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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

Câmara MU(licipal de
Caraz1nha

APROVADO POR U;<ANIMIDADE
Na reunia o de

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 30 DE SETEMBRO 2013
037/13

Ao, trigésimo dia do mês de setembro de dais mil e treze, dezoito e quarenta e tnca
minutos ocarreu á trigésima sétima reunião da Cãmara Municipal de Carazinha. O
Vereador Daniel Weber procedeu á leitura de um trecho, da Biblia O presidente
calacau em apreciação, a ata 036/13 da sessão ordinária da dia vinte e três de
setembro de dois mil e treze. Está em discussão á ata, não, havendo vereadares que
quisessem discutir calacou em vataçãa. Aprovada par todas. O presidente pediu que a
secretário procedesse a leitura do expediente da presente reunião,. Oficio 180/13 do
Executivo Municipal, Ó qual retira' 'a p.roje\p de Lei -0'£54/2013' para reestudo; Ofício,
178/13 do Executivo Municipal, a qual responde ao, OP 150/2013 Canvite da
Secretaria Municipal de Assistência Social para o almaço, da dia do Idoso no Patronato,
Santa Antônia no dia 01.10, ás 11 haras; Oficio SG 162/2013 do Diretor Técnico-
Camercial da ELETROCAR a qual respande ao OD 1053/2013, de autaria do
Vereadar Eduardo, Assis - PSD; Oficia 1347/2013 STP, o qual encaminha cópia da
.' .'nl-' .... ,,' .'1\..,' •.•• , r: ,'r>'- ',.,,-,.- ".J~.. _~I.. "-, .-, -

iniCiai e dos dacumentos que acampanham a' ADIN 70056182025; Ofício
• . . " " (.., ~ '. _ .. ,_, _.~_, 1',r., ""'''-'0 ." . -.

1018/DP/2913, da Delegacia de. p'olícia; Camiité' aO' Grupo Gazeta para a
.' ." . \ I.... _;.,. I " , .•• ,._ , • ,,"., _ I., ,_ ,..).. . •..._c.

apresentação das n.ovas marcj3,?,..e lançamento. (:la,emissara 100:3 FM, na
EXPOCARAzlNHO "2013; Ofítio'Ó62í2013, da~''ESc01â r'Eshldual de Ensino
Fundamental Princesa Isabel, soíicitândo a 'espaço dà tPioupâLivre para â Sessão
Ordinária da dia 30.09.; Solicitaçãb do Presidente do SlndfêatóRural para a divulgação,
da EXPOCARAZINHO 2013; ProJeto de Lei Autariá:VereádorRudi Brombilla - PP
EMENTA: Institui o "IPTU Acessibilidáde", desconto"f;<?ímposto Predial Territorial
Urbano(IPTU) aas proprietárias de il'flóveis residenciais 'é to'merciais que adaptem as
calçadas ao, partador de necessid~des especiais e d?o1&~,~ providências; Projeto de
Lei Autoria: Vereadar Fernando Sant' Anna de Moraes - PP EMENTA: Torna de
utilidade pública a Àssociaçãa Beneficente dos poli~iai~'- Militares de Carazinho.
Prajeta de Lei Autaria: VereadarcGian Pedraso - PDTJ~J~ENTA: Obriga as feiras e
expasições realizadas na Municipio de Carazinho a dispqnibilizarem espaça destinado
à expasiçãa de cães. e gatas para adoção e dá outra{pravidências. Projeto de Lei
Autoria: Vereador Gian Pedrasci'- .PDT EMENTA:l\utorjza o Poder Executivo a
disponibilizar lista campleta das linhas nós pontos de ôiíWJ,~:'e dá outras providências;
Projeto de Lei Complementar Aútoria: Vereador Gian'.'Pedroso - PDT EMENTA
Acrescenta parágrafo, 4° ao artigo 92 - Capitulo XV dos.Serviços de Limpeza da Lei
Camplementar nO 03/85 que institui o Código, de Postúras da Município, e dá autras
pravidências. Emenda a Projeta' de Lei Autoria: Vereaaor.Daniel Weber EMENTA:
Altera a Artigo 2° da Prajeta de Lei nO046/13. Art. 2° : O. dfa"do encontro de veículas
antigos será camemorado no dia 24 de Novembro,. 'de cada ano,. Leitura das
Indicações: 5003- Rudi Brombilla Salicita ao, Executivo para que determine ao, setor (l
competente a viabilidade de restauração da Praça. do, Hospital, que é um local de 7CJ
referencia que recebe milhares de pessoas de outros municípias, pois sendo um
Centro de Referencia de Saúde para autros municípios,capelas mortuárias com
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Mercados, Lojas, Posto de Combustíveis, com grande circulação diária de veiculos,
pedestre. Praça encontra-se com falta de pavimentação, bancos quebrados, lixeiras
de latão, iluminação precária, pracinha infantil sem manutenção, na realidade com
aspecto de abandono. Nossa comunidade reivindica melhorias até pela situação de
segurança. 5004 _ Daniel Weber Solicita para que seja instaladas placas de
sinalização na Rua 20 de Setembro com a Rua Tamandaré, bem como a pintura de
faixa de segurança nesta Rua. 5010 - Paulino De Moura Solicitar ao Executivo
juntamente com o setor competente o recolhimento dos entulhos diversos depositados
na Rua Epitácio Pessoa, n° 188 em toda a sua extensão. 5011 - Daniel Weber O
Vereador abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal solicitando para que sejam
feitas reformas com a máxima urgência nas instalaçôesdo ESF Princesa como
Pinturas, conserto no assoalho e janelas, mofo nas paredes bem como demais
providencias necessárias, pois na maneira que se enêóntra o local não pode ser
considerado um Posto de Saúde.'5012 - Paulino De Moura Solicitar ao Executivo que
solicite ao setor competente o patrolamento e cascalhame(1to na RUA RAUL PILA,167
do bairro Fábio, reivindicação do's'moraélores. 5013 -"Paúilhó De Moura Solicitar ao
Executivo o patrolamemto e casêalhamento na TRAVÉSSA FARRAPOS sln, Bairro
Centro, reivindicação dos moradores. 5014 - Dariíef'V'Jeber O Vereador abaixo
assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio' ao Sr. .Prefeito ML!niClpa! solicitando para'qüe' seja realizado o corte da
grama no éntorno do ÉSF Planallo êóni à maxima urgendá ..5019 - Daniel Weber O

" • _ . ". r' . ,- I -. . ,"' .'-" ,-,', .-.,'",,,,,'.... . .

