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Ao décimo quinto dia do mês de julho de dois mil e treze, dezoito e quarenta e cinco ~-
minutos ocorreu à vigésima sexta reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O
Vereador Alaor Tomaz procedeu à leitura de um trecho da Biblia. O secretário fez a
leitura do requerimento do Vereador Orion Albuquerque, solicitando a convocação do
Suplente de Vereador do PSDB- Gilnei Jarré, na sessão plenária do dia quinze de
julho de dois mil e treze, por afastamento do vereador Orion por motivos de saúde. O
presidente Olto colocou em apreciação a ata 025/13 da sessão ordinária do dia oito de
julho de dois mil e treze. Está em discussão à ata, não havendo vereadores que
quisessem discutir colocou em votação. Aprovado por todos. O presidente colocou em
apreciação a ata 001.13 da Sessão Extraordinária do dia doze de julho de dois mil e
treze. Está em discussão à ata, não havendo vereadores que quisessem discutir
colocou em votação. Aprovado por todos. O Secretário fez a leitura do expediente da
presente reunião. O vereador Daniel Weber pediu questão de ordem para que fosse
lido na integra o Oficio de nO 122/13 da ELETROCAR que responde ao oficio 690/13.
Oficio 103/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei
Complementar 004/13; Oficio 104/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o
Projeto de Lei 046/13: Oficio 123/13 do Diretor Administrativo-Financeiro da
ELETROCAR solicitando o Plenário da Câmara para Audiência Pública para tratar
assuntos referentes à Empresa; Oficio 122/13 do Diretor Presidente da ELETROCAR
o qual responde ao OD 690/2013; Ofício 125/13 do Diretor Administrativo-Financeiro
da ELETROCAR o qual responde ao OD 689/2013; Diversos Telegramas do Ministério
da Saúde informando a liberação de recursos; Projeto de Lei Autoria: Vereador
Estevão de Loreno - PP Ementa: Dispõe sobre a criação do projeto chamado
Prevenção o Ano Todo e dá outras providências. Projeto de Lei Autoria: Vereador
Daniel Weber - PP Ementa: Fica instituido no âmbito municipal o dia municipal de
encontro de veiculos antigos no mês de novembro de cada ano. Art. 1° - Fica instituído
no âmbito municipal o dia municipal de encontro de veículos antigos no mês de
novembro de cada ano. Art. 2° - O Poder Executivo Municipal regulamentara as ações
alusivas a esta comemoração. Art. 3° - A presente lei entra em vigor na data de sua
publicação. Projeto de Lei Autoria: Vereador Gilnei Jarré - PSDB Ementa: Dispõe
sobre a proibição da cobrança da tarifa de pedágio dos veículos lícenciados no
municipio de Carazinho, nas praças de cobrança de pedágios localizadas neste
município. Leitura das Indicações: 4095 - Rudi Brombilla Solicitando ao Executivo
que determine ao setor competente que faça o trabalho de capina e limpeza na
passagem e nos trilhos próximo aCESA (Cotrijal), pois estes locais são utilizados por
moradores das proximidades, principalmente por estudantes no periodo escolar, e
várias pessoas têm reclamado da falta de segurança nesta região, portanto, a limpeza
é de extrema necessidade e urgência. 4106 - Anselmo Britzke Solicitamos ao
Executivo para que determine ao setor competente que sejam tomadas providências
imediatas no sentido de realizar limpeza das ruas do Bairro Ouro Preto, com
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recolhimento de entulhos e galhos de arvores que se encontram depositados nas
mesmas. 4110 • Rudi Brombilla EMENTA: Solicitando ao Executivo que determine
ao setor competente os trabalhos de Capina, limpeza e pintura do meio fio da Rua
João E. Kraemer no Bairro Sommer, solicitação da Comunidade. 4113. Daniel Weber
Para que determine ao Setor Competente que seja feita a reforma do calçamento da
Rua São Paulo no Bairro Oriental, pois o excesso de chuvas fez com que criassem
valas em meio ao calçamento deixando a mesma em péssimas condições de
trafegabilidade. 4115. Daniel Weber Para que determine ao Setor Competente que
seja realizado uma reforma ou até mesmo a construção de uma nova ponte na Rua
Visconde de Pelotas, pois a ponte que lá se encontra esta se deteriorando o que a
