pessoas que usam a mesma principalmente
dias chuvas, com possivel colocação de bancos. 3497 - Eduardo Assis O vereador
abaixo assinado, solicitas na forma regimental que após lido e aprovado em plenário,
seja enviado oficio ao poder Executivo de Carazinho, para que determine ao setor
competente para que pinte todos os quebra molas que estão localizados na Rua
Marechal Floriano. 3498 - Eduardo Assis O vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental que depois de lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício ao
poder Executivo de Carazinho, para que determine ao setor competente para que
conserte e feche os buracos e valetas abertos em via pública, na Rua Presidente
Vargas, na quadra que compreende entre a Av. Flores da Cunha e Rua Venãncio
Aires. 3503 - Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor
competente que efetue limpezas logo após as ocorrências de acidente de trânsito no
municipio, uma vez que a perda de peças dos veiculos bem como os cacos de vidro
que permanecem nos locais, acarretam novos acidentes, colocando em riscos
motoristas e pedestres. 3504 - Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine
ao setor competente que o asfalto previsto para a Rua Itararé seja feito apenas na
pista de rolagem, a exemplo do que ocorre na Avenida Pátria, minimizando
alagamentos. 3505 - Rudi Brombilla Reitera ao Executivo Municipal para que
determine ao Setor Competente que estude a viabilidade da abertura do canteiro
central na Av. Flores da Cunha Bairro Borghetti, para facilitar o fluxo de entrada dos
ônibus da empresa Hélios Coletivos e Cargas em suas novas instalaçôes. 3509 - Gian
Pedroso Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor
competente com a máxima urgência que sejam feitas melhorias na Rua David Antunes
Ribeiro, no Bairro Loeff, pois a mesma encontra-se em péssimas condiçôes,
praticamente intransitável, em razão localiza-se próxima a área de APP (Área de
Preservação Permanente), causando sérios danos de erosão a mata nativa existente.
Também solicitamos que seja colocada uma placa de identificação com o nome da
referida rua. 3511 - Orion Albuquerque que seja realizada a retirada de entulhos
verde na Rua Tupiniquins, bairro Conceição. 3512 - Fernando Sant'Anna de Moraes
Para que determine ao setor competente que coloque um redutor de velocidade do
tipo quebra molas na Rua Pedro Vargas esquina com a Rua Felipe Camarão. 3513-
Orion Albuquerque que seja realizada a retirada de entulhos verde na Rua São Luiz
bairro Operário. 3514 - Orion Albuquerque que seja realizada a retirada de entulhos
verde na Rua Henrique Teodoro Schultz, bairro Vila Rica. 3515 - Orion Albuquerque
que seja realizada a retirada de entulhos verde na Rua Guilherme Beccon, bairro Vila
Rica. 3516- Daniel Weber Solicita o Executivo para que determine ao setor
competente os trabalhos de Capina e limpeza nas proximidades das empresas Soder
e Cabines Panassol. 3517 - Daniel Weber Para que determine ao Setor Competente
para que viabilize estudo para que venha alterar a nomenclatura de placas de transito
no que se refere ao estacionamento preferencial e setores públicos no que ser refere
ao atendimento prioritário, onde a nomenclatura destas placas seja alterada de
"Deficientes Fisicos" para "pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida". 3518 -
Daniel Weber Solicitando ao Executivo Municipal para que determine ao Setor
Competente que busque uma solução para o problema direcionado ao passei~
público, na Rua Siqueira Campos e Anchieta, pois a mesma não o possui em vários .