Vereador abaixo assinado, solicita ,que. após lida em plenário, e deferida na forma
regimental, seja envi'ildo oficioaoSr. Prefeito Munlclpa(sQíidtando para que seja
realizado o corte da grama no entorno do' ESF Prinêésacom a máxima urgência 5020
_ Paulino De Moura Operação de tapa buracos na AVENIDA SÃO BENTO, no bairro
Glória, reivindicação dos moradores que pedem urgênéia.' 5021 - Paulino De Moura
Solicitar ao Executivo que providencie operação de tapa .buracos entre a Av. Antônio
José Barlete e Rua Silva Jardim, junto ao cruzamento do trem, reivindicação dos
moradores que pedem urgência. 5022 - Paulino De Moura Solicita patrolamento e
cascalhamento na RUA CORONEL BORDINI, Vila Nova .. 5023 - Alaor GaldinoTomaz
Seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente
que realize o recolhimento de galhos e entulhos na Rua Pedro Vargas, próximo ao
número 229, Bairro Centro. 5024 - Alaor Galdino TomazSeja enviado oficio ao Sr.
Prefeito'Municipal, para que determine ao' setor competente'que realize o recolhimento
de galhos e entulhos na Rua Ouque de. Caxias no Bàir(o São Pedro.5025 - Alior
Galdino Tomaz Seja enviado ofiCIOao Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao
setor competente que realize o recolhimento de galhos e entulhos na Rua Cristovão
Colombo no Bairro São Pedro 5026 - Alaor Galdino Tomaz 'seja enviado oficio ao Sr.
Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente que realize obras
patrolamento,cascalhamento e compactação na Via c.onhecida como Estrada para
Xadrez até a divisa do Município de CarazinholCoqueiros do Sul. Essa é uma
reivindicação dos moradores,uma vez que essa estrada ~. de grande movimento de
veículos diariamente e encontra-se .em estado calamitoso,com uma grande quantidade
de buracos. 5028 - Rudi Brombilla Solicita ao Executivo Municipal para que determine E1
ao setor competente a viabilidade de c n lusão da obras de tubulação na Rua Mauá,
esquina com Rua Alferes Rodrigues co maior brevidade, por ser uma via com
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grande fluxo de veículos e pedestres, colocando em risco os usuários. 5.029,. Rudi
Brombilla Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente o
recolhimento de "Galhos Verdes" na Rua Barros Cassai frente ao nilimero, 213,,
solicitação da comunidade. 5030 ,. Rudi Brombilla Solicita ao Executilio para que
determine ao setor competente a viabilidade de restauração dos canteiros 'e bancos do
calçadão central de nossa cidade como pintura, podas, tratando local de grande fluxo
de pessoas. Solicitação da comunidade. 5031 ,. Rudi Brombilla Solicita ao Executivo
Municipal para que determine ao setor competente serviços de patrolamento,
cascalhamento, compactação e limpeza de bueiros na Rua Mirim, devido ser único
trecho não pavimentada e encontra com grandes buracos, intrafegável. Solicitação da
comunidade, fotos em anexo. 5033 ,. Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de retirada de
Entulhos, Galhos e lixos na Rua, Rio Bral1co Bairro Gloria em frente a o (:l°s.1P.5Q~4 ,..,,' ., "._, ...~.~,~l.,.~._ ~.~.-..~.~.~,.' ~,~" •.,,~•.""'" r,~" ~ .. .,..,..... , ,.' '.".,rI.

Marcio Luiz. Hoppen' Solicitarid,ó' ao Executivo Municipal, que determine ao setor
, '. .., /",.', , ' " ~"..,..-.-..,,,, ,. ". ' ' -

competente, a exe,cução serviçàde re!irad,! de En!lJlhoS; Galhos e lixos na Rua,
Santos nümont Bairro' Glóriá em frente a 6 n0481'5ó35:Marcio Luiz Hoppen

,' .. , I' •...(\.,: r.... '. ~~:".~.~ '.
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao s~tor .competente, a execução
serviço de 'retirada derEÍltulhos:'Gálhcis e lixos na Rua 'õírí'arte da Costa Bairro Sassi,
em frente ao n0391: 'Ressalto"ser Um p~(j,ido da córnúiíiefiíd'e, 'pois desde já se for
atendido 'a comunidáde agradi£ei 5036 - Alaor Galdinó Tomaz Reit~ra que seja
enviado oficio ao Sr. Prefeito MuniCipal, para que determine ao setor competente que
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realize trabalhos de melhorias na Rua Tamoios no Bairro Conceição. i 5037 - Alaor
" ,,'" •. ;. .r'r.~t"- ~"'r. "." '-.-'. ,..-....~:.. I

GaldinoTomaz Seja enviado ofiçí9..ao, $r. Prefeito Municipal" pflra que! determine ao
, .,~, ... .".," .','i' -- '.. •••••.~nr". - -'., ' .

setor competente que realize' a' limpeza e roçado no 'Distrito Ihdustrial Iron
.'.... "'~Yi.""'" .• ;~l.r" •. _,." ••• .,.~.~ ••. ,~'".~.c •• 'r"~ . - ,