deixou em péssimas condições de uso, o que pode vir a causar um acidente grave já
que existe um grande fluxo de veículos neste trecho. A presente indicação visa á
prevenção de acidentes e esperamos uma breve ação por parte do executivo. 4116 •
Daniel Weber Para que determine ao Setor Competente que sejam retirados todos os
parafusos onde eram fixados os pardais, pois os mesmos ficam em via publica o que
pode causar acidentes com os pedestres que por estas trafegam.4118. Rudi
Brombilla Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente os
reparos na "Boca de Lobo" e Bueiros na Rua General Vitorino em frente ao nO52
Bairro Florestas, que após fortes chuvas ficou intransitável e com constantes
alagamentos, impossibilitando a trafegabilidade de Carros e moradores desta via,
solicitação da comunidade. 4120 • Daniel Weber Para que determine ao Setor
Competente que seja feita a instalação de uma placa de "pare" no cruzamento da Rua
Coroados com a Rua da Paz, pois a mesma não possui, dificultando assim o fluxo de
carros na via, já que muitos motoristas não sabem qual é a preferencial. 4121 • Rudi
Brombilla Solicitando ao Executivo que determine ao setor competente a viabilidade
da abertura do canteiro central na Avenida Pátria em frete a entrada da Emergência do
HCC - Hospital e Caridade de Carazinho, com o objetivo de facilitar a entrada de
ambulâncias e veiculos para o atendimento dos pacientes que necessitam
atendimento com urgência assim socorrer o mais rápido possível. 4124 • Eduardo
Assis O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após lido e
aprovado em plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine
ao setor responsável para que crie um espaço no site da Prefeitura Municipal
deCarazinho, que contenha as informações dos horários de funcionamento da
Unidade de Saúde, bem como o nome do médico que atende e horário que ele presta
serviço no referido posto, caso a Unidade de Saúde não possua médico que também
seja informado no site. 4125 - Eduardo Assis O vereador abaixo assinado requer na
forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio ao
Executivo Municipal, para que determine ao setor responsável para modifique o
estacionamento recentemente criado na Avenida Pátria de estacionamento obliquo
para estacionamento paralelo e rotativo pago. Salientamos que esse pedido, vem dos
moradores dos condomínios e comércio em geral daquela zona de implantação do
estacionamento obliquo e primando para que o povo se sinta respeitado e ouvido,
nada mais justo do que retornar ao estacionamento paralelo e a criação do rotativo
pago. 4126 - Eduardo Assis O vereador abaixo assinado requer na forma regimental
que após lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para
que determine ao setor responsável para que seja implantada na Avenida Pátria, em
frente ao Centro Médico, uma faixa de segurança. pois se tratando de um iocal de
profissionais médicos, o trânsito de pacientes é muito grande ocasionando com isso
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grande perigo para os mesmo, pois no local o movimento de veículos é intenso. 4127 -
Eduardo Assis O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que depois
de lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que
determíne ao setor responsável para que seja implantado um redutor de velocidade
tipo quebra molas na Rua Bernardo Paz, entre às ruas Almirante Tamandaré e Rua
Felipe Camarão. Pedido feito pelos moradores 4129 - Eduardo Assis O vereador
abaixo assinado requer na forma regimental que depois de lido e aprovado em
plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
responsável para que seja colocada uma placa de trânsito de "PROIBIDO PARAR E
ESTACIONAR" na Rua Bernardo Paz, esquina com Felipe Camarão. Na referida via é
de grande movimento de veiculos e muitos desses ou quase na totalidade abusam da
velocidade e para quem sobe pela Rua Felipe Camarão é extremamente perigoso o
tráfego, pois a subida é íngreme e o veículo tem que parar quase que no meio da Rua
Bernardo paz, causando com isso grande risco me mais um acidente, pois que, quase
