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APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de
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~~;l~/
Ao vigésimo segundo dia do mês de julho de dois mil e treze, dezoito e qU_áréntar~ldengte
cinco minutos ocorreu á vigésima sétima reunião da Cãmara Municipal de Carazinho.
O Vereador Vitor Xavier de Moraes procedeu á leitura de um trecho da Bíblia. O
secretário fez a leitura do requerimento do Vereador Fernando Sant'Anna de Moraes,
solícitando a convocação do Suplente de Vereador do PP- Klayton Pereira, para a
sessão plenária do dia vinte e dois de julho de dois mil e treze, por afastamento do
mesmo por motivos de tratamento de saúde. O secretário procedeu á leitura do
requerimento do vereador Márcio Luiz Hoppen, solícitando a convocação da Suplente
de vereador do PMDB-Sandra Citolín, para a sessão Plenária do dia vinte e dois de
julho de dois mil e treze, por afastamento do mesmo por motivos de tratamento de
saúde. O secretário procedeu á leitura do requerimento do vereador Anselmo Britzke
solicitando a convocação do Suplente de vereador do PDT-Vitor Xavier de Moraes
para a sessão Plenária do dia vinte e dois de julho de dois mil e treze, por afastamento
do mesmo por motivos de tratamento de saúde. O presidente Olto colocou em
apreciação a ata 026/13 da sessão ordinária do dia quinze de julho de dois mil e treze.
Está em discussão á ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou em
votação. Aprovado por todos. O Secretário procedeu á leitura do expediente da
presente reunião. Ofício 106/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto
de Lei 047/13; Oficio 107/13 do Executivo Municipal, o qual responde ao OP 102/2013;
Ofício 108/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 048/13;
Ofício 109/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Veto ao PL 042/13; Ofício
110/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 049/13; Oficio
113/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha Emenda Modificativa ao Projeto de
Lei 041/13; Oficio 114/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha Veto Emendas
001 e 002 ao Projeto de Lei 040/13; Oficio 387/13 da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura o qual responde ao 00 713/2013; Ofício 279/13/6249 do Gabinete
do Governador o qual responde ao 00 703/2013; Ofício DIR/SEGER 180/2013 do
Presidente do Banrisul o qual responde ao 00 690/2013; Oficio Circular 003/2013 do
Diretor Administrativo-Financeiro da ELETROCAR convidando para a Audiência
Públíca no dia 26 de Julho, das 13 h 30 min ás 17h; Convite do Conselho de
Desenvolvimento do Vale do Taquari e a Comissão Pró-Duplicação da BR 386 para a
reunião no dia 31 de Julho, ás 14 horas, no Auditório do Prédio 11, na UNIVATES, em
Lajeado; Convite do COMDICACAR para homenagem em agradecimento aos
Parceiros e Apoiadores na Campanha de Arrecadação do Imposto de Renda
2012/2013, no dia 23 de Julho, na ACIC, ás 11h 45min; Convite do SENAC para o
Lançamento dos Cursos Técnicos no dia 23.07, ás 19h 30 min, no Palácio do
Comércio; leitura das Indicações: 4191 - Erlei Vieira Solicita ao Executivo Municipal
que seja encaminhado ofício ao Secretário de Obras do Estado do Rio Grande do Sul
e ao Gabinete do Deputado Lucas Redecker requisitando de forma emergencial
maquinários para Secretaria Municipal de Obras para realização de melhorias nas
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•estradas vlclnais do município. Segundo informações o Governo do Estado está

disponibilizando 42 máquinas e veiculos pesados atender a todo RS. 4195 - Rudi
Brombilla Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente os
trabalhos de Patrolamento, Cascalhamento, Compactação e limpeza de bueiros da
Rua Anita Garibaldi, solicitação da Comunidade. 4199 - Gian Pedroso Encaminhamos
ao novo Secretário Municipal de Obras, Sr. Paulo Barbosa o pedido dos moradores da
Rua Amazonas, no Bairro Oriental, que através de um abaixo assinado comprometem-
se a pagar pelo material para que seja feita a pavimentação de uma extensão de
aproximadamente 85 metros que ainda não foi pavimentada, trecho que inicia na Rua
