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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2013 APROV.DOF RUNl,NIMIDADE
004/13 N re ião de

Aos vinte um dias do mês de janeiro de dois mil e treze, dezoito e quarenta e I

minutos ocorreu a quarta reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O Vere or
Daniel Weber fez a leitura de um trecho da Biblia. Coloco em apreciação a ata 00 713
da reunião ordinária do dia quatorze de janeiro de dois mil e treze. O presidente
colocou em discussão a ata, não havendo Vereadores que quisessem discutir coloco
em votação, aprovado por todos. O secretário fez a leitura do expediente da reunião
ordinária de 21.01.13. Diversos telegramas da caixa federal informando liberação de
recursos financeiros, Ofício: 004/13 do Executivo Municipal a qual a qual responde ao
Op.222/12, Ofício circular 002/13 da liga municipal de carnaval, projeto de Lei n.
091/13 autoria mesa diretora, ementa: Autoriza a contratação de um auxiliar
legislativo, por motivo de interesse público, projeto de Lei complementar 001/13. Rudi
Brombilla - PP - Ementa: inclui no art. 140, capítulo 21 do Código de Posturas, a
letra "h", conforme Lei complementar núm. 03/85 - Projeto de Lei 002/13, autoria mesa
diretora Ementa: Autoriza a contratação de uma faxineira por motivo de interesse
público. Projeto de Lei complementar 002/13 autoria Executivo Municipal, Ementa:
autoriza a abertura de crédito especial no orçamento 2013. Projeto de Lei 004/13
autoria mesa diretora - Ementa: institui vale alimentação aos servidores ativos da
Câmara Municipal de Carazinho. O Presidente Olto anuncia a leitura das indicações e
requerimentos pelo Sr. Secretário Rudi. Indicação 2372 Márcio Luiz Hoppen - PMDB
Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente a execução e
serviço de patrolamento e ensaibramento na rua Camilo Scherer, localizado no bairro
São Sebastião. Indicação 23/73 Autoria Vereador Márcio Luiz Hoppen - PMDB,
solicitando que o Executivo Municipal determine ao setor competente que seja
executado a limpeza e capina na praça São Sebastião no bairro, próximo a rua Camilo
Scherer - Indicação 2380 Autoria vereador Fernando Santana de Moraes - PP, que
determine ao setor competente que disponibilize a visita do ônibus da saúde, no
minimo duas vezes por mês no distrito de Pinheiro Marcado e demais distritos, uma
vez que atualmente conta com apenas uma visita mensal, sendo insuficiente para
atender a demanda da população interiorana. - Indicação 2383 autor Fernando
Santana de Moraes - PP, para que determine ao setor competente que disponibilize
carro para o transporte de pessoas do distrito de Pinheiro Marcado, Molha Pelego,
São Bento, Santa Terezinha e demais vilas do interior para consultas médicas e
exames, tal serviço era prestado pelo Municipio e atualmente encontra-se suspenso,
deixando a população interiorana com extrema dificuldade para se deslocar para os
atendimentos de saúde. - Indicação 2385 autoria Fernando Santana de Moraes -
PP _ Para que determine ao setor competente seja escolhido o subprefeito do distrito
de Pinheiro Marcado e que tal escolha seja feita de forma democrática, pelos
moradores da localidade, independente de bandeiras partidárias, considerando tão
somente a vontade e capacidade de trabalhar em prol da comunidade local, requer
ainda que após ser escolhido, o subprefeito fique incumbido das responsabilidades
básicas do interior, tais como a entrega das correspondências. - Indicação 2383
autoria Daniel Weber - PP - Para que determine ao setor competente, a operação
tapa-buracos na avoFlores da Cunha em frente a Agropecuária Variani. - Indicação
2387 autor vereador Daniel Weber - Determine ao setor competente que seja
tomada as medidas cabiveis em uma "cratera" localizado no estacionamento da rua
Venâncio Aires próximo a esquina da rua Barão de Antonina. Indicação 2388 autor
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Daniel Weber - PP - Para que determine ao setor competente, seja feita a
pavimentação na Rua Antonio Kerper. - Indicação 2389 autor Vereador Otto A.