toda semana, um ou mias acidente de trânsito acontece na referida via. 4131 - 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
que sejam realizadas obras de patrolamento, cascalhamento e compactação na rua
Lopes Trovão. 4132 - Gian Pedroso Solicitamos ao Executivo para que providencie
uma placa de identificação da Rua David Antunes Ribeiro, no Bairro Loeff, atendendo
solicitação dos moradores, que o fazem em razão da dificuldade de morar em uma rua
que não possui identificação. 4133 - Anselmo Britzke Encaminhamos solicitação ao
Executivo Municipal para que determine ao setor competente com a máxima urgência
possível a limpeza e colocação de uma proteção no tampão na boca de lobo
localizada na Rua Pernambuco esquina com a Rua Ermínia Tombini, no Bairro
Oriental. 4134 - Anselmo Britzke REITERANDO solicitação ao Executivo Municipal
para que determine ao setor competente que seja implantado um quebra-molas na rua
Guilherme Beccon, no Bairro Vila Rica. 4135- Anselmo Britzke Reiterando solicitação
ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente que seja implantado
um quebra-molas na Rua Vera Cruz,no Bairro Operário. 4136 - Anselmo Britzke
REITERANDO 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. 4137 - Anselmo Britzke
Encaminhando solicitação ao Executivo Municipal para que determine ao setor
competente que seja implantado um quebra-molas na rua Leonel Freeza, Bairro Vila
Rica. 4138 - Anselmo Britzke Solicitamos ao Executivo para que determine ao setor
competente que sejam tomadas providências imediatas no sentido de realizar limpeza
na rua João Olaneck no Bairro Vila Rica, tais como recolhimento de entulhos e galhos
de arvores que encontram-se depositados ao longo da mesma. 4139 - Anselmo
Britzke Solicitamos ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente a
colocação de lixeira pública na Av. Flores da Cunha n° 5109, próximo ao Restaurante
do Mancha. 4140 - Estevão De Loreno Para que determine ao setor competente que
seja feito o recolhimento de entulhos em frente a APAE. 4141 - Estevão De Loreno
Para que determine ao setor competente que seja feito o recolhimento de entulhos na
Rua Ipiranga próximo a Associação dos Aposentados. 4142 - Estevão De Loreno
Para que determine ao Setor Competente que seja feito tapa Buracos na Rua General
Sampaio. 4145 - Estevão De Loreno Para que determine ao Setor Competente que
seja feito tapa Buracos em vários pontos da Av. Pátria. 4146 - Estevão De Loreno
Para que determine ao Setor Competente para que seja montada uma equipe de
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trabalho, para limpeza e reformas das bocas de lobo da nossa cidade. 4147 _
Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor competente que realize
a pintura de faixa de segurança na Rua Siqueira Campos, em frente á Igreja Água
Viva. 4149 - Fernando Sant'Anna de Moraes REITERA PEDIDOS para que
determine ao setor competente que realize a colocação de placa indicativa de vaga
para deficiente em todas as vagas reservadas a este público, especialmente na vaga
próxima ao número 799, uma vez que portadores de deficiência não são apenas
pessoas com dificuldade de locomoção, sendo imprescindivel a fácil localização da
vaga. 4150 - Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor
competente que realize operação tapa buracos na Rua Rio Negro. 4151 - Alaor
Galdino Tomaz Solicita que depois de lido em plenário, e deferido na forma
regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal solicitando que determine ao
setor competente a colocação de um quebra-molas na rua Marechal Floriano em
frente á Premold.4152 - Anselmo Britzke Solicitamos ao setor competente que
realize imediatos trabalhos de recuperação de um trecho na Rua Leonel Freeza,Bairro
Vila Rica, que tome as providencias cabiveis para acionar os responsáveis para que o
façam, em razão de que houve a retirada de parte da pavimentação asfaltica,
possivelmente para fazer uma entrada de água, e não foi feito o devido reparo,
conforme o que determina a Lei Complementar nO 142 e 153 . 4153 - Otto A.