trechos o que pode causar acidente do tipo atropelamento com pedestres. 3519 •
Orion Albuquerque que seja realizado com urgência melhorias no calçamento da
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Rua Parecis, Bairro Conceição. 3524 - Alaor Galdino Tomaz Solicita que após lida
em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Sr Prefeito
Municipal, para que determine ao setor competente a possibilidade de reduzir uma
vaga no estacionamento em frente ao Salão lone Cabeleireira na Avenida Pátria, para
que assim possa melhorar a visibilidade do motoristas que ingressam da Bernardo Paz
na Avenida Pátria. 3525 - Estevão De Loreno Para que determine ao setor
competente que seja feito o recolhimento de entulhos em todo o bairro Profilurb
Sommer. 3526 - Estevão De Loreno Para que determine ao Setor Competente que
seja efetuado tapa buracos na Rua Ipiranga, da esquina com a Rua Polidoro
Albuquerque até a Av. Pátria. 3527 - Anselmo Britzke Encaminhamos solicitação ao
Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência possivel a
pintura de uma faixa de segurança na rua Henrique Teodoro Schutze,próximo à
Escola Carlinda de Britto. 3529 - Anselmo Britzke Encaminhamos solicitação ao
Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência possivel a
pintura de uma faixa de segurança próximo à Escola Municipal João XXIII ,rua
Bandeirantes esquina com a rua São Tomé. 3530 - Alaor Galdino Tomaz Reitera
solicitação que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado
oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que
providencie melhorias na Rua Tamoias no Bairro Conceição, no trecho em que não
existe asfaltamento. 3532 - Marcio Luiz Hoppen Para que determine ao setor
competente que analise a viabilidade da colocação de uma lombada (quebra na Rua
salgado Filho Bairro conceição, em frente ao n0752). 3534 - Estevão De Loreno Para
que determine ao setor competente que seja feito o recolhimento de entulhos na Rua
Padre Luiz Guanella. 3535 Gian Pedroso Encaminhando solicitação ao Executivo
para que determine ao setor competente que seja asfaltado também o lado direito da
Rua Ceará, com inicio na Av. Flores da Cunha até a esquina com a Rua Mato Grosso,
e, desta, até a Rua Silva Jardim, pois são vias de trânsito intenso de veiculos em
ambas as direções e há algum tempo atrás apenas um dos lados das vias citadas
recebeu a pavimentação asfaltica. 3539 - Anselmo Britzke Solicitando a realização de
melhorias na Rua Siqueira Campos no Bairro Central, trecho sem pavimentação, por
solicitação dos moradores, em razão de que a mesma encontra-se intransitável. 3540 -
Daniel Weber REITERANDO:Para que determine ao Setor Competente que seja feita
a instalação de um quebra-molas ou de redutores de velocidade na Avenida Flores da
Cunha, em frente ao Super Mercado Boa Vista, devido ao aumento no fluxo de
pessoas com mobilidade reduzida, após a contemplação dos apartamentos do
Condomínio Alvorada, no Bairro Oriental. 3541 - OUo A. Gerhardt Neto.
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com
a máxima urgência possivel medidas no sentido de agilizar o reparo do buraco
existente junto a rótula na Avenida Flores da Cunha entrada para o Bairro Ouro Preto.
Pedido dos moradores 3542 - Gian Pedroso Solicita ao Executivo, que determine ao
setor competente a realização de um trabalho de melhorias junto às paradas de õnibus
do municipio, tais como colocação de cobertura e bancos, pois em cada ponto da
cidade ouve-se constantemente esta solicitação por parte dos moradores
especialmente quando se aproxima a estação do frio e da chuva. 3543 - Anselmo
Britzke Solicitamos ao Executivo para que determine ao setor competente que sejam
tomadas providências imediatas no sentido de colocação de bocas de lobo e retirada
de entulhos na rua Assis Chateubriandt, bairro Vila Rica no trecho sem
pavimentação. 3544 - Daniel Weber REITERANDO: Para que determine ao Setor
Competente que seja feita a instalação de lixeira tipo "container" que venha
contemplar o Condominio Alvorada na Rua Pernambuco no Bairro Oriental. 3545 -
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Mareio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação na
Rua Padre Ré e em toda sua extensão. 3546- Daniel Weber