Albuquerque. 5039 _ MarciQ LUiz, Hó'ppen: Solicitando áo Executivo Municipal, que
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determine ao setor competente, a execuçaode colocaçao de,uma lixeira na Rua 21 de
Abril Bairro são João em frentê'ao' n0601atendendo assim, a solicitação feita por
moradores.a agente de saúde dó báirro' .5040 - AlaOrGaldino Tomaz Seja enviado
oficio ao Executivo Municipal, pará: que' determine ao setor. competente, que estude a
possibilidade da celebração de convênio com a UACC, para que seja possivel a volta
do Programa Mutirão como prevê a Lei Municipal nO5743102. A importância da volta
deste Programa para nossos bairros, que além de manter nossa cidade mais limpa ao
mesmo tempo estaremos incentivando o exerci cio da ação coletiva, dk melhoria das
condições higiênico-sanitárias do'. local de moradia, de incremento dos hábitos
alimentares e, em condições}:Ie extrema' necessiçlade, da concessão de cestas
básicas, tendo-se sempre em vista sua vinculação a freqúéiicia' das crianças á escola,
à integraçãIJ, à panicipaçãoem,programa de edúcaçãO: i3mbiental e também ao
compromisso com o trabalho c6fetivo'e.a dignidadéde cada cidadão que participa
deste programa. 5044 _ Fernando "s~rit'Anna de" Moraes Solicit~lTldo ao setor
competente que coloque lixeira' do'tipo contêiner na Rua biilio Zolet,iesquina com a
Rua Humberto Campos. A fal~~i'"de lixeiras . no local faz ~om quel os moradores
depositem o lixo na rua, e os animais e a chuva se ençarregam de espalhar, causando
sujeira e transtornos aos moradó-rÉis di Ipcalidade, sendo il11prescindi~el a colocação
de lixeira. Atende solicitação de moradores. 5045 - Daniel Weber : Solicitando ao
Executivo para que determine aó setor competente com a máxima urgência possivel
seja realizado o serviço de casêaiilamerito e ensaibramento no sentido de melhorar a
estrada que liga o Distrito de sã nto à Pinheiro Marcado, pois encontra-se em
situação deplorável 5046 _ Danjélr Solicitando ao Ex~cutivo para que determine
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ao setor competente com a máxima urgência possível seja realizado o serviço de
cascalhamento e ensaibramento no sentido de melhorar a Estrada A Barragem
localizada no Distrito de Pinheiro Marcado, pois encontra-se em situação
deplorável.5047 _ Daniel Weber solicitando ao Executivo para que determine ao setor
competente com a máxima urgência possivel seja realizado o serviço de
cascalhamento e ensaibramento no sentido de melhorar a Estrada Saldanha Marinho
localizada no Distrito de Pinheiro Marcado, pois encontra-se em situação deplorável. O
Vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário
seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor responsável
para que arrume um buraco no entroncamento entre as ruas Cuiabá e rua Ibaré no
bairro floresta. 5048 _ Eduardo Assis As referidas vias são de grande trãnsito e no
encontro dessas duas vias abriu um buraco de grandes proporções no calçamento,
fazendo que motoristas coloquem em risco a sua própria segurança, de outros e
principalmente de pedestres que por passando por cima, corre-se o risco de danificar
o veículo 5049 _ Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado requer na forma
regímental que após aprovado em'plenário seja enviado ofício ao Executivo Municipal,
para que determine ao setor responsável para que faça uma operação tapa buracos
no asfalto da Rua Marechal Floriano partindo da Escola Sorg, até o entroncamento
com a rua Princesa Isabel. A 'referida via é de grande movimento, desafogando em
muito o trânsito da Avenida Principal de nosso municipio, com grande tráfego de todo
o tipo de veiculo automotor, mas no estado em que se encontra, está quase que
intransitável, pois a Corsan abriu vários buracos para conserto de canalização de água
e abandonou sem conserto da'íiia. 5050 - Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado
requer na forma regimental que ')j:pós aprovado em plenário seja enviado oficio ao
Executivo Municipal, 'para que determine ao setor' responsável para que faça uma
operação de patrolamento, ensait:iramento e compactação e limpeza dos bueiros da
rua Dom João Becker, próximo. ao' número 560 no bairro São Pedro. A referida via é
uma meia quadra que ainda não está calçada elou asfaltada, em um ponto mais baixo
do seguimento da mesma, ou seja, é término de via, com as intempéries do tempo,
toda a grande massa de água que desce de áreas mais altas da via, se aglomera
neste minúsculo espaço de fim de rua, ocasionando com isso que os moradores, por
vezes, ficam ilhados em suas residências, não tendo a possibilidade de sairem de
suas casas, além do que em tempo firme e a tubulação entupida, a água estagnada
junta bichos e mosquitos e o cheiro se torna insuportável. 5051- Eduardo Assis O
Vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário
seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor responsável
para que faça um conserto numa boca de lobo na rua Marechal Deodoro em frente ao
número 74, sede do grupo de escoteiros Levino Junges. A referida boca de lobo
encontra-se com a grade de ferro solta e quebrada, ocasionando com isso, a entrada
de lixo e restos de materiais que são levados pelas águas da chuva, se o conserto não
for feito imediatamente, logo essa tubulação estará entupida, gerando mais problemas
e mais gastos com o conserto 5052- Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado
requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja enviado ofício ao
Executivo Municipal, para que determine ao setor responsável para que faça uma
operação de tapa buracos e colocação de tubos na travessa da rua Ipanema, próximo
ao número 43. Os buracos estão tomando conta da via e não tem bueiros para o
escoamento da água, sendo a mesma se acumula sobre a via e demora dias para
secar, ocasionando com isso ucheiro e proliferação de insetos. 5053 - Eduardo8-
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Assis O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em
plenário seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
responsável para que faça um conserto no asfalto no entroncamento das ruas Vicente
Henrique Trhorman com rua Nestor de Quadros. A referida via é corredor de õnibus e
neste entroncamento está se abrindo uma cratera, que se em poucos dias não for
consertada, impossibilitará até que os coletivos urbanos trafegam por ela, pois fica em
uma descida e quanto mais fundo for o buraco criado na via, muito mais dificuldade de
trânsito terá, sem dúvida, veiculos maiores correm o risco até de ficarem presos com
suas carrocerias encostada no chão pelo motivo da abertura e profundidade desta
cratera. 5054- Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental
que após aprovado em plenário seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que
determine ao setor responsável para que faça um operação de patrolamento,
ensaibramento e compactação na rua Nilo Pertile no Bairro Alvorada e próximo ao
número 726 que faça o dese'nfúplmerito de bueiro, pOis"com os mesmo entupidos"à
água corre sobre a via. Nessa' referida via, existem buracos com mais de 40 cm de
profundidade, dificultando e~ mUito ou se tornando intrafegável, principalmente no
entroncamento com a rua Dr. i3ú1íherme Schutz, pois ali as valetas tomaram conta da
via, com profundidades ainda níáiores e os bueiros todos entupidos de terra e pedras.
5055 _ Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental que
após lida e aprovado em plenãrio, seja enviado oficio ao Executivo Municipal, na
pessoa do Sr. Prefeito Municipal, Sr. Renato Süss, encaminhando o Ante Projeto de
Lei que dispõe sobre a criação 5le vagas de estacionamento para veículo de transporte
escolar, em frente as 'es«cila?' Encaminho ao Executivo Municipal, o Ante Projeto de
Lei que dispõe sobre-a crraçãõ'aéíiâgas de estacionamentópara veículo de transporte
escolar, em frente aos estábelécimentos escolares de nosso municipio, para que
possa Vossa Senhoria, encaminha-lo para votação nesÚlcasa, já que o mesmo tem
que ser de iniciativa do Poder' Executivo e conselho de trânsito. ANTE PROJETO DE
LEI. Torna obrigatória a Criaçâo de vagas de estacionamento para veículo de
transporte escolar. Art. 10 _ FicaObrigado o municipio a reservar vagas exclusivas para
o embarque e desembarque do.transporte escolar nas em frente aos estabelecimentos
escolares em número equivalente à sua demanda. Art. 20 Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação. JUSTIFICATIVA: Sabendo-se que em vários
estabelecimentos de ensino de nossO municipio, não tem vagas destinadas ao
estacionamento de vans escolares, e que tal transporte hoje, além de se tornar muito
mais barato para os pais,. é muito mais seguro e torna o trânsito mais fluente aos
arredores das escolas, sendo' muito perigoso para os estudantes, que em sua maioria
são crianças que desçam em viá pública, criando-se este local próprio para as Vans