Gerhardt Neto Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor
competente com a máxima urgência possivel medidas no sentido de agilizar melhorias
em todas as Ruas do Bairro São Lucas, pois estão intrafegáveis principalmente em dia
de chuva. Pedido dos moradores 4154 - Otto A. Gerhardt Neto Encaminhamos
solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima
urgência possivel o conserto de buracos, colocação de cascalho e compactação com
rolo na Rua Carajás Bairro são Jorge, pedido dos moradores. 4155 - Otto A. Gerhardt
Neto Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor
competente com a máxima urgência possivel o conserto de bueiros, colocação de
cascalho e compactação com rolo na Rua Felix Guerra Bairro Wincler, pedido dos
moradores. 4156 - Alaor Galdino Tomaz Solicita na forma regimental, que após
submetido ao plenário para aprovação, seja encaminhado oficio ao Sr. Prefeito
Municipal para que determine ao setor competente que providencie a colocação de um
contêiner na rua Pedro Vargas nO 66. 4157 - Anselmo Britzke Solicitamos ao
Executivo para que determine ao setor competente que sejam tomadas providências
imediatas no sentido de realizar limpeza na Rua Leonel Freeza esquina com a Rua
Gilberto Matioti no Bairro Vila Rica, com recolhimento de entulhos e galhos de arvores
que encontram-se depositados nas mesmas . 4158 - OUo A. Gerhardt Neto
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com
a máxima urgência possivel medidas no sentido de agilizar melhorias nas Ruas do
Bairro Brandina, pois estão intrafegáveis principalmente em dia de chuva. Pedido dos
moradores. 4159 - Otto A. Gerhardt Neto Encaminhamos solicitação ao Executivo
para que determine ao setor competente com a máxima urgência possível medidas no
sentido de agilizar uma calçada de passeio em frente a Empresa Agro Comercial
Sandri, estabelecida no Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz, pedido dos
proprietários 4160 - Marcia Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução serviço de, patrolamento e ensaibramento
e compactação na Rua Cuiabá bairro Floresta e em toda sua extensão pois ,esta 1
impossivel transitar no local e do jeito que esta não pode, ficar a pedido dos
moradores ,se for atendido a comunidade agradece. 4161 - Marcia Luiz Hoppen "
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
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serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua João Neri
Domingues Bairro Ouro Preto e em toda sua extensão. 4162 - 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 . Leitura dos Requerimentos: 4096 - Rudi Brombilla
Requerimento de Pesar O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental,
que depois de lido em plenário e deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e
oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO
DE CARAZINHO, pelo falecimento do senhora Maximilia José Pereira de Campos.
4100 - Gian Pedroso Requerimento de Aplauso Seja encaminhado ofício ao
Presidente da Cotrijal, Sr. Nei Manica, cumprimentando-lhes pelo titulo recebido pela
Expodireto Cotrijal de "Destaque Mercadologico" pela consolidação da marca, gestão
dos canais de distribuição e comercialização, durante a cerimônia de entrega da 41"
edição do Prêmio Exportação RS, no último dia 08 no Teatro Bourbon Country em
Porto Alegre, diante da presença de autoridade, lideranças e executivos das principais
empresas exportadoras do estado. 4101 - Gian Pedroso Requerimento de Aplauso
Seja encaminhado oficio ao Diretor da Escola Estadual de Educação Profissional de
Carazinho (EEPROCAR), Sr. Celito Luiz Lorenzi, extensivo a todos os alunos,
professores e demais funcionários, cumprimentando-lhes pelos 37 anos de fundação.