REITERANDO:Solicitando ao Executivo Municipal para que determine ao Setor
Competente para que realize a operação tapa buracos na Rua Albino Gerhardl. 3548 •
Orion Albuquerque que seja realizada a retirada de entulhos verde na Rua
Tupiniquins, bairro Conceição. 3550 - Alaor Galdino Tomaz Solicita que após lida em
plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado ofício ao Executivo para que
determine ao setor competente o patrolamento, cascalhamento e ensaibramento da
Rua Brasilia no Bairro Fey 3551 - Otto A. Gerhardt Neto Encaminhamos solicitação
ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência
possível medidas no sentido de agilizar a limpeza do matagal na calçada da Rua ao
redor do Presídio de Carazinho PECAR. Pedido do Diretor do Presídio 3552 - Estevão
De Loreno, Mareio Luiz Hoppen Para que determine ao Setor Competente para que
disponibilize areia para os brinquedos da E.M.E.I Padre Gilda. Leitura dos
Requerimentos: 3478 - Rudi Brombilla Requerimento de Autorização de Viagem O
vereador abaixo assinado na forma regimental, que após lido e apreciado em plenário
seja AUTORIZADO viagem a Porto Alegre/RS, entre os dias 20 e 23 de maio do
corrente, para participar de audiências com relação a varias demandas para
Carazinho, nos Gabinetes dos Deputados Gilmar Sossela, Márcio Biolchi, Diógenes
Basegio, Pedro Westfhalen, Mano Changes, Jorge Pozzobom, no IGAM, no SAMU, na
Fundergs ( Seco Do Esporte e Lazer) 3479 - 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 á Jovem
Kananda Schineider dos Santos que foi eleita Miss Juvenil de Carazinho 2013, a
coroação ocorreu dia 27 no Rancho Bier; E será nossa representante na etapa
Estadual no concurso que ocorrerá em Torres - RS nos dias 04 e 05 de julho de 2013.
3484 - 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 a Enfermeira ANELlSE SCHELL ALMEIDA, pela
homenagem recebida do Conselho de Regional de Enfermagem como
reconhecimento pela sua trajetória profissional, recebida na cidade de Porto Alegre no
dia 10105/2013, onde foram homenageados enfermeiros destaques do Rio Grande do
Sul. Uma trajetória vitoriosa com atuação em ESF - Estratégia da Saúde da Família,
HCC-Hospital e Caridade de Carazinho, Secretaria de saúde dos Municípios de
Caiçara e Carazinho e hoje como Coordenadora de Ensino e Coordenadora de
Enfermagem da Ulbra. Analise sempre cumpriu com o juramento de dedicar a vida
profissional a serviço da humanidade, respeitando a dignidade e os direitos da pessoa
humana, exercendo a Enfermagem com consciência e dedicação, guardando sem
desfalecimento os segredos que lhe me forem confiados. Respeitando a vida desde a
concepção até a morte, não participando voluntariamente de atos que coloquem em
risco a integridade física e psíquica do ser humano, mantendo elevados os ideais da
profissão, obedecendo aos preceitos da ética e da moral. preservando sua honra, seu
prestígio e suas tradições" 3487 - Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso O
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em @
plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos aos Sócios .
Proprietários da Indústria e Com. de Rações Nutrebem LIda. "BAGETTI" os Senhores
Luiz Fernando Bagetti, Luiz Antonio Bagetti, Tarcisio Luiz Kreutz e as Senhoras
Elisangela Bagetti e Ederlina Rejane Kreutz sendo extensivo a todos os funcionários e
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colaboradores pela comemoração do aniversário de 25 anos atividades Industriais em
nosso Município. 3493 - Anselmo Britzke Requerimento de Mesa Diretora Seja
providenciada a confecção de um certificado em homenagem a Srta. Paloma Drum
Schacht, representante do CTG Unidos pela Tradição Riograndense que no último
final de semana conquistou o Titulo de 1a Prenda Juvenil do Estado do Rio Grande do
Sul. 3494 - Rudi Brombilla, Gian Pedroso Requerimento de Aplauso solicitamos
que seja enviado oficio de cumprimentos ao Padre Avelino Pinzetta da Paróquia São
José de nosso municipio, desta forma cumprimentando todas as pessoas que
trabalharam incansavelmente para a realização da XXI Romaria de Santa Rita de
Cássia, realizada no último domingo, que contou com a participação de
aproximadamente 20 mil romeiros. 3495 Eduardo Assis Requerimento de