. . . - . .. .
escolares, o local estará gara,ntido para o estacionamento das mesmas e os
passageiros com muito mais segurança para o desembarque. 5056 - Estevão De
Loreno O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental que depois de lido e
aprovado em plenário, para que envie ofício ao Poder executivo para que determine
ao setor responsável para qU,efaça uma operação tapa buracos na Rua Vitória. Por
falta de manutenção a referida via está em precárias condições de trafegabilidade.
5057 _ Estevão De Loreno O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental
que após lido e aprovado em plenário, para que envie oficio ao Poder executivo para
que deterrnine ao setor responsável para que faça uma operação tapa buracos na Rua
polidoro Albuquerque entre a' , . Flores da Cunha até a baixada do Caic. A referida
via é de grande movimento de . los e transporte coletivo, no estado em que se, •. a-
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encontra, está muito perigosa tanto para os motoristas quanto para os pedestres, pois
os veículos tem que fazer manobras para desviarem dos buracos, colocando em risco
a vida dos transeuntes, 5058 - Estevão De Loreno O Vereador abaixo assinado,
requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, para que envie
ofício ao Poder executivo para que determine ao setor responsável para que faça uma
operação tapa buracos na Rua Cuiabá principalmente sobre a ponte e próximo a
mesma. Na referida via existem atualmente grande número de buracos e crateras e
nas proximidades da ponte o problema é maior, pois é ali que a água das chuvas se
acumula e deságua, causando com isso os buracos e as crateras. 5059 - Estevão De
Loreno O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e
aprovado em plenário, para que envie ofício ao Poder executivo para que determine
ao setor responsável para que faça uma operação tapa buracos na Rua General
Cassai Martins de Brum, em toda sua extensão Na referida via, está tomada por
buracos, necessitando uma operação de tapa buracos para garantir o mínimo de
segurança no que diz respeiteúi trafegabilidade. 5060- Estevão De Loreno O Vereador
abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário,
para que envie oficio ao Poder executivo para que estude junto ao Conselho Municipal
de Trânsito a possibilidade d~~'se fazer uma rótula na Avenida Flores da Cunha, em
frente ao Posto Walber & Se'elig, pois como foi fechado o contorno em frente a
Estação Rodoviária de Carazinho, os ônibus que tem acesso pelo lado sul da cidade,
forçosamente tem que entrarenl' na rua General Cassai Martins, a qual hoje é somente
um local para travessia da Avenida, tornando esse local muito perigoso para o trânsito
em todos os sentidos das' vías'que se cruzam, e os táxis que estão lotados na
rodoviária tem o mesmo próblemá, sendo que dessa maneira o trãnsito fluirá melhor e
com muito mais segurança para todos que transitam por aquele local. 5061 - Marcio
Luiz Hoppen : Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente,
a execução serviço de, patrólamento e ensaibramento e compactação na Rua
Travessa Ipiranga Bairro Vargas em frente a o n009 peço uma maior atenção, 5065 -
Orion Albuquerque para que providencie com urgência a retirada dos entulhos verde e
a limpeza do passeio público da Rua Padre Gusmão esquina com a Rua Ipiranga,
Bairro Hipica. 5066- Orion Albuquerque REITERANDO DIVERSAS SOLICITAÇÕES,
para que seja colocado tubos na Rua Caçapava, em frente ao nO417, Bairro Floresta,
5068 _ Orion Albuquerque :Solicitando para que providencie o patrolamento,
cascalhamento, compactaçãoe',colocação de tubos, da Rua Asterio Canuto de Souza,
em frente ao n0 262, a referidâ,rua encontra-se em péssimo estado de conservação
dificultando o acesso dos moradores as residências, 5069 - Fernando Sant'Anna de
Moraes Para que determine ao setor competente que realize operação tapa buracos
na Avenida São Bento desde a Avenida Flores da Cunha até a Rua General Osório. A
localidade possui uma construção na esquina, e para colocação de tubulação de
esgoto, foi rompido o asfalto, Embora tenham sido tapados, a via conta com um
grande declive, colocando em risco motoristas e pedestres, sendo imprescindivel sua
melhoria. 5070 _ Gian Pedroso REITERANDO solicitação ao Secretario Municipal de
Obras para que sejam realizadas imediatas melhorias na pavimentação asfaltica da
Rua Pe. Luiz Guanella, trecho de aproximadamente 30 metros entre o Patronato Santo
Antonio e a esquina com a Rua La Salle, pois o local encontra-se cheio de buracos,
em dias de chuva não há como 'tar as poças d' água que se acumulam e acabam
jogando água para todos os lado is há um transito constante no local em razão dif
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igreja, da escola, do ginásio esportivo, gráfica, oficina mecânica. 5072-Paulino De
Moura O VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida
na forma regimental pela Presidência da Casa, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito
Municipal que determine ao setor competente a viabilidade que a cobrança do IPTU
nâo seja notificada pela cobrança judicial e sim seja feita pelo executivo, pois assim
evitaria o constrangimento e gastos desnecessários. 5074 - Gian Pedroso
REITERANDO solicitaçâo ao Secretario Municipal de Obras 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 receberam a pavimentação
asfaltica. 5075 _ Gian Pedroso Encaminhamos ao Prefeito Municipal solicitação para
que providencie junto ao Departamento Jurídico a regularização de um õnipusque a
Prefeitura recebeu recêrilê'mente" da Receita Federal - para ser utilizado peíàs
categorias de base do<tímefde iutebol e futsal do município que disputem
campeonatos estaduais e regiC>:riais,instituindo um programa dentro do Departamento
de Esportes do Município, 'paiâque a partir disso possam ser feitos convênios com as
entidades esportivas que r~àWiam atividades com crianças e jovens de categorias de
base. 5078 _ Anselmo Britzke Encaminhamos solicitação ao Executivo para que
determine ao setor competÉlI)t'e com a máxima urgência possivel , que estude a
possibilidade da Farmácia Básica de Saúde, realizar a dispensarão de medicamentos
aos finais de semana e feriados. 5079 - Anselmo Britzke Solicito ao Executivo, que
providencie com a máxima úrg'ê~Cia possivel o retorno da parada de õnibus em frente
a RETITURBO pois, a paradâCfc{trocadâ de lugar e os moradores do bairro Ouro Preto
e os funcionários destas em'presas estão sendo prejudicados. 5087 - Anselmo Britzke