Recebam os cumprimentos do Poder Legislativo Municipal por estes 37 anos de
educação profissionalizante e o desejo de que a cada ano, mais jovens possam ter
esta brilhante oportunidade de conhecimento. 4103 - Gian Pedroso, Erlei Vieira
Requerimento de Autorização de Viagem Os VEREADORES abaixo assinados
solicitam na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja
AUTORIZADA viagem à Porto Alegre/RS, entre os dia 16 e 18 de julho do corrente,
para participar de audiências com relação a varias demandas para Carazinho nos
Gabinetes dos Deputados Márcio Biolchi, na Secretaria de Educação do RS, na
Secretaria do Esporte e do Lazer, Secretaria de Infraestrutura e Logistica, IGAM e
DPM. 4105 - Gian Pedroso, Anselmo Britzke, Alaor Galdino Tomaz Requerimento
de Aplauso Seja encaminhado oficio a Diretora da Escola Municipal de Educação
Infantil Santa Isabel, no Bairro Ouro Preto, Sra. Carmelita Maria Warken Kem,
extensivo aos demais funcionários, cumprimentando-lhes pela organização e
realização da Festa Junina da Escola, realizada no último sábado, dia 13 de julho,
para a qual fomos convidados para participar da festividade que foi bastante animada
e que contou com grande participação dos alunos, pais e comunidade em geral. 4107-
Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja encaminhado oficio à gerente
da unidade operacional do SESC Carazinho, Giana Groth extensivo aos demais
integrantes da unidade, pela conquista do Troféu Bronze do Programa Gaúcho de
qualidade e produtividade. A entrega do troféu acontece amanha em Porto Alegre na
sede da FIERGS. 4108 - Paulino De Moura Requerimento de Pedido de
Informação O VEREADOR abaixo assinado solicita na forma regimental, que após de
lido e apreciado em Plenário seja enviado oficio em nome do Poder Executivo
Municipal, solicitando informaçôes sobre Concurso Público Municipal. 1) Lista
completa dos aprovados no concurso Público do Magistério Municipal. 2) Lista
completa dos que foram chamados na função. 3) A relação dos aprovados que estão
na lista de espera a ser chamados e que estão na banca. 4) A relação, caso existe
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Cargo de Confiança ocupando esta função dos aprovados. 4109 • Paulino De Moura
Requerimento de Pedido de Informação O VEREADOR abaixo assinado solicita na
forma regimental, que após de lido e apreciado em Plenário seja enviado ofício em
nome da CORSAN-CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO, para as seguintes
informações: 1) Porque moradores de vários edifícios estão sem reparos no sistema
de fornecimento de água. 2) Porque a ausência do pessoal da Corsan, quando
chamado o serviço. 3) Porque não existe plantonistas para atendimento nos finais de
semana, para reparações de rede. 4) Informe, em caráter de urgência, se há na
licitação de concessão dos serviços, a dispensa de prestação de serviços em finais de
semana e a presença de plantão. JUSTIVICATIVA: Devido a reclamações de
moradores da Rua Presidente Vargas e moradores do bairro Floresta, que passam o
final de semana sem água, sob a mesma alegação da inexistência de pessoal e
plantão para reparos nos finais de semana. 4114 - Daniel Weber Requerimento de
Aplauso O vereador signatário requer que depois de lido em Plenário e deferido na
forma regimental, seja expedido ofício por esta Egrégia Casa na forma de APLAUSO
aos sócios proprietários da empresa PERSONALlTÉ, um centro estético que foi
inaugurado no dia 5 desse mês, o centro estético possui atendimento de estética
facial, corporal, salão de beleza e medicina estética. Aos sócios Patricia Paz, Tãnia
Sefrin e Dr. Jorge Benetti, recebam o reconhecimento e as congratulações deste