Ceará e vai até a área de preservação no sentido Bairro Loeff. 4202 - Alaor Galdino
Tomaz Seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor
competente, que realize imediatos trabalhos de recuperação no Beco da Cuiabá. 4203
- Alaor Galdino Tomaz Solicita na forma regimental que após aprovado em plenário
seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que estude a viabilidade da
implantação de um Posto de Saúde na região do Bairro Glória. 4204 _ Orion
Albuquerque Destaque Conforme Art.106 9 3° Para que estude a possibilidade de
implantação e fornecimento de uniformes escolares a todos os alunos matriculados na
rede pública municipal de ensino. 4207 - Rudi Brombilla Solicitando o Executivo que
determine ao Setor Competente para que realize melhorias como patrolamento,
cascalhamento e compactação na estrada que liga Cruzinha a Pinheiro Marcado, onde
a mesma encontra-se em péssimo estado devido ao grande movimento de veículos
pesados que circulam diariamente pela estrada, onde também é passagem de acesso
as granjas das proximidades, causando assim transtornos aos motoristas. 4208- Rudi
Brombilla Solicitando ao Executivo que determine ao setor competente urgentemente,
a limpeza da sanga que desce na Rua Candinha até o Clube Aquático, pois várias
reclamações estão sendo feitas devido ao mau cheiro, a quantidade de insetos e o
risco a saúde dos moradores das proximidades, solicitação da comunidade. 4209 _
Gian Pedroso Encaminhamos ao Secretario de Obras nossa solicitação para que
sejam providenciados estudos no sentido de realizar a construção de uma ponte
ligando os Bairros Oriental e Loeff, atendendo assim esta antiga reivindicação dos
moradores. 4214- Estevão De Loreno Para que determine ao setor competente que
seja feito o recolhimento de entulhos na Rua Ipiranga, em frente à residência N° 112.
4215 - Estevão De Loreno Para que determine ao setor competente que seja feito o
recolhimento de entulhos na Rua 20 de Setembro, em frente à residência N° 1041.
4216 - Estevão De Loreno Para que determine ao Setor Competente que seja feito a
limpeza externa de todos os contêineres de lixo. 4217 - Estevão De Loreno Para que
determine ao Setor Competente que seja feito tapa buracos na Rua Anchieta, junto ao
quebra - molas. 4220 - Eduardo Assis O vereador abaixo assinado requer na forma
regimental que depois de lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício ao
Executívo Munícipal para que determine ao setor competente, para que realize
fiscalização e faça cumprir a lei Municipal nO6. 953 de 06 de maio de 2009 no que diz
"- Proibe a colocação de panfletos publicitários em veiculos automotores, no Município
de Carazinho". A referida lei, não está sendo cumprida e por consequência, a
fiscalização se faz necessária, pois no centro de Carazinho alguns estabelecimentos
comerciais colocam pessoas nas sinaleiras para entrega de material e quando os
veículos estacionam estão colocando esses panfletos de propaganda em todos os
veículos sejam carros, veiculos utilitários e até motocicletas, se faz preciso cumprir a
lei, pois quando se colocam as mesmas nos carros muitas vezes ocasionam danos
aos mesmos, prinCipalmente aos limpadores de para brisas. 4221- Eduardo Assis O
vereador abaixo assinado requer na forma regimental que depois de lido e aprovado
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em plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal para que determine ao setor
competente, que fiscalize o trânsito de caminhões e veiculos pesados no centro do
Munícípio em horárío comercial. Esses veículos, quando estão descarregando nas
lojas, fruteiras, mercados e afíns, alem de usar duas ou três vagas dos carros, muitas
vezes ainda não estacionam adequadamente, estacionando sob a via de rolamento,
causando grandes transtornos no trânsito e quando trafegam muitas vezes em baixa
velocidade atrapalham ainda mais o fluxo de veículos. 4224 - Eduardo Assis O
vereador abaixo assinado requer na forma regimental que depois de lido e aprovado
em plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao setor
competente, para realizar estudo de implantação de estacionamento rotativo