. ." ... ,.,~\-'--.,"Encaminhamos solicitação aO Executivo, que providencie com a máxima urgência
possível o retorno da parada:-deõnibus na rua Pedro João da Silva em frente ao n'
281 no bairro Santa Terezinha. 5088 - Anselmo Britzke Solicitamos ao Executivo, que
determine ao setor competeritê,com a máxima urgência possível a instalação de uma
parada de ônibus na Rua João Clemente Elsing, ao lado da mecânica Volcar, pois em
dias de chuva, não há umà proteção para abrigar os usuáríos que fazem uso do
coletivo urbano. 5089 _ Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor
competente que realize m.elhorias na Rua Coroados, próximo ao Supermercado
Coqueiros Glóría. A via conta com calçamento em praticamente toda sua extensão,
tendo um pequeno trecho de estrada de chão, onde a poeira e o barro em dias de
chuva causa transtornos aosfjioradores, motoristas e pedestres que por ali circulam,
sendo imprescindível que se tomem providências. Atende solicitação de moradores.
5090 _ Fernando Sant'Anna âlfMoraes Para que determine ao setor competente que
realize operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Ivalino Brum. A via, que
conta com intenso fluxo de veiculos e linha de ônibus, encontra-se em péssimo estado
de conservação, colocando em risco motoristas e pedestres que ali circulam, sendo
imprescindível sua melhoria.'Solicitação de moradores. 5092 - Erlei Vieira EMENTA:
Solicitando ao Executivo Municipal, que seja determinado a secretaria de obras a
realização de recolhimento de entulhos verdes na Rua Dom João Becker 216.5093 -
Erlei Vieira EMENTA: oliCitando ao Executivo Municipal, que seja estudada a
possibilidade de conced r p sse livre no transporte coletivo urbano aos pacientes que
frequentam o CAPS 509 duardo Assis O Vereador abaixo assinado, requer na
forma regimental que apó 113 aprovado em plenário, seja enviado ofício ao
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executivo Municipal, para que determine ao setor competente REITERANDO para que
retire o estacionamento ao qual se encontra em frente a casa do ciclista e casa das
surdinas, no centro da cidade na Avenida flores da cunha bem em frente ao
Supermercado Coqueiros O referido estacionamento causa grandes transtornos para
essas duas casas de comércio, e além do que fica próxima a uma sinaleira a qual da
entrada para a Avenida Pátria, trancando o tráfego ficando perigoso tanto para os
velculos, quanto para os pedestres, pois não tem visão para atravessarem a via.
Leitura dos Requerimentos: 4995 - Daniel Weber, Estevão De Loreno, Eduardo
Assis Requerimento de Pesar Os Vereadores abaixo subscrito requerem que depois
de lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado oficio com os
mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de Olindo Valdemar Weber pelo
falecimento, ocorrido no dia 25 de Setembro de 2013. Olindo Valdemar Weber sempre
foi um homem exemplar, pessoa batalhadora, que sempre honrou seus
compromissos, um ótlmej" pái;" irmão, esposo, empresário conhecido em nossa

. , '~'. ':"lI r. ," . " •comunidade e todas as q\l'alidades boas possíveis, deixando a esposa Venilde
• . ~ rJMachado Gerlach e os filhos Aline Weber, Adriano Gerlach e Luciano Gerlach com

sentimentos Incompreenslveis.-Oisse-Ihe Jesus: Eu sou a ressureição e a vida. Aquele
que crê em mim ainda que~iJ:loito viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais
morrerá. _ João 11: 25-26. A família enlutada de Olindo Valdemar Weber, nossoS mais
sentidos pêsames pelo intausío. ~Qcorrido. 5005 - Rudi Brombilla Requerimento de
Aplauso O Vereador abaixÓ" assinado solicita na forma regimental, que depois de

,--," ,. .•.submetido em plenário para aprovação, seja enviado ofício de Cumprimentos ao
senhor Sergio Almir Guimara~s Fieixoto (Tio Pisca), que no ano de 2013 comemora 15
anos de atividades de ráà'faugra.' Profissional voltado a todos os seguimentos, mas