Poder Legislativo. 4117- Daniel Weber Requerimento de Aplauso O vereador
signatário requer que depois de lido em Plenário e deferido na forma regimental, seja
expedido ofício por esta Egrégia Casa na forma de APLAUSO a Escola Estadual de
Educação Profissional de Carazinho (EEPROCAR), que completou 37 anos de
fundação no ultimo dia 14, oferecendo ensino técnico de qualidade que integra no
currículo escolar, a teoria aliada á prática. À administração e alunos representados
pelo diretor Celito Luiz Lorenzi, recebam o reconhecimento e as congratulações deste
Poder Legislativo. 4119 - Gian Pedroso Requerimento de Aplauso seja
encaminhado ofício ao Presidente da Cotrijal, Sr. Nei Manica, cumprimentando-lhes
pelo fato da COTRIJAL estar entre as "Melhores e Maiores" do Brasil, segundo a
edição especial da Revista Exame, que já está circulando em todo o país e aponta a
Cotrijal Cooperativa Agropecuária e Industrial, com sede em Não-Me-Toque, como a
73' colocada no ranking das cem maiores em vendas da região sul. O levantamento é
realizado anualmente desde 2005 pelo Exame junto a 20 setores da economia
nacional. O excelente desempenho desta que é uma das maiores empresas de nosso
estado é um orgulho para todos nós que estamos próximos e que temos filiais em
nossa cidade, por isso recebam todos o reconhecimento deste Poder Legislativo
Municipal por mais reconhecimento que com certeza é fruto de um trabalho sério,
honesto e competente. 4122 - Rudi Brombilla 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, solicitando que sejam
prestados as seguintes informações: 1. Informar quais as entidades que receberam o
recurso da Lei que autoriza a concessão de auxilio financeiro, transferências e
subvenções sociais no exercicio de 2013, relativo a lei 7.662 de maio de 2013. 2.
Informar o valor repassado e a data do pagamento. 3. Informar quais as entidades que
não receberam o Auxílio e qual o motivo do não pagamento. Justificativa: Após
receber reclamações de entidades que ainda receberam o auxilio cabe a nós
legisladores saber os critérios que estão sendo usados pelo Executivo para liberação
dos mesmos. 4128 - Eduardo Assis Requerimento de Repúdio O vereador abaixo
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enviado oficio de repúdio ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul Sr, Tarso
Genro e ao Detran - RS na pessoa de seu Diretor Sr. Leonardo Kauer, em virtude de
taxas cobradas para emissão de guias de pagamento de qualquer natureza, junto ao
Detran - RS Sabedores que no nosso Estado, já temos as mais altas taxas para
licenciamento, transferências e afins para todo e qualquer tipo de veículo e além do
que, para a emissão de qualquer guia para pagamento, o Detran-RS cobra uma taxa
de emissão no valor de R$ 3,10 (três reais e dez centavos) onerando ainda mais os
contribuintes e usuários dos serviços de baixa qualidade oferecidos pelo
Departamento, pois além de esperar por longo tempo em filas, muitas vezes mau
atendimento e demora para que os serviços sejam prestados, além do que, cobrar
uma taxa desse valor para imprimir uma única página que é a guia para pagamento do
que será solicitado ao Detran-RS, é um verdadeiro arbitrio pois já que os servidores
estão prestando esse tipo de serviço, nada mais justo de que seja impressa a referida
guia sem mais esse custo, pois os contribuintes já estão sobrecarregados de taxas,
impostos e todo tipo de cobrança para manter uma máquina administrativa já
defeituosa. 4143 - Gian Pedroso Requerimento de Aplauso Seja encaminhado
oficio de cumprimentos do Poder Legislativo de Carazinho ao Senhor Anselmo de