pago na Avenída São Bento, entre as quadras da Av. Flores da cunha e Travessa
Aloísio Link. 4225 - 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 competente, que faça o conserto de
um buraco na esquina da rua Bernardo Paz e Av. Mauá. 4226 - Clayton Pereira
Solicitando o Executivo que determine ao Setor competente a colocação de (03) três
Containers de coleta de lixo na Avenida São Bento entre a Av. Flores da Cunha até
Av. Ipiranga, solicitação da comunidade. 4228 - Clayton Pereira Solicitando o
Executivo que determine ao Setor competente os estudos de abertura de novas vagas
para idosos próximos as Agencias Bancarias de nossa cidade, solicitação da
Comunidade, devido ao grande fluxo de pessoas de idade que necessitam deste
beneficio. 4229- Eduardo Assis O vereador abaixo assinado, requer na forma
regimental que depois de lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio ao
Executivo Municipal parar que determine ao setor competente, para que verifique a
sincronização das sinaleiras, pois na extensão da Av. Flores da Cunha, todas estão
com a sincronização errada, pois uma abre, dando passagem para o veiculo e na
outra quadra a outra ja fecha o sinal. Lembrando que em horário de pico, o trânsito
que já é caótico, fica pior, e em muitos casos, algumas vias transversais ficam
bloqueadas, pois o movimento de veículos é muito grande, sem contar no tempo que o
motorista leva para se deslocar e no gasto que o mesmo tem com combustivel. 4230 _
Otto A. Gerhardt Neto Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine
ao setor competente medidas no sentido de reativar o Campeonato de Futebol de
Campo do nosso Município. Os times estão pedindo o apoio da Prefeitura desde o
inicio do ano, pois é um meio de lazer e entretenimento de muitas famílias, pedido da
comunidade em geral 4231 - Otto A. Gerhardt Neto Encaminhamos solicitação ao
Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência possível
medidas no sentido de agilizar o reparo nos enormes buracos na Avenida Mauá em
frente a Secretaria da Educação do Município. 4232 - Clayton Pereira Solicitando o
Executivo que determine ao setor competente os serviços de reparos no corredor
"calçada" dos trilhos na proximidade da empresa Sul Motos, a mesma encontra-se em
péssimo estado de conservação causando danos aos pedestres. 4235 - Erlei Vieira
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
de alterar a Rua Alferes Rodrigues no Centro para ser mão única, na quadra entre as
Avenidas Flores da Cunha e Mauá. 4237 - Sandra Verônica da Maia Citolin I Para
que determine ao Setor Competente que seja feito melhorias na Rua 21 de Abril, no @
Bairro Santo Antônio. 4241 - Sandra Verônica da Maia Citolin Para que determine ao
Setor Competente que seja estabelecida uma força tarefa entre Secretaria de"
Assistência Social, Defesa Civil e Secretaria da Saúde, no sentindo de fazer frente à \',~ "
demanda de pessoas vulneráveis ao intenso frio que está ocorrendo na nossa região.~\) •
4242 - Sandra Verônica da Maia Citolin Para que determine ao Setor Competente . ,\
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que seja feito a isenção do ISS (Imposto Sobre Serviços) das empresas de transporte
coletivo de 3% conforme Código Tributário do Municipio com a finalidade de redução
na mesma proporção do valor das passagens dos usuários do transporte coletivo
Municipal e para as empresas de transporte que levam estudantes e trabalhadores
para Passo Fundo. 4243 - Sandra Verônica da Maia Citolin Para que determine ao
Setor Competente que seja feito melhorias na Rua Polidoro Albuquerque em toda sua
extensão, bem como na sua continuidade com a Rua Rio Negro. 4244 - Sandra
Verônica da Maia Citolin Para que determine ao Setor Competente que no periodo
em que alguns postos de saúde que ainda estão sem contratação de médicos, que o
ambulatório municipal atenda a partir das 8 horas da manhã, assim a comunidade
ficará assistida também, durante o dia todo. Leitura dos Requerimentos: 4190 _Gian
Pedroso Requerimento de Aplauso Seja encaminhado oficio ao Presidente do
Sicredi, Sr. Ademar Schardong e ao Vice Presidente do Sicredi Alto Jacuí, Sr.