Gerhardt Neto - PT - Encaminhou ao setor competente com a máxima urgência a
medida de facilitar a passagem do rolo na Av. Pátria próximo a Unimed. - Indicação
2390 autor Vereador Otto A. Gerhardt - PT e de igual teor o Vereador Estevão de
Loreno - PP - Encaminhando ao Poder Executivo que determine ao setor competente
com a máxima urgência possivel, medidas de agilizar o recolhimento de galhos na rua
Ipiranga, próximo ao número 19 Bairro Glória. - Indicação 2391 Vereador Otto A.
Gerhardt Neto - PT encaminhamos ao setor competente do Executivo com a máxima
urgência, a instalação de sinaleiras para os pedestres junto aos veículos ao longo de
toda a avoFlores da Cunha. - Indicação 2392 autor Vereador Orion Albuquerque -
PSDB - Solicitando para que o banheiro público no terminal lron Albuquerque
permaneça aberto o dia inteiro. - Indicação 2393 autor Orion Albuquerque,
Solicitando a retirada dos entulhos na Rua Clemente Bernasque, Bairro Wincler, onde
a mesma encontra-se com o lixão a céu aberto, solicitação dos moradores. -
Indica.ção 2394, autor Orion Albuquerque, solicitando o patrolamento,
cascalhamento e compactação na Rua Elésio Nafor Bertoldi, que encontra-se
intrafegável. - Indicação 2395, autor Orion Albuquerque, para que determine seja
feita a limpeza de entulhos na Rua Goiás, nas proximidades do numero 253. -
Indicação 2397 autor Vereador Rudi Brombilla - PP - Solicita ao Executivo
Municipal, junto ao setor competente a imediata limpeza de um terreno na Marcilio
Dias, esquina com a Rua Santa Catarina, e que seja feita uma notificação ao
proprietário para que tome as devidas providências, já que o terreno encontra-se
abandonado e propício a propagação de doenças e insetos transmissores de
enfermidades, o que torna o aspecto desagradável e conforme determina a Lei
complementar núm. 39/97 do Código de Posturas do Municipio capitulo 30 das
vias públicas e artigo 20. - Indicação 2399 autor Vereador Fernando Santana de
Moraes - PP para que determine ao setor competente sejam feito reparos nas vias
públicas próximas ao CTG Alfredo D amore, eis que se encontram esburacadas,
solicita ainda que seja feita a roçada e limpeza nas vias, quais sejam, Av. Irineu dos
Santos Mateus, Rua Tupanciretã, Rua Erechim, e Rua Julio de Caslilhos. - Indicação
2401 autor Vereador Daniel Weber PP - para que determine ao setor competente
seja feita a instalação de tubos junto a Rua Julio de Castilhos, próximo à esquina
Victor Graeff. - Indicação 2402 autor Daniel Weber, solicita ao setor competente que
seja executado o serviço na boca de lobo localizado na Rua Venâncio Aires, 358 em
frente ao Bendrigo Cabeleireiros, pois a mesma encontra-se em estado deplorável,
exalando odor e prejudicando o atendimento dos clientes e comércio em geral,
inclusive há um buraco enorme junto ao cordão em frente ao local, dificultando o
estacionamento. - Indicação 2494 autor Daniel Weber, que determine ao setor
competente seja instalado lixeiras do tipo container e que venha contemplar o
condominio alvorada, na Rua Pernambuco, Bairro Oriental. - Indicação 2496 autor
Vereador Eduardo Assis - PSD - solicita ao Executivo Municipal, a instalação de
containers, com processo seletivo de lixo, na quadra onde se localiza a Escola
Estadual Eduardo Graeff. - Indicação 2408 autor Eduardo Assis - solicita ao
Executivo Municipal no que tange a colocação de passeios e/ou calçadas conforme a
Lei Municipal 08/68. - Indicação 2410 autor Eduardo Assis - solicita ao Executivo
Municipal ao setor de fiscalização para que tome providências no que tange a
fiscalização de agências bancárias sobre a Lei Municipal 7.230/10 - Indicação 2411
autor, Vereador Eduardo Assis, solicito ao Executivo Municipal para que determine
ao DMT, para que tome providências da mudança da parada de ônibus na Av. Flores
da Cunha esquina com Marcilio Dias. - Indicação 2412 autor, Vereador Alaor
Galdino Tomaz - PDT solicitando ao Executivo Municipal ao setor competente para
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pois a mesma em dias de chuva fica totalmente alagada causando transtornos na vida
dos moradores. - Indicação 2413, autor Alaor G. Tomaz - Solicitando ao Executivo
Municipal na Travessa Tancredo Neves, próximo ao Pereira Pneus, melhorias como
patrolamento e ensaibramento, pois a mesma não oferece as mínimas condições de
trafegabilidade. - Indicação 2414, autor Vereador Anselmo Britzke - POT -
