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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2013
006113 O ~
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Aos vinte oito dias do mês de janeiro de dois mil e treze, dezoito e quarenta e cinco
minutos, ocorreu a quinta reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador
Erlei Vieira fez a leitura de um trecho da Bíblia. Presidente alto, convida à todos
presentes para fazer um minuto de silêncio pelas vitimas do incêndio em Santa Maria.
Presidente convida o secretário para fazer a leitura do expediente da reunião ordinária
do dia 28 de janeiro de 2013. Telegrama da Caixa Federal informando a liberação de
recursos financeiros Oficio 028113do Executivo Municipal o qual responde indicação
conforme protocolo 2.325/13, projeto de lei 003/13, autoria, executivo municipal.
Ementa: concede abono salarial aos agentes de saúde. Projeto de Lei 004/13, autor
Legislativo Municipal. Ementa: autorizando o Poder Legislativo a transferir bens do
patrimônio. Projeto de Lei 005113, autoria Executivo Municipal, Ementa: concede
redução geral e anual aos vencimentos e subsídios aos servidores. Relatório 001/13,
Autoria, Legislativo Municipal, Ementa: Execução orçamentária novembro de 2012.
Relatório 002113, Ementa: Execução orçamentária dezembro de 2012. Secretário
Rudi passa a fazer a leitura das indicações. Indicação 2446, autoria Fernando
Santana de Moraes Para que determine ao setor competente que efetue reparos na
Avenida Pátria, na esquina de acesso ao Bairro Sommer, próximo ao número 1600,
onde se encontram buracos de grande profundidade, bem próximo ao retorno, sendo
local de intenso fluxo de veículos, inclusive ônibus coletivo, sendo imprescindivel sua
melhoria, uma vez que coloca em risco, motoristas e pedestres. Indicação: 2448
autor, Vereador Fernando Santana de Moraes - Para que determine ao setor
competente a colocada de cobertura e banco deparada de ônibus no distrito de
Cruzinha. Tal ponto de ônibus já existe, sendo localizado nas proximidades das
propriedades do Sr. Artidor e do Sr. Hélio Weidlich, sendo indispensável para a
segurança e saúde dos moradores, que ficam expostos ao tempo enquanto esperam a
chegada da condução. - Indicação 2452, Fernando Santana de Moraes, Para que
determine ao setor competente que efetue o rebaixamento das duas lombadas do tipo
quebra molas localizadas próximo à Cotrijal no distrito de Pinheiro Marcado, de modo
que elas podem ser mantidas onde se encontram, uma vez que a única reclamação é
sobre sua altura que pode danificar os veículos. Mantê-Ias, porém rebaixadas, cumpre
sua função de redutor de velocidade, eis que é local de grande fluxo de veículos e não
danifica os veículos que por ali transitam. - Indicação 2458 Márcio Luiz Hoppen,
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
de serviço de colocação de bueiros na Rua Padre Gusmão próximo a o numero
49,67,377. - Indicação 2459 Márcio Luiz Hoppen, Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de limpeza e
capina no terreno baldio na Rua Padre Gusmão esquina com a Ipiranga, que está
totalmente tomado pelo mato e é deposito de lixo, proliferação de ratos e insetos. -
Indicação 2461 Daniel Weber, Para que determine ao Setor Competente que seja
feita a limpeza de toda a plataforma de embarque na Estação Rodoviária de
Carazinho, bem como a substituição do piso na garagem de todos os ônibus, que na
maioria das vezes estão com vazamento de óleo, que por sua vez resulta na
contaminação do meio ambiente. - Indicação 2462 Daniel Weber, para que
determine ao setor competente seja feita a limpeza dos trevos de acesso à nossa
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querida Carazinho, trevos e pórticos são os cartões postais de nossa cidade, e o
descuido resultam em uma imagem negativa do município pois os mesmos
encontram-se nas principais "BR's", que juntas formam o maior entroncamento
Rodoviário do Rio Grande do Sul. - Indicação 2464 Otto A. Gerhardt Neto,
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com
a máxima urgência possível medidas no sentido de reabrir a sanga, pois com
trancamento da mesma o pátio do NEJA fica todo alagado, localizado na Rua Epitácio
Pessoa, 380 B.Broecker. - Indicação 2465 Vereador Otto A. Gerhardt Neto,
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com
a máxima urgência possivel medidas no sentido de agilizar o reparo da Rua Osmar
Weber B Nova Ouro Preto depois do asfalto, sendo que esta rua é corredor de ônibus.