Gervásio Jorge Diehl, cumprimentando-lhes pelo Sicredi ser novamente a terceira
instituição financeira com maior volume de recursos concedidos ao crédito rural no ano
passado, segundo o ranking Melhores & Maiores 2013, da revista Exame. O Melhores
& Maiores 2013 também incluiu a Sicredi Participações (SicrediPar) entre os 200
maiores grupos empresariais do Brasil 4192 - 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 para a Madeireira Pilger em nome de seu proprietário Vilson Pilger
extensivo a seus filhos e a todos os funcionários pela realização da campanha do
agasalho, iniciativas como esta que são dignas de reconhecimento. "Esta iniciativa
veio em hora oportuna aquecendo o coração e o inverno dos mais necessitados". A
familia Pilger e a todos os funcionários recebam as congratulações do Poder
Legislativo Municipal. 4193 - Vereador Erlei Vieira Erlei Vieira Requerimento de
Aplauso REQUERIMENTO DE APLAUSOS DEFENSORIA PÚBLICA. 4196 - 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 da senhora DILETA
ESTERY BARLETO. 4198. Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja
encaminhado oficio á carazinhense Kananda Scheneider dos Santos
cumprimentando-lhe pela conquista do titulo Miss Rio Grande do Sul Juvenil 2013, o
evento aconteceu no domingo dia 07 em Torres. 4200 - 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
cumprimento a Empresa RETIVEL PEÇA & RETIFICA DE MOTORES LTDA em nome
de seu Sócio Proprietário Paulo dos Santos e extensivo a todos os funcionários e
colaboradores pela comemoração de 12 anos de atividade Comercial em nossa
Cidade. 4205- Orion Albuquerque Requerimento de Aplauso EMENTA: que seja
enviado oficio de Cumprimentos as defensoras públicas Mariana Cezar e Daniele da
Costa Lima, que atuaram com as voluntárias, neste sábado dia 20 do corrente mês
pela parte da manhã no Bairro São Lucas, onde a comunidade foi beneficiada com um
mutirão da Defensoria Pública de Carazinho, das 8h às 12h, na EMEI São Lucas, a ~
Escola municipal do bairro. 4206 - Orion Albuquerque Requerimento de Aplauso \
Que seja enviado oficio de Cumprimentos ao atleta Carazinhense Anselmo de Souza,

'\
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que conquistou o primeiro lugar no 7a Corrida de Inverno de Estrela na categoria 65 _
69 anos no último domingo dia 14 do corrente mês. 4211 - Rudi Brombilla
Requerimento de Solicitação de Serviço O Vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado
oficio ao DAER - RS Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem solicitando
melhorias com reparos "Operação Tapa Buraco" no acostamento entre o Trevo
Diógenes Martins Pinto até entrada do Bairro São Sebastião, Solicitação feita pela
comunidade pelo grande fluxo de veículos e pedestres com concentração de
empresas de grande expressão como Tecnoma e Hipper Boa vista e outros, e no
momento encontra-se praticamente intransitável, providências a serem tomadas com
urgência para evitar acidentes que tem se tornado rotineiro. 4213 - 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 aplauso
a Senhorita Kanandra Schineider dos Santos, pela conquista do líIulo de MISS RIO
GRANDE DO SUL JUVENIL, no ultimo dia 7 de julho de 2013, "É a beleza e simpatia
da mulher de nossa terra, beleza feminina que está no corpo e no olhar, na maneira de
sorrir,no jeito de caminhar, nos atos e atitudes, está dentro do coração, e sempre em
evidência, sempre em evolução,"4218 - Gian Pedroso Alaor Galdino Tomaz
Requerimento de Aplauso Seja encaminhado oficio ao oficio ao Sr, Erineu Xavier,
sócio da Empresa Stratégya, extensivo aos demais sócios Víverson Amorim, Eliziane
Dill de Oliveira e Siivana Marilei da Silva, bem como aos colaboradores,