Souza, que representou nosso municipio e conquistou o primeiro lugar na 7" Corrida
de Inverno de Estrela na categoria 65 - 69 anos neste domingo, que contou com a
participação de mais de mil atletas de todo Rio Grande do Sul. 4144 - Fernando
Sant'Anna de Moraes Requerimento de Aplauso O Vereador signatário requer que
após lido em Plenário e deferido na forma regimental, seja expedido ofício por esta
Egrégia Casa na forma de APLAUSO destinado a Senhorita GABRIELE STURMER
DE OLIVEIRA pela conquista no dia 14,07.2013 do liIulo de 1" Prenda Mirim
2013/2014 do CTG Unidos Pela Tradição Riograndese. O liIulo é uma grande
conquista pessoal para a menina Gabriele, dedicada em honrar as tradições gaúchas,
motivo pelo qual merece nosso reconhecimento e congratulações. 4148 - Rudi
Brombilla Requerimento de Apoio O Vereador abaixo subscrito requer, na forma
regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja enviado ofício à ACIC -
Associação Comercial e Industrial de Carazinho; SindVarejista Carazinho e a CDL
Câmara de Diretores Lojistas em nome dos seus diretores em apoio ao Movimento
Legista RS sem diferença -ICMS justo já! Que será realizado dia 16/07/2013 - terça
feira, com fechamento do comercio das 16horas ás 17horas e uma caminha até a
praça Albino Hillebrandt. Com a reivindicação do fim do imposte de fronteira,
diferencial do ICMS cobrado pelas compras fora do estado das empresas
enquadradas no Simples Nacional, categoria esta de empresas gauchas de varejo que
geram 200 mil empregos em todo estado, 4163 - Daniel Weber, Eduardo Assis,
Estevão De Loreno Marcio Luiz Hoppen, Otto A. Gerhardt Neto, Paulino De
Moura, Rudi Brombilla Requerimento de Mesa Diretora Os Vereadores abaixo
subscrito, requerem na forma regimental, que após lido em plenário, solicita à Mesa
Diretora, para que a comissão de saúde possa acompanhar as investigações sobre a
morte do Sr. Janio Vanderlei Pedrotti dos Santos que era um morador do bairro
Planalto. A solicitação em questão justifica-se por constar denuncias por parte dos
familiares, que alegam terem procurado o sistema publico de saúde, sendo que não
obtiveram resultado. 4164 - Daniel Weber, Eduardo Assis, Estevão De Loreno
Mareio Luiz Hoppen, Otto A. Gerhardt Neto Paulino De Moura, Requerimento de
O Vereador abaixo-assinado requer, na forma regimental, que depois de ouvido em
plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio acionando a
comissão de obras do municipio para que seja feita uma averiguação no
estacionamento da Av. Pátria, porque segundo consta foram feitas denuncias dizendo

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99.500-000 - CARAZINHO - Rà
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

'fi".''''''''O.'',,,,<f' ~. ;.., ~

.. ~

CÂMARA MUNICIPAl DE
VEREADDRES DE CARAZINHD

que o estacionamento obliquo cito na referente avenida possui irregularidades, como
diferentes formas de angulação no estacionamento, o que pode vir a ocasionar
acidentes e também atrapalhar a transitabilidade de veiculos neste trecho. O presente
requerimento visa esclarecer e sanar duvida referente a este estacionamento. 4166 -
Gilnei Alberto, Jarré - Suplente Requerimento de Pedido de Informação O
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de lido em plenário
o PEDIDO DE INFORMAÇÃO, seja encaminhado ao Executivo Municipal para que
informe referente ao que segue abaixo. 1- Cópia das taxas de licença para exercício
de comércio ambulante ou eventual. 2- Referente aos vendedores de quadros,
plantas, poltronas (sofás), no periodo de 08/07/2013 á 15/07/2013. Sala Antônio
Libório Bervian, 15 de julho 2013. Espaço destinado a Diretoria de Expediente.