Solicitamos ao Executivo no setor competente para que sejam realizados melhorias
tais como reparos, manutenção e limpeza do Bairro Princesa. -Indicação 2415 autor,
Anselmo Britzke - e de mesmo teor, Vereador Alaor Galdino Tomaz, Solicitando
melhorias na Rua Siqueira Campos no Bairro Central, trecho sem pavimentação e de
solicitação dos moradores em razão de que a mesma encontra-se intransitável. -
Indicação 2416 Vereador Anselmo Britzke - solicitando ao Executivo Municipal
medidas de imediato para que seja realizado o corte de uma árvore que caiu com o
último temporal e até agora não foram retirados do local nas Praças do bairro Ouro
Preto e bairro Princesa. - Indicação 2417 Vereador Alaor G. Tomaz - solicitando ao
setor competente que seja realizado limpeza nas Ruas Santa Dumont, nas Imediações
do numero 1422 no bairro Hípica, pois o mesmo tem se tornado um depósito de lixo
propiciando a propagação de insetos e doenças. - Indicação 2419 autor Alaor G.
Tomaz - solicita ao Executivo Municipal que seja realizado a roçada e limpeza tão
necessárias em frente a Escola Getúlio Vargas no bairro Ouro Preto. - Indicação
2421 autor Vereador Orion Albuquerque - PSOB, solicitando o patroiamento,
cascalhamento e compactação da Rua Astério Canuto de Souza, em frente ao numero
272, a referida rua encontra-se em péssimo estado de conservação, dificultando o
acesso dos moradores até suas residências. - Indicação 2424 autor Anselmo
Britzke - solicito ao Executivo ao setor competente com a máxima urgência, a retirada
de ônibus na Rua Siqueira Campos, 615 em frente a fruteira estrela, pois a mesma
dificulta o acesso a mesma, colocando-a em outro ponto próximo. - Indicação 2425
autor Vereador Fernando Santana de Moraes - PP - para que determine ao setor
competente que realize melhorias nas estradas do interior, principalmente nas
estradas de São Bento, eis que se encontra em estado deplorável. Indicação 2428
autor Vereador Daniel Weber - PP - para que o setor competente que seja revista a
coleta de lixo na localidade de Pinheiro Marcado, sendo de extrema importãncia
estipular uma coleta semanal que venha contemplar toda localidade, esta solicitação é
pelo conforto e dignidade das pessoas que lá residem. - Indicação 2429 Vereador
Rudi Brombilla - PP solicita ao Executivo estudo e viabilidade da abertura do canteiro
central na Av. Flores da Cunha, Bairro Borghetti para facilitar a entrada e fluxo de
caminhões, ônibus coletivos e cargas da empresa Hélios com suas novas instalações,
segue foto em anexo. - Indicação 2423 Vereador Estevão de Loreno - PP - para
que determine ao setor competente seja feita a operação tapa-buracos na Rua Ibaré. -
Indicação 2436 do Vereador Gian Pedroso - POT- solicita ao Executivo Municipal a
construção de uma sede própria para a Escola Padre Gildo no bairro Oriental. -
Indicação 2437 autor Gian Pedroso, - encaminhando ao Executivo Municipal, a
instalação de um quebra molas no bairro Borghetti no sentido centro logo após ao
posto grossi, antes da rótula, facilitando as pessoas que circulam pela mesma, pois os
carros que circulam nessa região geralmente estão em alta velocidade. - Indicação
2438 autor Gian Pedroso - solicitando ao Prefeito Municipal que seja realizada com o
máximo de urgência possível as melhorias nas estradas do interior, pois estamos nos
aproximando ao período de safra agrícola, pois na administração anterior teve pouca
atenção e em alguns lugares é praticamente impossível trafegar. - Indicação 2439
autor Gian Pedroso - Solicitamos ao Executivo para que determine ao setor
competente que sejam tomadas imediatas providências quanto a realização de
limpeza na praça "Armindo Capitãnio" no Bairro Operária. - Indicação 2441 autor
Gian Pedroso - Solicitando que o Sr. Prefeito Municipal determine ao setor
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competente estudos no sentido de viabilizar a efetivação do "Programa Internet para
Todos" criado através da lei Municipal nO7.401, de 29 de agosto de 2011, (em
anexo) que consiste na instalação de pontos de acesso sem fio (wireless) a Rede
Mundial de Computadores "Internet" em todos os bairros do Município, com o objetivo,
d promover a inclusão digital da população através do acesso em alta velocidade,
público gratuito a Rede "Internet". - Requerimentos: Requerimento de aplauso
2362 Vereador Rudi Brombilla -
O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido.