cumprimentando-lhes por terem recebido a Medalha Bronze do Programa Qualidade
RS 2013, em evento que ocorreu na noite de terça-feira (16) em Porto Alegre, durante
solenidade de entrega das medalhas e troféus, aos vencedores da 18° Edição do
Prêmio Qualidade RS 2013 do Programa Gaúcho de Produtividade (PGQP), que
contou com a participação de 81 empresas e organizações gaúchas que receberam a
distinção do programa que é referência internacional. 4219 - Alaor Galdino Tomaz
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental,
que depois de lido em plenário para aprovação, seja enviado oficio ao Presidente do
Owerkil A.C Adriana Barboza e de igual teor ao presidente de honra Arceni
Barboza,extensivo à todos atletas do Owerkil, que completa no próximo dia 25 de julho
mais uma data festiva, Fundado em 1990, o Owerkil disputou ao longo de seus 23
anos de existência as mais diversas competições do nosso município, com diversos
titulos alcançados e revelando diversos talentos esportivos. Também é relevante a
participação social dessa entidade ,que igualmente tem se envolvido em muitas
atividades de cunho social,demonstrando sua preocupação não só em disputar
competições mas também com a construção da cidadania. 4222 - Eduardo Assis
Requerimento de Pedido de Informação O vereador abaixo assinado, requer na
forma regimental que apo's lido e aprovado em plenário,s seja enviado ofício ao
Executivo Municipal, solicitando que sejam prestado as seguintes informações: 1. Qual
o valor arrecadado com a taxa de lixo, do dia 1 de janeiro a 15 de julho de 2013? 2,
Onde estrá sendo aplicado esse valor? Justificativa: Sabendo que o lixo em nossa
cidade, tanto o recolhimento quanto o destino do mesmo, está fora de controie, pois o
recolhimento não tem data nem dia fixo para passar pelos bairros e o aterro está em
situação caótica sem condições de recebimento do lixo, 4223 - Eduardo Assis
Requerimento de Pedido de Informação O vereador abaixo assinado, requer na
forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio ao
Executivo Municípal, solicitando que sejam prestado as seguintes informações: 1\
Onde foi aplicado o recurso da venda da folha de pagamento para o banco Itau? 2,
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Referente ao valor da renovação do contrato de prestação de serviços de água e
esgoto entre a prefeitura de Carazinho e a Corsan. Sobre a outorga, informe o valor
que a Corsan repassou em 2013? E onde foi aplicado? 3. Qual o valor economizado
mês a mês desde Janeiro de 2013 até a presente data com o turno único e onde esse
valor foi aplicado também mês a mês? 4. qual o valor total economizado com o corte
do vale alimentação dos inativos e aposentados até a presente data,a e onde esse
valor foi aplicado? Justificativa: Por ser um valor de relevância e como legislador do
município cabe ao vereador fiscalizar se esses valores foram aplicados, onde esses
valores foram aplicados e se não foram o porquê disso. 4227 - Clayton Pereira
Requerimento de Solicitação de Serviço O Vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado
oficio a ELETROCAR - Centrais Elétrica de Carazinho para que estude a viabilidade
de que seja colocado um posto de iluminação Publica próxima a empresa Sul Motos,
na justificativa com proximidade dos trilhos e com grande fluxo e pessoas que circulam
por esta via a noite ficando as escuras ocasionando grande risco a população que por
ali circula. 4238 - Sandra Verônica da Maia Citolin Requerimento de Pedido de
Informação A vereadora signatária requer que depois de lido em plenário seja
encaminhado oficio com PEDIDO DE INFORMAÇÃO ao Executivo Municipal, para
que o setor competente informe o seguinte: 1) Quais as condições de andamento das