Aplauso O vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que seja enviado
oficio de cumprimentos e aplauso para a Rádio Gazeta pela campanha do agasalho
ao qual a rádio promoveu, como reconhecimento pela excelente iniciativa. 3496 _
Eduardo Assis Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado, solicita na
forma regimental, que após lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício ao setor
de planejamento, parabenizando pela serviço de fiscalização nos passeios públicos e
canteiros centrais, 3499 - Eduardo Assis Requerimento de Aplauso O vereador
abaixo assinado, requer na forma regimental que seja enviado oficio de cumprimentos
e aplauso para a Enfermeira ANELlSE SCHEL ALMEIDA, Coordenadora do Curso de
Enfermagem da ULBRA como reconhecimento pela sua trajetória profissional. 3501 _
Fernando Sant'Anna de Moraes Requerimento de Pesar O Vereador signatário
solicita que depois de lido em plenário e deferido na forma regimental, seja enviado
ofício na forma de PESAR aos familiares da jovem carazinhense SUELEN COSTA DA
SILVA que veio a falecer de forma trágica na última sexta-feira, em Passo Fundo 3508
- Gian Pedroso Requerimento de Apoio Encaminhamos ofício a Secretária
Municipal de Educação, Sra, Eloisa Dreyer, solicitando que o municipio de Carazinho
através desta Secretaria encaminhe a Secretaria de Educação a Distância -
SEEDIMEC e a Diretoria de Educação a Distância da CAPES - Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior, que é uma fundação do Ministério da
Educação (MEC), um pedido para que nosso município seja contemplado com um
Polo da UAB - Universidade Aberta do Brasil. 3520 - Ezelino Martins Ramos,
Eduardo Assis Requerimento de Autorização de Viagem. Solicita autorização de
viagem para participar de curso entre os dias 05 a 07 de junho de 2013, no IGAM -
Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos em Porto Alegre - RS 3522 - Erlei
Vieira Requerimento de Solicitação de Serviço O Vereador abaixo assinado solicita
na forma regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado oficio, a
direção da Eletrocar solicitando melhorias na iluminação pública nas proximidades da
Escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII 3528 Erlei Vieira
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental,
que após aprovado em plenário seja encaminhado oficio ao Hospital Comunitário de
Carazinho, com cópia a todos os postos operantes da instituição, as 12 Unidades de
Estratégia de Saúde da Familia do Municipio, ao Centro de Especialidades Médicas e ÇJ
a todas as Clinicas Geriátricas inscritas no respectivo cadastro municipal, V
parabenizando os Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, pela passagem no dia 12
do corrente mês pelo dia da Enfermeira e para as Técnicas de enfermagem que
comemoram o seu dia na data de hoje 3531 - Alaor Galdino Tomaz Requerimento
de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos à
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Direção e Funcionários da Radio Gazeta AM de Carazinho e com mesmo teor para a
Secretaria de Assistência Social pela realização conjunta da Campanha do Agasalho
denominada AQUEÇA-ME,evento este que foi realizado na Praça Albino Hillebrant na
sexta feira dia 17 de Maio.O AQUEÇA-ME foi promovido para a arrecadação de
agasalhos para os mais carentes de nossa comunidade e que com o início do
inverno,muitas vezes nao tem nem roupas para não passarem frio. 3533 - Alaor
Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado
ofício de cumprimentos aos Sócios Proprietários da Indústria e Com. de Rações
Nutrebem Ltda. "BAGETTI" os Senhores Luiz Fernando Bagetti, Luiz Antonio Bagetti,
Tarcisio Luiz Kreutz e as Senhoras Elisangela Bagetti e Ederlina Rejane Kreutz sendo
extensivo a todos os funcionários e colaboradores pela comemoração do aniversário
de 25 anos atividades em nosso Municipio. 3536 - Jareston Cabral Alaor Galdino
Tomaz Requerimento de Autorização de Viagem Solicita autorização de viagem
para participar de curso entre os dias 05 a 07 de junho de 2013, no IGAM - Instituto
Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos em Porto Alegre - RS. 3537 - Alaor Galdino