-Indicação 2469 Alaor Galdino Tomaz, Sugere ao Poder Executivo Municipal, que
seja disponibilizado espaço urbano, para atendimento de demanda de entretenimento
da juventude de nossa cidade mediante infraestrutura mínima. - Indicação 2470
Alaor Galdino Tomaz, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, que realize melhorias na rua XV de Novembro, tais como capina e tapa-
buracos, especialmente no trecho entre o Posto de Combustíveis até o Mercado De
Loreno. _ Indicação 2475 Eduardo Assis, solicita a ELETROCAR, Centrais Elétricas
de Carazinho S.A. para informar que nos dias 26 de janeiro por volta das 20:00 horas
e no dia 27 de janeiro por volta das 20:00 horas, em alguns pontos do bairro São
Jorge, alguns clientes ficaram sem luz ou em meia fase e tentando entrar em contato
com a empresa, não foi atendido ao telefone, dando a mensagem de que "todas as
linhas estavam ocupadas" solicita que sejam revistas a capacidade de atendimento da
central telefônica ou do plantão e/ou da pessoa que atende ao telefone, para não
deixar os consumidores sem atendimento ou sem explicação sobre as ocorrências de
falta de energia elétrica.- Indicação 2477 Márcio Luiz Hoppen, Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de
limpeza e capina na calçada da Rua Dinarte da Costa em frente a loja Arte e
artesanato. _ Indicação 2479 Eduardo Assis, solicita ao Executivo Municipal que
determine ao setor responsável para que verifique os semáforos, pois a maioria não
esta funcionando todos os leds de indicação, algumas passam direto do vermelho para
o verde e vice versa, sendo que muitas já não funcionam mais o tempo de espera e
outras como os semáforos do corredor de ônibus, não se enxerga se está verde ou
vermelho, dificultando aos motoristas e aumentando sobre maneira o perigo de colisão
pois as duas vias, o corredor de ônibus e a Av. Flores da Cunha, tem o tráfego
intenso.- Indicação 2480 Alaor Galdino Tomaz, Solicitando ao Executivo Municipal,
que determine ao setor competente, que realize melhorias na Ponte localizada na Rua
Xavantes no Bairro Conceição pois a mesma está em péssimas condições e oferece
risco aos veiculos e pedestres que por ali trafegam. - Indicação 2482 Fernando
Santana de Moraes, Para que determine ao Setor competente que efetue a colocação
de placa de sinalização na Rua Boa ventura, onde se encontra a sede do Clube
Comercial e ainda que sinaiize se a referida rua é mão única, pois é local de grande
fluxo de pessoas, inclusive crianças, e a alta velocidade desenvolvida por alguns
motoristas coloca em risco a integridade dos moradores e frequentadores do local. -
Indicação 2483 Estevão de Loreno, Para que determine ao setor competente que
seja refeito o calçamento da Rua Fernandes Viera, esquina com Avenida São Bento,
até a proximidade com esquina, Rua Rio Branco. - Indicação 2484 Estevão de
Loreno, Para que determine ao Setor Competente que seja feita Operação Tapa
Buracos na Rua Ernesto Alves. - Indicação 2485 Estevão de Loreno, Para que
determine ao setor competente que seja feita operação tapa buracos na Rua Venâncio
Aires. _ Indicação 2486 Erlei Vieira, Solicitando ao Executivo Municipal, que
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determine ao setor competente, a execução de serviço de limpeza e recolhimento de
entulhos verdes na Rua Castro Alves, no bairro Santo Antonio. - Indicação 2489
Fernando Santana de Moraes, Para que determine ao setor competente que dê
continuidade no asfalto iniciado na gestão retrasada na Avenida Pátria, onde na
extensão da Rua Barão do Triunfo até a Rua Ipiranga o asfalto existe apenas em meia
pista. Ademais, que determine que o asfalto prossiga por onde ainda é chão batido,
uma vez que posteriormente será acesso ao Hospital da Unimed, sendo
imprescindivel a melhora em tal localidade. - Indicação 2490 Gian Pedroso,
Solicitamos ao Executivo Municipal para que detennine ao setor competente a
realização de melhorias na Rua David Antunes Ribeiro, no Bairro Loeff, em razão de
que a mesma é uma rua nova e nunca foi sequer patrolada, mesmo tendo sido
solicitado diversas vezes pelos moradores a administração passada. - Indicação
2491 Gian Pedroso, Solicitamos ao Executivo Municipal para que determine ao setor
competente a realização de IMEDIATOS trabalhos de melhorias na Rua Epitácio
Pessoa, (trecho nos fundos do Posto Dudali da Borghetti), pois a mesma encontra-se
em situação precária, praticamente intransitável. Salientamos ainda, que a mesma
encontra-se cadastrada na prefeitura como sendo uma rua com pavimentação
asfaltica, sem nunca sequer ter recebido tal benfeitoria. - Indicação 2492 Gian
Pedroso, Solicitamos ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente
a realização de IMEDIATOS trabalhos de melhorias na Rua Afonso Pena, Bairro
Broecker, pois a mesma encontra-se Intransitável. - Indicação 2493 Paulino de
Moura, Solicita que seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o
departamento responsável providencie uma placa de sinalização indicativa de
deficiente fisico em frente a Câmara Municipal de Carazinho, Av. Flores da Cunha,
799. - Indicação 2494 Paulino de Moura, Solicito que seja enviado um oficio ao
Prefeito Municipal de Carazinho junto com a Secretária de Obras de
Carazinho,providencie tão logo o tempo permita, operação de fechamento de um
buraco no cruzamento entre a Silva Jardim e Alferes Rodrigues,onde o mesmo está
sem solução a meses,causando perigo a população. - Indicação 2496 Orion
Albuquerque, Solicitando para que sejam recolocadas as lixeiras ao longo da Av.