• '"l f:. ••~ - .principalmente ao esporte, "Tio Pisca" alem de seu talento conta com a simpatia de
quem sabe se comunicar c'óm os ouvintes com uma importãncia imensurável, que leva
a sério a sua profissão, qQe'.nela crê e a ela se dedica, presta um serviço de
inestimável valor á coletividade e faz jus a essas comemorações. Seja na Informação
precisa e imediata, seja n'o-aViso de utilidade pública, seja no lazer proporcionado
pelos programas que diverte'm e deleitam, na transmissão dos eventos, o profissional,
sem duvida, presta um gra.'i1'çTe'serviço a comunidade. Receba o reconhecimento do
Legislativo Municipal. 5009;~Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso O Vereador
abaixo assinado solicita nà.forma regimental, que depois de submetido em plenário
para aprovação, seja enviâdê - oficio de Cumprimentos aos Delegados MARCIO
MARODIM e EDSON CEZIMBRA" pela coordenação da "Operação Dominó" na cidade
de Sarandi e região, sendQe.iáensiva a toda corporação da policia civil. 5007 - Daniel
Weber Requerimento de Ap.laüSo O vereador signatário solicita que, após lido em
plenário e deferido na forma regimental, seja enviado oficio na forma de APLAUSO a
A Ramos e Copini, em norne"deseu gerente Silvano Soares do Nascimento, extensivo
a todos os seus funcionários e colaboradores pela passagem de seus 12 anos em
Carazinho. Atuando no setor 'de autopeças, acessório, lataria e vidros, possuindo mais
de 23 mil produtos no setor automobilistico. Receba através desta o reconhecimento
do poder legislativo de Carazinho. 5008 - Daniel Weber Requerimento de Aplauso O
vereador signatário solicita qú~" após lido em plenário e deferido na forma regimental,
seja enviado ofício na forma de APLAUSO a A Geral Materiais de Construção, em
nome de seus proprietários Ciaudir e Elaine Schreiner, extensivo a todos os seus
funcionários e colaborado ,pela passagem de seus 6 anos em Carazinho. Atuando
no setor de Materiais para a nstrução. Receba através desta o reconhecimento do
poder legislativo de Carazi 015 - Rudi Brombilla Requerimento de Pesar O
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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 senhor ANTONIO BENTO DA LUZ (BIGODE) aos 75 anos de idade.
5016 _Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Pesar Seja enviado oficio de pesar aos
familiares de NELSON BORGES DOS SANTOS (CABO VÉIO),pelo infausto ocorrido
no último dia 28 de Setembro. É com grande "pesar" que esta Casa recebeu a noticia
do falecimento do Sr. NELSON BORGES DOS SANTOS ( CABO VÉIO) pessoa que
ficará "para sempre" na memória de seus familiares e amigos. " Não julgueis, para que
não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados; e com a
medida com que medis, tu serás medido" Mateus 7: 1-2 5017 - Rudi Brombilla
Requerimento de Solicitação de Serviço O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de subfTIetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio

, ..•. _lj(.'\~ .•.• t"-" •• , - ,-" ".,,"

a ELETROCAR _ Centrais Eletricas de Carazinho solicitando melhorias de Iluminação
junto a Rua RUA LEOVERÂt"'SUBTIL;' com a máxima urgência, a referida rua acima
citada é de grande circul'ação' de pedestres, veículos onde estão localizados os
cemitérios, Clubes Campest're.s'~ Empresas. Os investimentos em iluminação pública,
além de trazerem comodid~.~~.~'<iauméntarem a visibilidade das vias, também trazem
benefícios à segurança e ao bem-estar das famílias moradoras destas regiões, além
de toda a comunidade queul'iliza as vias diariamente. Com as ruas bem iluminadas, a
criminalidade é inibida e a ~C;pulação passa a contar com maior segurança. 5032 -
Rudi Brombilla RequerimenÚj"'de Pesar O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois' dé (iRia em plenário e deferido pela Presidência, seja
consignado' em Ata e .ofici~dqC''3ºsfàmilia'r~s votos de profundo pesar em nome do
PODER LEGISLATIVODE'CÂRAtiNHO, pelo falecimento do senhor NAHID FAIK
MAHMUD. 5041 _ AlaorGaldl!:iô:fômaZ'Rêquerimento de Solicitação de Serviço Seja

• 1 •• 1, •enviado oficio ao Diretor Téçni"o.da ELETROCAR Sr. Joélson Bringuethi, solicitando
que sejam tomadas providênGias para a melhoria da iluminação da Rua Alexandre da
Motta,mais especificamentif'ho inicio da mesma. 5042 - Alaor Galdino Tomaz
Requerimento de Aplauso "S~éja enviado ofício parabenizando à Direção da EMEF
Eulália Vargas Albuquerque- 'CAIC, na pessoa da Diretora Jocélia Rodriguês Duppont
e em igual teor ao professor Luêival Martins. Na última quinta-feira (26) à tarde, obteve
o titulo de campeã municipal. de futebol de campo, dos jogos Guri Bom de Bola, na
categoria masculina, com atletas/alunos nascidos em 1999 a 2002. Participaram ao
todo 16 equipes das escola'spúb!icaS e privadas desta cidade, promoção dos biscoitos

_1_ .l.~ • ..-.

Paraty, com apoio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sendo que o CAIC
.." fi 'I ,','.agora será o representan~ .•,de Carazinho na fase regional, que acontecerá