em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ACIC -Associação
Comercial Industrial de Carazinho em nome do Seu Presidente Fernando Biazus e
extensivo a toda diretoria e associados que COMEMORA 95 ANOS DE FUNDAÇÃO -
Fundada em 15 de Janeiro de 1918, a entidade tem como missão a representação da
classe empresarial de Carazinho, e o fomento do desenvolvimento local e regional. Na
sua origem, um grupo de empresários do 4° distrito de Passo Fundo reuniu-se para
fundar uma entidade que fosse capaz de atender as necessidades que surgiam ao
decorrer do avanço econômico do pequeno distrito, futura cidade de Carazinho. Sua
sede foi iniciada no ao de 1977 e entregue no de 1984. Hoje está consagrada como
uma representante da comunidade em geral, acompanhada das demais entidades de
classe e juntamente com os poderes executivo e legislativo, com foco fortíssimo no
desenvolvimento. E prepara para melhor atender o seu associado, pois sabe a
importância do seu ramo de atuação. Neste ano de 2013 visa trabalhar, além do
desenvolvimento de Carazinho, na qualificação do jovem empreendedor, para atender
as demandas de suas áreas de atuação. Receba o reconhecimento do Legislativo
Municipal. -. Requerimento de solicitação de serviço 2368, autoria Rudi Brombilla.
O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido
em plenário para aprovação, O Poder Legislativo preste homenagem ao TRIANON -
ESCOLA EDUCACIONAL DE FUTEBOL - pela comemoração de seu 32° aniversário
na Seção Ordinária do dia 28/01/2013. Requerimento de aplauso 2371 Vereador
Márcio Luiz Hoppen O Vereador abaixo assinado solicita que, após lido em plenário e
deferido na forma regimental, seja expedido ofício para o Sr.Thiago Torres dono de
uma voz e repertório impar, mesmo com suas limitações devido um acidente na
adolescência que lhe tirou a visão,mas com muita garra coragem e determinação
seguiu em frente. Hoje um artista que esta lançando seu terceiro álbum o qual deu o
nome de Alma Sertaneja juntamente com seu primogênito Otávio Torres grande
musicista. Além de Otávio Torres, seu filho Thiago conta com composições e parcerias
de Luiz Fernando Pedroso ,Zéu da dupla Cézar e Zéu,Daniel Fernando e Sergio
Ferreira do grupo Bandanejo, pois é uma demonstração de que quando queremos
algo nada é impossível aqui vai o nosso respeito e o nosso reconhecimento da
capacidade de cultura de nossa gente. - Requerimento de mesa diretora 2376
Vereador Anselmo Britzke O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental,
que depois de lido e apreciado em Plenário, seja encaminhado ofício ao Diretor
Presidente da Eletrocar, convidando a Direção e o Presidente do Conselho para
ocupar o espaço destinado ao Grande Expediente da próxima Reunião Ordínária, dia
28 de janeiro do corrente, para realizar uma explanação com relação a situação
financeira da empresa,visando esclarecer as dúvidas dos vereadores desta casa e da
população em geral. Este é um assunto importantíssimo, que envolve toda nossa
comunidade e região, e como representantes da população que nos escolheu,
acreditamos que devemos proporcíonar todos os esclarecimentos possíveis com
relação a situação da empresa. Requerimento de aplauso 2377 Vereador Fernando
Santana de Moraes, Daniel Weber e Estevão de Loreno -Os Vereadores abaixo
assinados requerem que, após lido em plenário e deferido na forma regimental, seja
enviado oficio por esta Egrégia casa à Brigada Militar de Carazinho, parabenizando
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pelo excelente serviço prestado à comunidade 10cal.Ascongratulações se devem pela
bravura com que a corporação atua em nossa cidade, que apesar dos inúmeros
percalços e adversidades do meio, realiza seu trabalho de maneira árdua e
incansável, não medindo esforços para garantir a segurança e integridade da
população.Ao passo que, recebendo nosso reconhecimento, saibam também que o