Flores da Cunha. Solicitação da Comunidade. - Indicação 2497 Orion Albuquerque,
Solicitando para que seja efetuado com a maior urgência possível o fechamento do
buraco da rua Polidoro Albuquerque, em frente ao nO119. - Indicação 2498 Orion
Albuquerque, Solicitando para que seja efetuado o reparo e o fechamento do bueiro
existente na esquina da rua Pernambuco com a Rua Erminia Tombini, Bairro Oriental.-
Indicação 2499 Anselmo Britzke, Solicitando ao setor competente que realize
trabalhos de limpeza do terreno (campo de futebol e quadra de areia) localizado entre
as ruas Pe. Gusmão, Pe. Réus e Benjamim Constant no Bairro Sassi, pois o mesmo
esta tomado pelo matagal, propiciando a procriação de insetos, ratos e outros animais
que podem causar danos a saúde dos moradores das proximidades. - Indicação
2500 Anselmo 8ritzke, Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine
ao setor competente a realização de melhorias na Rua Santos Dumont, trecho sem
pavimentação, pois o local encontra-se em situação precária de trafegabilidade devido
ao grande acúmulo de buracos. Solicitamos ainda a retirada de entulhos depositados
nas proximidades. - Indicação 2506 Fernando Santana de Moraes, Para que
determine ao setor competente que inclua nas placas de sinalização do nome da via
Avenida Pátria entre parênteses "Antiga Rua das Tropas" de modo que se possa
preservar a história de nosso municipio de maneira viva no meio social que se
convive, como de modo semelhante se faz em Porto Alegre, quando na Rua dos
Andradas se menciona "Antiga Rua da Praia". - Indicação 2508 Paulino de Moura,
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Solicito que seja enviado um oficio ao Prefeito Municipal de Carazinho junto como
departamento da Secretária de Obras, providenciando o fechamento de uma vala
aberta na rua Venâncio Aires, próximo ao número 414,onde na semana passada caiu
dois veículos, causando transtornos e perigos a população.REQUERIMENTOS:
Requerimento de autorização de viagem 2457 Erlei Vieira, O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja autorizada
a viagem aos municípios:- Cordilheira Altal SC - para participar de audiência com
diretores da Empresa Ludovico Tozzo LIda, que pretende se estabelecer na região.
Como Carazinho está entre os três municípíos 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.- Alto da Bela Vistal SC - para realização de visita junto ao centro de
tratamento Santa Luzia, para fazer uma vistoria à referida clinica que possui convenio
com o municípío e esta em tratativas de renovação.- Chapecól SC - Audiência com os
diretores do CAPS AO - Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas para
juntar subsídios para implantação do modelo deste referido Centro no Município de
Carazinho.A viagem se realizará entre os dias 28 a 30 de janeiro do corrente ano. -
Requerimento de aplauso 2463 Márcio Luiz Hoppen,A Pietra Decet O Vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja
encaminhado ofício a Pietra Dece!. Cumprimentando pela conquista Do Título de
Garota Verão de Carazinho 2013.Aos 15 anos, Pietra estará representando nossa
cidade de Carazinho,na etapa regional do concurso que acontecerá em Marau.
Menina jovem despojada, alegre com muita carisma e com muita simpatia pretende
conquistar o titulo de Garota Verão de 2013, Receba aqui o reconhecimento do poder
legislativo por essa conquista e deste vereador que te deseja toda sorte e felicidades,
e estamos torcendo por você. - Requerimento de autorização de viagem 2466, Os
vereadores abaixo assinados, solicitam na forma regimental, que após lido e apreciado
em plenário seja AUTORIZADA viagem aos municípios de Lajeado, para visita a
empresa e-rotativo, empresa essa que gerencia estacionamento rotativo pago em
várias cidades do estado e fora do estado e para Bento Gonçalves,Farroupilha e
Caxias do Sul, para participar de audiência com o Departamento de Trânsito dos
referidos municípios para avaliar o funcionamento do estacionamento rotativo pago
terceirizado, A viagem se realizará nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro do corrente.