aproximadamente no final dq,níêi;de outubro em Sarandi. 5043 - Alaor GaldinoTomaz
Requerimento de AplauSO'Seja enviado oficio parabenizando ao Professor Valdir
Leonardo Rodrigues, contíeCído como Jamaica e extensivo ao grupo Corda
Percussiva,pela realização (f6~Espetáculo ACORDA BRASIL,realizado na noite de
ontem no Auditório do ColégipAparecida. Na oportunidade foi realízada a gravação do
CO/OVO da obra. São eventos dessa magnitude que fortalecem a evolução artística e
cultural de nossa cidade .. 5063 - Eduardo Assis Requerimento de Pedido de
Informação O vereador abaixo' assinado, requer na forma regimental para que após
lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que
informe a está casa o egué: 1 - Cópia do contrato de renovação da concessão de
"'"' '"h' oM,";o;,;O .'i'.'i""" , CO"'" . Com,,"hi,Rio,,,,,,,",, dB
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Saneamento. Justificativa: O referido Pedido de Informações se dá pelo motivo das
obras e os serviços contratados entre ambas as partes, não estarem tendo
andamento, pois existe muita falta de água e as aboras nos tanques de tratamento de
água e esgotos estarem paradas há muito tempo. 5064 - Eduardo Assis Requerimento
de Solicitação de Serviço O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental que
após lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio a direção da Eletrocar - Centrais
Elétricas de Carazinho S/A, para que determine ao setor responsável para que faça
uma verificação na iluminação pública na Rua Senador Salgado Filho, a partir da sede
campestre da AABB _ Associação Atlética Banco do Brasil, até as proximidades da
BR-285. Na referida rua, existe por volta de 4 lâmpadas queimadas e alguns suportes
de iluminação que estão virados para os lados, por ação de ventos, dificultando sobre
maneira quem transita a pé pela via durante o horário noturno e que necessita de
iluminação, tanto para seglJrança dos pedestres como dos veiculos. 5081 - Orion
Albuquerque,Alaor GaldinoT6inaz Requerimento de Aplauso Seja enviado oficio de
Aplauso ao Sargento VALTÊFfÃUGUSTO SARAIVA, integrante do 2° Grupo de Policia
Ambiental da Brigada Militar: pela promoção a 2° Sargento, recebendo as Divisas no
dia 27 do corrente mêsna'"êidade de Santa Maria. 5082 - Paulino De Moura
Requerimento de Pedido de 'rnformação O VEREADOR abaixo subscrito requer, na
forma regimental, que depofi de lido em Plenário seja enviado ofício ao Executivo
solicitando ao setor competente'o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO, sendo: 1 -
Informar o n° do Protocolo' ém nome de Ana Lúcia polidoro que solicitou a mais ou
menos um ano, para que a mesma possa tomar providencias a respeito do assunto.
5084 _ Gian Pedroso Requérirnento de Aplauso Seja encaminhado oficio a Direção do
HCC e ao Hemopasso, cUrrlprimentando-lhes pela campanha de doação de sangue
que foi realizada em Carazihho, no último sábado (28). 5085 - Daniel Weber
Requerimento de Pedido de',Triformação Os vereadores abaixo subscritos requerem,
na forma regimental, que depois de lido em plenário, o senhor presidente encaminhe
oficio ao Executivo Municipal, solicitando que sejam prestadas as seguintes
informações referente a Eletroc,ar: 1. Quais são os 20 maiores salários de servidores
efetivos existentes na Eletrocar, especificando nome, função e tempo de serviço. 2.
Documento especificando a carga horária de cada servidor relacionado. 5086 - Daniel
Weber, Estevão De Loreno 'Requerimento de Pedido de Informação Os vereadores
abaixo subscrito requerem, na forma regimental, que depois de lido em plenário, o
senhor presidente encaminhe oficio ao Executivo Municipal, solicitando que sejam
prestadas as seguintes inforrí'úições: 1. Quem autorizou o corte de árvores no Parque
Municipal João Xavier da Cr'üz-. 2. Qual empresa recebeu a autorização para o corte
destas árvores. 3. De que forma foi feita a autorização. 4. Quantos metros cúbicos
foram retirados? 5. Onde esta'a'.madeira retirada? 5091- Erlei Vieira Requerimento de
Pesar O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após aprovado
em plenário seja encaminhado oficio externando os mais sinceros votos de pesar aos
familiares de Olindo WaldemarWeber. Por sua trajetória de vida como pai, marido, e
amigo rogamos a Deus que o receba em seu reino de luz; consolando e confortando a
familia enlutada. "A saudade não significa que estamos longe; mas sim que um dia
estivemos juntos'. Recebam: desta forma os sentimentos do poder legislativo
municipal. 5096 _ Eduardo Assis Requerimento de Pedido de Informação O vereador
abaixo assinado, requer na forma regimental para que após lido e aprovado em
plenário, seja enviado ofício' . Executivo Municipal, para que informe a está casa o
que segue: 1 _Cópia do coni de renovação da concessão de água entre 09-

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br

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


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

BX: (54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CA INHO - RS
.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

Município de Carazinho e a Corsan - Companhia Riograndense de Saneamento e
eventuais aditivos. 2 _ Cópia das atas das reuniões do Fundo de Gestão
compartilhada. 3 _ comprovação das aplicações dos recursos aplicados. Justificativa:
O referido Pedido de Informações se dá pelo motivo das obras e os serviços
contratados entre ambas as partes, não estarem tendo andamento, pois existe muita
falta de água e as aboras nos tanques de tratamento de água e esgotos estarem
paradas há muito tempo em plenário, o senhor presidente encaminhe oficio ao
Executivo Municipal, solicitando que sejam prestadas as seguintes informações: 1.
Quem autorizou o corte de árvores no Parque Municipal João Xavier da Cruz. 2. Qual
empresa recebeu a autorização para o corte destas árvores. 3. De que forma foi feita a
autorização. 4. Quantos metros cúbicos foram retirados? 5. Onde esta a madeira
retirada? 5091 _ Erlei Vieira Requerimento de Pesar O Vereador abaixo assinado,
solicita na forma regimental, q\-!e após aprovado em plenário seja encaminhado oficio
externando os mais sinceros" votos de pesar aos familiares de Olindo Waldemar
Weber. Por sua trajetória dé'vjda como pai, marido, e amigo rogamos a Deus que o
receba em seu reino de luz;éônsolando e confortando a familia enlutada. "A saudade
não significa que estamos 'Ionge; mas sim que um dia estivemos juntos". Recebam
desta forma os sentimentosefo poder legislativo municipal. 5096 - Eduardo Assis
Requerimento de Pedido de Informação O vereador abaixo assinado, requer na forma
regimental para que após nelo e aprovado em plenário, seja enviado oficio ao
Executivo Municipal, para cjúirinforme a está casa o que segue: 1 - Cópia do contrato
de renovação da concessão'.'de' água entre o Município de Carazinho e a Corsan .
Companhia Riograndense dê":3aneamento e eventuais aditivos. 2 - Cópia das atas das
reuniões do Fundo de GêSi'â'6'-compartilhada. 3 - comprovação das aplicações dos

.~ r"') ~

recursos aplicados. Justificativa: O referido Pedido de Informações se dá pelo motivo
das obras e os serviços contratados entre ambas as partes, não estarem tendo
andamento, pois existe muitá'falta de água e as aboras nos tanques de tratamento de
água e esgotos estarem paradas há muito tempo. 5097 - Daniel Weber Requerimento
de Pedido de Informação O ,vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental,
que depois de lido em plenário, o senhor presidente encaminhe oficio ao Executivo
Municipal, solicitando qLle. sejam prestadas as seguintes informações
COMPLEMENTARES AO PEDIDO DE INFORMAÇÃO 150/2013 1. NOME DO
PACIENTE ATENDIDO OU EM ATENDIMENTO E A SUA RESPECTIVA DATA DE