Poder Legislativo Municipal encontra-se à disposição em busca de meios que possam
suprir as necessidades da nobre instituição. Requerimento de aplauso 2379 autor
Fernando Santana de Moraes -
O Vereador abaixo assinado solicita que, após ouvido em plenário e deferido na forma
Regimental, seja expedido oficio por esta Egrégia casa na forma de APLAUSO
SrVitor Xavier, diretor do Departamento Municipal de Trânsito pela presteza e
agilidade em viabilizar o melhoramento dos estacionamentos constantes na Avenida
Pátria, nas imediações do Hospital e demais centros médicos.Tal assunto foi matéria
de indicação na última sessão e já se encontra parcialmente solucionado, já tendo sido
aumentado o número de vagas de estacionamento para carros e motos para uso da
população em geral, motivo pelo qual merece o reconhecimento e as congratulações
do Poder Legislativo, pela sua competência e brevidade em solucionar a questão. _
Requerimento de pedido de aplauso 2407, vereador Eduardo Assis- O vereador
abaixo assinado, solicita na forma regimental que após lido,submetido e aprovado em
plenário, seja enviado oficio de cumprimento a empresa Produza. Requerimento de
autorização de viagem 2400 autores: Rudi Brombilla, Paulino de Moura, Erlei
Vieira e Anselmo Britzke. - Os VEREADORES abaixo assinados solicitam na forma
regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem ao
Municipio de Cordilheira Alta - SC para participar de audiência com diretores da
Empresa Ludovico Tozzo LIda que pretende se estabelecer na região. Como
Carazinho está entre os três municípios pretendidos, com esta visita queremos
estabelecer um maior contato para que Carazinho seja o município escolhido,
proporcionando assim um maior numero de vagas de emprego, bem como retorno de
impostos Municipio Alto da Bela Vista -SC, para realização de visita junto ao centro de
tratamento Santa Luzia, para fazer uma vistoria a referida clinica que possui convenio
com o município e esta em tratativas de renovação.Chapecó - SC - Audiência com os
diretores CAPS ad - Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas para juntar
subsidios para implantação do modelo deste referido centro no Municipio de
Carazinho.A viagem se realizará entre os dias 28 e30 de janeiro do corrente ano. _
Requerimento de apoio 2420, autor Vereador Alaor Galdino Tomaz - O Vereador
abaixo assinado solicita que, após lido em plenário e deferido na forma regimental,
seja expedido ofício de apoio ao Diretor de Esportes do Municipio de
Carazinho,Marcio Hermes,para que possa realizar um grande trabalho no comando
desse Departamento e que possa dentro das suas possibilidades,realizar o
Campeonato de Futebol de Campo da 2' Divisão do Município,pois,infelizmente,nos
últimos quatro anos não foi desenvolvida nenhuma atividade para esses clubes e
lamentavelmente,alguns acabaram encerrando suas atividades por falta de incentivos
e competições.Também nosso apoio para que em breve sejam realizadas as demais
competições,mas que se olhe do forma igual para todas as divisões,pois somos
sabedores da importância do Futebol Amador em nosso Municipio,inclusive
participando ativamente,atuando pelas mais diversas equipes do nosso futebol
varzeano e não podemos concordar com o descaso que muitos foram
submetidos.Nosso desejo que o novo responsável pelo Departamento e sua equipe
possam ter pleno êxito em suas próximas competições. - Requerimento de aplauso
2422, autor Vereador Rudi Brombilla - O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio
de cumprimentos a Artista Plástica ILSEANA PIVA PAIM - pela obra chamada de "Via
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Sacra em tela" em comemoração do 2° ano de aniversário da via Sacra Igreja Nossa
Senhora da Glória.Use Ana Paiva Paim Pós-graduação em História da Arte e
Praxis.PUC(1983)possui graduação em Artes Plásticas pela Universidade de Passo
Fundo (1979) e graduação em Educação Artística pela Universidade de Passo Fundo