Tomaz 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 Departamento Municipal de Trânsito em especial aos Srs.Sergio
Goulart e Luciano Francisco Pereira dos Santos pela palestra sobre Educação no
Trânsito, realizada na manhã de 14 de maio do corrente ano,na Escola de Ensino
Fundamental Piero Sassi. Atividade teve como objetivos conscientizar e orientar
alunos sobre os cuidados que se deve ter no trânsito. Esta Escola foi a terceira a
receber a palestra e a ideia do DMT é a realização da mesma nos demais
educandários. 3538 - Tiago Meira Gomes Estevão De Loreno Requerimento de
Autorização de Viagem Solicita autorização de viagem para participar de curso entre
os dias 05 a 07 de junho de 2013, no IGAM - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos
Públicos em Porto Alegre - RS. 3547- Alaor Galdino Tomaz, Erlei Vieira,
Anselmo Britzke, Daniel Weber, Eduardo Assis, Estevão De Loreno,
Fernando Sant'Anna de Moraes, Gian Pedroso Marcio Luiz Hoppen, Orion,
Albuquerque, Olto A. Gerhardt Neto, Paulino De Moura Requerimento de
Solicitação de Serviço Os Vereadores abaixo assinados solicitam na forma
regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado ofício, a Direção do
Hospital de Caridade de Carazinho, para que mantenham a imagem da Nossa
Senhora de Fátima no lugar onde ela estava ou que estudem a possibilidade da f)-
construção de uma capela para a mesma. 3549 - Alaor Galdino Tomaz -
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental,
que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado ofício de
cumprimentos á Direção do Colégio La Salle pela realização de importante palestra
com os desportistas Gustavo e Paulão,ambos campeões Olímpicos. Na oportunidade
relataram aos jovens estudantes do Colégio La Salle e Escola Piero Sassi de como é
fundamental a dedicação e a perseverança para o crescimento na vida profissional e
também pessoal. Esta palestra também foi aberta a toda a comunidade. 3553 - Gian
Pedroso, Alaor Galdino Tomaz, Anselmo Britzke Requerimento de Aplauso
Solicitamos que seja encaminhado oficio ao Sr. Vilson Paese, cumprimentando-lhe por
ter sido eleito novo Presidente da Executiva do por - Partido Democrático
Trabalhista, em convenção municipal realizada no último sábado dia 18 de maio de
2013. Passamos agora ao intervalo regimental. Conforme acordo de bancadas, não
haverá intervalo regimental. Passamos agora ao grande expediente. O presidente atto
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convidou os vereadores Anselmo Britzke-PDT, Alaor Galdino Tomaz-PDT, Orion
Albuquerque-PSDB, Fernando Sant'Anna de Moraes-PP, Daniel Weber PP, Estevão
de Loreno-PP, Eduardo Assis-PSD, Márcio Luiz Hoppen-PMDB, Paulino de Moura-
PTB, para fazerem uso da palavra na tribuna. Dando continuidade, passamos para a
ordem do dia. O vereador Estevão de Loreno pediu questão de ordem para que os
requerimentos e os projetos fossem votados em bloco. Conforme o pedido do
vereador o presidente colocou em votação. Aprovado por todos. Passamos agora para
a apreciação e votação dos requerimentos. Aprovado por unanimidade. O secretário
procedeu á leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Finanças dos respectivos
projetos. O presidente colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem
discutir, colocou em votação. Aprovado por unanimidade. O secretário procedeu a
leitura dos pareceres da Comissão de Ordem Econômica e Social dos respectivos
projetos. O presidente colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem
discutir, colocou em votação. Aprovado por todos. O presidente colocou em discussão
os projetos com pareceres já aprovados, Não havendo vereadores que quisessem
discutir, Vereador Paulino de Moura, Vereador Estevão de Loreno fizeram uso da
palavra, não havendo mais vereadores que quisessem discutir, colocou em votação.
Aprovado por todos. Nada mais, havendo a tratar, sob a proteção de Deus o
presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando os senhores
vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia vinte e sete de maio
de dois mil e treze ás 18h45 minutos, tenham todos uma boa noite.

Vereador OUo Gerhardt Neto
Presidente

Verea r Rudinei Brombilla
ecretário
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