~N~~~~~~l~ ;50~2~~~E~T~CAII~~~ERA~0~~~:;É~T~~ A~gT~60E~~AOR:;
SELEÇAO DESTES PACIENTES. 5098- Eduardo Assis, Estevão De Loreno, Daniel
Weber Requerimento de P,êélido de Informação Os Vereadores abaixo assinado,
requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, para que envie
ofício ao Poder executivo p'ara que responda o que segue: Com referência ao
Loteamento Planalto, primeira 'etapa, ao qual foi construido no fim dos anos de 1990 1.
Quantas residências foram construidas na época; 2. relação de moradias e nomes dos
contemplados para as mesmas; 3. como foi feito o contrato entre a Prefeitura e
moradores; 4. Qual o valor' original e inicial de pagamento de cada mutuário; 5. Em
quantas parcelas o mutuário. deveria pagar para quitação do imóvel; 6. Para quem e
onde o pagamento das parce!a.s era feito; 7. Se na data de hoje ou na época, foi dado
escritura para algum ou todos oradores; 8. Relação, de qual, quantos e quem já
quitou sua moradia; 9. Relação ntos mutuários ainda não quitaram sua moradia
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e qual o valor que cada um deve 10. se existe uma forma razoável para quitação
desses débitos; JUSTIFICATIVA: Após mais de uma década, alguns moradores, estão
recebendo cobranças, referente a pagamentos não realizados, sendo que, em outras
administrações nunca foi feito tais cobranças, e na administração subsequente da
construção foi comunicado aos moradores que as referidas casas foram construídas
com recursos de fundo perdido e não teria que continuar os pagamentos. 5099 -
Marcio Luiz Hoppen Requerimento de Aplauso A Loja geral matérias de construção O
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após aprovado em
plenário seja encaminhado oficio a Loja geral materiais de construção. Pelos seus seis
anos da loja e parabenizando seus proprietários Claudir Alison e Antonio pelos
serviços prestados a comunidade trabalhando para melhor atender o seu público que
ainda conta com seus colaboradores, Pois se trata de uma Empresa séria e sempre
inovando para melhor atender seus clientes e amigos. E assim contribuindo para o
melhor desenvolvimento da)\élssa cidade. 5100 - Marcio Luiz Hoppen Requerimento
de Aplauso Seja enviado 'Óf(tio de cumprimentos á Comunidade do Distrito DE
PINHEIRO MARCADO PE(J('COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA PADROEIRA
do Distrito que é a SANTAti::REZINHA. 5101 - Anselmo Britzke Requerimento de
Aplauso O Vereador abaixéfâssínado, solicita na forma regimental, que depois de
ouvido o plenário, seja enc,l"rTlínhado oficio a professora de dança Srta. Bianca Secco
extensivo aos demais corTÍponehiés do Centro de Dança Bianca Secco,que no último
dia 28 de setembro estiveràn:f'participando da X Arte em Dança 2013 em Nova Araçá.
Passamos ao intervalo regííTiénial, conforme o acordo de bancadas haverá intervalo

. ~.•d-, .regimental de dez minutos. 'Pa's,samos ao grande expediente. A Câmara Municipal de
....• 'lr!'- .....,"Carazinho recebe na noit~ 'de, hoje para receber homenagem o jovem Caetano

Machado, através do requenmé'nto do vereador Olto Albino Gehrardt sobre o protocolo
,'.rl--."nO 4946, pela conquista dq: troféu Bicampeão de Laço cumprindo Quadrimilha na

Expointer 2013. O presideni~."çonvidou o vereador Eduardo Assis para assumir os
trabalhos na tribuna para que,:S!~sim pudesse realizar sua manifestação na tribuna. O
vereador Paulino de Moura:,9.onduziu o convidado até a tribuna pra que pudesse
receber sua homenagem ..Apqs o vereador Eduardo Assis devolveu os trabalhos ao
vereador Olto Gehrardl. A Ciirilara Municipal de Carazinho também recebe na noite de
hoje para fazer a divulgaçãel,'qà,Expo Carazinho/2013 a Diretoria do Sindicato Rural,
conforme solicitação do 'seüPresidente o Senhor Carlos Eduardo Scheibe. O
presidente colocou em votâç.ão o pedido do mesmo solicitando o uso da tribuna.
Aprovado por todos. DancIR~~êontinuidade, após a explanação do presidente do
sindicato rural, a Câmara Mur:iicipal recebeu a Diretoria Da Escola Princesa Isabel
para uso da tribuna livre,. conforme a solicitação do protocolo nO 5993. Dando
continuidade aos trabalhos o"presidente convidou para que fizessem uso da tribuna os
vereadores, Eduardo Assis -.PSD, Marcio Luis Hoppen - PMDB, Paulino de Moura -
PTB, Anselmo Britzke - PDT, Alaor Tomaz - PDT, Gian Pedroso - PDT, Fernando
Sant'Anna de Moraes _ PP; Estevão de Loreno - PP, Daniel Weber - PP, Rudi
Brombilla _ PP. Passamos para a ordem do dia. O vereador Anselmo Britzke pediu
questão de ordem para que. os'requerimentos e os projetos fossem votados em bloco.
O presidente colocou em votação o pedido do vereador. Aprovado por todos.
Passamos para a apreciação e v tação dos requerimentos. O presidente solicitou que
o secretário fizesse a leitura do úmero e autor e dos requerimentos. O presidente
colocou em discussão os requeri n s Os vereadores Estevão de LoreG~aulino
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de Moura e Anselmo Britzke se pronunciaram na tribuna. Não havendo mais
vereadores que quisessem discutir, o presidente colocou os requerimentos em
votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem.
Aprovado por todos. O presidente solicitou que o secretário procedesse a leitura do
número, autor e ementa dos projetos de N° 005.13 e N° 049.13 do Poder Legislativo
Municipal. O secretário procedeu a leitura dos pareceres da CJF dos respectivos
projetos. O presidente colocou em discussão os pareceres da CJF, não havendo
vereadores que quisessem discutir, colocou em votação. Aprovado por todos. O
secretário procedeu á leitura dos pareceres da COES dos projetos denominados. O
presidente colocou em discussão os pareceres da COES, não havendo vereadores
que quisessem discutir, colocou em votação. Aprovado por todos. O presidente
colocou em discussão os projetos com os pareceres já aprovados. Os vereadores
Eduardo Assis e Rudi BrorY1billa se pronunciaram na tribuna. Não havendo mais
vereadores que quisessem 'di~cutir, colocou em votação. Vereadores que concordam
permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovado por todos. Nada mais
havendo a tratar, sob proteça6 de Deus o presidente declarou encerrada a presente
sessão, convocando os serillHfês vereadores para a próxima sessão ordinária a ser
realizada no dia sete de outu6f6 de dois mil e treze ás 18h45 minutos, tenham todos
uma excelente noite. ., .
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