(1977),mestranda em Educação, artista plástica, arte educadora e pesquisadora
disciplinada e incansável, sobretudo em relação aos temas sociais, ou temas que
contém elementos estruturantes de nossa identidade social, provoca inquietação ao
retratar desde catadores de lixo, tornados invisíveis aos nossos olhos pela via cruel da
exclusão social, até os remanescentes de povos primitivos.O artista plástico é, antes
de tudo, um sensível. Uma pessoa que usa o desenho, a pintura ou a escultura para
expressar seu deslumbramento diante do mundo. Como uma criança, enxerga ou
assimila o cotidiano de uma forma diferente, por um outro viés, talvez. Descortina-o
mais do que o interpreta. E as impressões do que sua visão vai captando ou
descortinando são registradas no tipo de arte com a qual se identifica ou se expressa
melhor. O artista plástico, com sua arte, não permite que a luta diária da vida seque
em seus oihos a constante surpresa perante a emoção das grandes e das pequenas
coisas contidas no universo. Receba o reconhecimento do Legislativo Municipal.Sala
Antõnio Libório Bervian, 21/01/2013. - Requerimento de aplauso 2423 vereador
Anselmo Britzke - O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o
Plenário, seja enviadoofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho. Ao
Senhor ADELMO BRITZKE, pela formatura no Curso de Administração do Campus da
UPF, cuja colação de grau ocorreu no dia 18 de janeiro do corrente, com votos de
sucesso e prosperidade na profissão, e que os cumprimentos sejam estendidos aos
seus familiares e amigos pela grande conquista. - Requerimento de mesa diretora
2426, autor Vereador Orion Albuquerque. O Vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental, que após aprovado em plenário, seja encaminhado ofício, que seja
criado no site da Câmara de Vereadores um Link do site da Prefeitura Municipal, e
seja enviado oficio ao Executivo Municipal, que crie no site da Prefeitura Municipal de
Carazinho um link de acesso ao site da Câmara Municipal de Vereadores, no intuito de
agilizar a procura dos internautas e mostrando a interatividade entre os poderes. _
Requerimento de aplauso 2431 autor, Anselmo Britzke - .0 Vereador abaixo
assinado, solicita na forma regimental, que depois de ouvido o plenário, seja
encaminhado ofício a Patroa do CTG Unidos pela Tradição Riograndense, Sra. Neusa
Peroza, extensivo a toda patronagem e demais integrantes do quadro sociai,
cumprimentando-lhes pela participação no Tchê Encontro Regional, realizado no
último domingo (20/01/2013), na cidade de PassoFundo, que contou com a
participação de integrantes de todos os CTGs da 7a Região Tradicionalista.É um
evento que busca a valorização da cultura e dos costumes dos gaúchos e nos honra
muito o fato de que CTG Unidos pela Tradição Riograndense conquistou a1acolocação
neste evento que contou com a participação de inúmeros CTGs de toda
região.Recebam desta forma, os cumprimentos do Poder Legislativo Municipal de
Carazinho, que sente um orgulho imenso em poder homenageá-los. - Requerimento
de aplauso 2435 autor, Vereador Daniel Weber - 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 ao Sr. Marcelo Soares Rodrigues,
Assessor do Gabinete da Presidência, parabenizando-o pela recente colação de grau
realizada no último dia19 de Janeiro, referente a sua formação acadêmica no curso de
Direito na instituição de ensino Ulbra-Carazinho."O estudo dignifica o homem e abre
portas", por meio desta receba a saudação do Poder Legislativo de Carazinho. _
Requerimento de autorização de viagem 2442 autores, Vereadores: Rudi
Brombilla, Paulino de Moura, Daniel Weber e Anselmo Britzke - Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:Os VEREADORES abaixo assinados solicitam na forma regimental,

Av.FloresdaCunha,799 - CaixaPostal:171- FonePABX:(54) 33302322- CEP995~0~~~0ã9C:~~~~~01~~
e-mail:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br . . .