Passamos agora ao intervalo regimental. Conforme acordo de bancadas não haverá
intervalo regimental. Passamos ao grande expediente. A Cãmara Municipal de
Carazinho homenageia na data de hoje conforme solicitação do Vereador Márcio Luiz
Hoppen sobre o Protocolo 4078 o Senhor Renato Luca praticante de Artes Marciais a
mais de trinta anos. Dando continuidade aos trabalhos, o vereador Paulino de Moura-
PTB, Olto Gerhardt Neto-PT, Anselmo Britzke-PDT, Alaor Tomaz-PDT, Gilnei Jarré-
PSDB,Daniel Weber-PP, Estevão de Loreno-PP, Fernando Sant'Anna-PP, Rudinei
Brombilla-PP, Eduardo Assis-PSD, Márcio Hoppen- PMDB, fizeram uso da palavra na
tribuna. Passamos para a ordem do dia. Passamos para a apreciação e votação dos
requerimentos. O presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura do número e
autor e dos requerimentos. O vereador Daniel Weber pediu questão de ordem para
que os requerimentos fossem votados em bloco. O vereador Rudinei Brombilla pediu
questão de ordem para que o requerimento 4101 fosse votado em separado. O
presidente colocou em votação o pedido dos vereadores. Aprovado por todos. O
presidente colocou em discussão os requerimentos, os vereadores Paulino de Moura,
Gilnei Jarré, Rudinei Brombilla, Eduardo Assis, Alaor Tomaz, Anselmo Britzke, se
pronunciaram na tribuna. Não havendo mais vereadores que quisessem discutir, o
Presidente colocou em votação o requerimento 4101. Aprovado por dez votos.
Projetos: O vereador Rudi Brombilla pediu questão de ordem para fazer a retirada do
PLC 002.13 de autoria do mesmo junto com o vereador Daniel Weber e transformar o
mesmo em Indicação ao Executivo Municipal. O vereador Eduardo Assis também
pediu questão de ordem para fazer a retirada do PLL 029.13 de autoria do mesmo e
informou que transformou o projeto em Indicação ao Executivo Municipal. O vereador
Paulino de Moura pediu questão de ordem para que fossem votados em bloco os
Projetos viáveis e em separado o Projeto 032.13 de autoria do vereador Olto Gerhardt
Neto e que depois de colocado em votação o secretário fizesse a leitura do Parecer da
DPM do respectivo projeto na integra. O vereador Estevão de Loreno pediu questão
de ordem para ressaltar que o Projeto 042.13 do Executivo fosse votado em separado
da Emenda ao mesmo. Leitura dos Projetos Viáveis: PL 042.13, PL 044.13 e
Relatório 007.13. O secretário procedeu à leitura dos Pareceres da CJF dos
respectivos projetos. O presidente colocou em discussão os pareceres, não havendo
vereadores que quisessem discutir, colocou em votação. Aprovado por todos. O
secretário Procedeu a leitura dos Pareceres da COES. O presidente colocou em
discussão os pareceres, não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em
votação. Aprovado por todos. O presidente colocou em discussão os Projetos com os
Pareceres já aprovados. Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários
se manifestem. Aprovado por todos. O secretário procedeu a leitura do Projeto 042.13
e da Emenda Modificativa da CJF ao respectivo projeto. O presidente colocou em
discussão a Emenda Modificadora do PL 042.13, não havendo vereadores que
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quisessem discutir, colocou em votação. Aprovado por todos. O secretário procedeu a
leitura do Parecer da CJF do PL 042.13. O presidente colocou em discussão, não
havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em votação. Aprovado por todos,
O secretário procedeu à leitura do Parecer da COES do PL 042,13, O Presidente
colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em
votação, Aprovado por todos, O presidente colocou em discussão o Projeto 042,13
com Emenda Modificativa, não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou
em votação, Aprovado por todos, O secretário procedeu a leitura do Parecer da DPM
do Projeto de Lei 032,13. O secretário procedeu a leitura do Parecer da CJF do PLL
032,13. O presidente colocou em discussão o parecer da CJF. Não havendo
vereadores que quisessem discutir, os vereadores Paulino de Moura, Estevão de
Loreno, Olto Gerhardt Neto, Daniel Weber, Anselmo 8ritzke, Alaor Tomaz se
pronunciaram na tribuna. Não havendo mais vereadores que quisessem discutir,
colocou em votação. Aprovado por todos. Nada mais havendo a tratar, sob 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 dois de julho
de dois mil e treze às 18h45 minutos, tenham todos uma boa noite.
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