obras de asfaltamento das Ruas Monte Alegre e Belém. 2) Quais as condições de
andamento do calçamento da Rua J. Milton Arnold do Bairro Floresta. 3) Anexar cópia
dos Contratos dos referidos Projetos. JUSTIFICATIVA: Tal pedido se justifica pelo fato
de que a licítação já foi realizada e vencida pela Copasul. 4239- Sandra Verônica da
Maia Citolin Requerimento de Pedido de Informação A vereadora signatária requer
que depois de lido em plenário seja encaminhado oficio com PEDIDO DE
INFORMAÇÃO ao Executivo Municipal, para que o setor competente informe o
seguinte: 1) Informações sobre a desoneração PIS e COFINS para as empresas de
Transporte Municipal e Intermunicipal, visto que teve o intuito de reduzir o valor das
passagens dos usuários, como ocorreu em diversas cidades do pais. O motivo da
desoneração foi o clamor dos jovens e trabalhadores nas constantes manifestações
nas ruas, solicitando essa redução. Esta casa não tem conhecimento desta redução
de valores nas passagens, tanto no transporte urbano quando no intermunicipal. 2)
Anexar cópia dos Contratos dos referidos Projetos.JUSTIFICATIVA: Por ter havido
desoneração que foi o clamor dos jovens e trabalhadores nas ruas solicitando redução
no valor das passagens. E esta casa não tem conhecimento de que houve redução de
valores pelos usuários, na proporção da isenção de 5%, que é a lei. 4240 - Sandra
Verônica da Maia Citolin Requerimento de Pedido de Informação A vereadora
signatária requer que depois de lido em plenário seja encaminhado oficio com
PEDIDO DE INFORMAÇÃO ao Executivo Municipal, para que o setor competente
informe o seguinte: 1) Se foi consultado o Conselho Municipal de Trânsito em relação
à implantação do estacionamento oblíquo na Av. Pátria 2) Anexar cópia da Ata do
Conselho Municipal de Trânsito, com o referido parecer, se houver. JUSTIFICATIVA:
Esta solicitação deve- se a constantes reclamações, tanto dos usuários do ~
estacionamento quanto aos que trafegam na Avenida Pátria, devido à via ser de alto
fluxo de veiculos e devido ao trafego flUirde forma mais segura, pois ali localiza - se o
hospital, clínicas e laboratórios, tornando-se desta forma muito perigosa para os ~
usuários. Passamos agora ao intervalo regimental. Conforme acordo de bancadas não
haverá intervalo regimental. Passamos ao grande expediente. O presidente chamou /
para fazer uso da palavra na tribuna a vereadora Sandra Citolin-PMDB e após os
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demais vereadores, Paulino de Moura-PTB, Vitor Xavier-PDT, arion Albuquerque-
PSDB, Rudinei Brombilla-PP,Estevão de Loreno-PP, Clayon Pereira-PP,Daniel Weber-
PP, Eduardo Assis-PSD, fizeram uso da palavra na tribuna. Passamos para a
apreciação e votação dos requerimentos. a presidente solicitou que o secretário
fizesse a leitura do número e autor e dos requerimentos. a vereador Paulino de Moura
pediu questão de ordem para que os requerimentos fossem votados em bloco, a
presidente colocou em votação o pedido do vereador. Aprovado por todos. a
presidente colocou em discussão os requerimentos, os vereadores Paulino de Moura e
Sandra Citolin se pronunciaram na tribuna, Não havendo mais vereadores que
quisessem discutir, o Presidente colocou em votação os requerimentos, Vereadores
favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovado por todos
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 nove de julho de dois mil e treze às
18h45 minutos, tenham todos uma boa noite.
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~ Presidente
Vereador Rudinei Brombilla

Secretàrio

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99.500-000 - CARAZINHO - RS
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

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007