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

que após lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem ao Município de
Cordilheira Alta - SC para participar de audiência com diretores da Empresa Ludovico
Tozzo LIda que pretende se estabelecer na região. Como Carazinho está entre os três
municípios pretendidos, com esta visita queremos estabelecer um maior contato para
que Carazinho seja o município escolhido, proporcionando assim um maior numero de
vagas de emprego, bem como retorno de impostos Município Alto da Bela Vista -SC,
para realização de visita junto ao centro de tratamento Santa Luzia, para fazer uma
vistoria a referida clinica que possui convenio com o municípío e esta em tratativas de
renovação.Chapecó - SC - Audiêncía com os diretores CAPS ad - Centro de Atenção
Psicossocial de Álcool e Drogas para juntar subsidios para implantação do modelo
deste referido centro no Munícípio de Carazinho. A viagem se realizará entre os dias
28 e 30 de janeiro do corrente ano. - Presidente Oito diz que conforme acordo de
bancada, não haverá intervalo regimental, passando agora ao grande expediente. -
Vereador Anselmo Britzke fez o uso da palavra na tribuna. Presidente Oito anuncia
que fará uso da palavra o Vereador Alaor Galdino Tomaz. - Vereador Orion
Albuquerque também fará o uso da palavra na grande tribuna - Presidente Oito
anuncia para fazer o uso da palavra o vereador Fernando Santana de Moraes - O
vereador Daníel Weber fará o uso da palavra na tribuna. - após, vereador Eduardo
Assis fez o uso da palavra na tribuna, vereador Anselmo Britzke pediu um a "parte"
para se pronunciar sobre as câmeras de vídeo monitoramento. - Vereador Márcio Luiz
Hoppen fará o uso da palavra. - Questão de ordem a pedido do Vereador Rudi
Brombilla, para que os requerimentos fossem votados em bloco. Presidente coloca em
discussão a votação dos requerimentos em bloco, vereadores não se manifestaram
contrários, requerimentos aprovados por unanimidade. Presidente solicita ao
secretário para que faça a leitura e número e autor dos requerimentos. Está discussão
os requerimentos, não havendo vereador para discutir, coloco em votação, aprovado
por todos. Presidente convida ao Sr. Secretário para fazer a leitura e número dos
projetos. Questão de ordem a pedido do Vereador Paulino de Moura, para que os
projetos sejam votados em bloco. Vereadores aprovam por unanimidade os projetos
colocados em votação em bloco. Secretário Rudi faz a leitura dos pareceres da
comissão da justiça e finanças, projeto de Lei 001/13 de autoria da mesa diretora.
Voto, o presente projeto de lei é viável conforme o parecer da acessória Juridica da
casa e nada a opor sobre os aspectos financeiros, presidente relator vereador Estevão
de Loreno, secretário Márcio Hoppen, membro Eduardo Assis. - Secretário faz a
leitura dos projetos a serem votados. Rudi fez a leitura dos pareceres. Os pareceres
da justiça e finança. VOTO, os presentes projetos são viáveis e nada a opor quanto os
aspectos orçamentários e financeiros, presidente relator Estevão de Loreno, secretário
Márcio Hoppen, membro vereador Eduardo Assis. Está em discussão os pareceres,
não havendo vereadores que queiram discutir coloco em votação, aprovado por todos.
Secretário Rudi faz a leitura dos pareceres da ordem econômica e social dos projetos.
Os presentes projetos de lei estão aptos a serem votados na ordem do dia. VOTO,
Presidente Rudinei Brombilla, secretário Orion Albuquerque, membro Gian Pedroso.
Está em discussão os pareceres, vereadores aprovam por unanimidade. Estão em
discussão os projetos com pareceres já aprovados. Presidente Oito anuncia que fará o
uso da palavra o vereador Rudi Brombilla. Presidente coloca em votação, aprovado
por todos. Nada mais, havendo a tratar, com a proteção de deus declaro encerrada a
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presente sessão, convoco os senhores vereadores para a sessão solene a ser
realizada no dia 22/01/13 às 19h30 minutos, tenham todos uma boa noite.

..

~~
Presidente

Ver ador Rudinei Brombilla
Secretário
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