Requerimento de autorização de serviço 2471 Eduardo Assis. - O Vereador
abaixo-assinado requer, na forma regimental, que depois de ouvido o plenário e com
aprovação de V.Exa senhores vereadores, seja enviado oficio do Poder Legislativo de
Carazinho ao poder executivo de carazinho, solicitando que seja limpo a esquina das
ruas Coroados com rua Eduardo Graef, na qual existe uma parada de ônibus urbano,
a mesma encontra-se hoje como depósito de lixo e mato tirando a visão de motoristas
que se deslocam por essas vias e usuários do transporte coletivo tem que ficar sobre a
via para esperar o ônibus, pois não existe lugar para os mesmos ficarem sob a parada,
em dias de chuva os usuários tem que ficar ao relento, sem contar no rísco de ficarem
parados na rua. A referida parada está localizada na rua Coroados em frente ao
número 456. - Requerimento de solicitação de serviço 2472 Eduardo Assis, O
Vereador abaixo-assinado requer, na forma regimental, que depois de ouvido o
plenário e com aprovação de V.Exa senhores vereadores, seja enviado oficio do
Poder Legislativo de Carazinho ao poder executivo de carazinho, que determina ao
setor responsável para que seja consertado a via que se encontra na esquina entre as
ruas Coroados com Eduardo Graef, a via nesse encontro das referidas ruas, tem
varias ondulações e desniveis, sendo que por vezes os moradores das proximidades e
usuários da via enroscam seus veículos pelo tamanho dos desníveis e ondulações.
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(fotos em anexo). - Requerimento de solicitação de serviço 2473 Eduardo Assis,
O Vereador abaixo-assinado requer, na forma regimental, que depois de ouvido o
plenário e com aprovação de V.Exa senhores vereadores, seja enviado ofício do
Poder Legislativo de Carazinho ao poder executivo de carazinho, que determina ao
setor responsável para que seja pintado na via a palavra "PARE" e seja colocado
redutores de velocidade na rua Jacques Loss, a mesma é acesso e de grande fluxo de
veiculos que se deslocam no sentido bairro-centro com acesso a rua Eduardo Graef a
qual é continuação da rua Marechal Floriano. (foto em anexo). - Requerimento de
aplauso 2474 Eduardo Assis, O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que após lido, ouvido e aprovado na forma regimental em plenário, seja
enviado à UPF - Universidade de Passo Fundo Campus Carazinho cumprimentos à
instituição, Reitoria, Funcionários, corpo docente e aos alunos dessa conceituada
instituição pela passagem de comemoração pelos 23 anos de implantação do campus
em nossa cidade, recebendo dessa forma, o reconhecimento do poder legislativo e
deste vereador pelos excelentes serviços prestados a Carazinho e a toda região pois a
Universidade é conhecida não somente regional, mas nacionalmente pelo alto índice
de ensino com seriedade e capacitação de todos os seus cursos oferecidos neste
campi. - Requerimento de aplauso 2478 Eduardo Assis, O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que após lido, ouvido e aprovado na forma
regimental em plenário, seja enviado à emissora TV Pampa Norte na pessoa de seu
gerente José Luis Lima, ofício de cumprimentos, extensivo a toda a grade de
funcionários, pela excelente cobertura da passagem dos 82 anos de emancipação
politica e administrativa de Carazinho. Como de costume, a emissora leva para toda a
região as notícias de nossa cidade e acima de tudo informa aos telespectadores a
pujança de nossa cidade a Emissora sempre se comprometeu e compromete-se com
a verdade e notícias de relevância para o desenvolvimento de Carazinho, mostrando a
realidade, desenvoivimento e crescimento de nossa comunidade.- Requerimento de
aplauso 2481 Alaor Galdino Tomaz O Vereador abaixo assinado solicita que, após
lido em plenário e deferido na forma regimental, seja expedido ofício de aplausos ao
Departamento de Cultura e Turismo do municipio pela promoção do 1° City
Tour,projeto desenvoivido na última quinta-feira dia 24 de Janeiro que teve como
objetivo valorizar a história do município com passeios por pontos marcantes da
história de Carazinho.Esse eventos contabilizou cerca de 180 participantes e merece
nossos parabéns pela iniciativa e que possa ser desenvolvido em outras
oportunidades. - Requerimento de aplauso 2488 Alaor Galdino Tomaz, O Vereador
abaixo assinado soiicita que, após lido em plenário e deferido na forma regimental,
seja expedido ofício ao presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
Sr.Claudiomir de Quadros, parabenizando aos 66 servidores que em 2013 completam
25 e 30 anos de funcionalismo público e foram homenageados pelo Executivo
municipal no último dia 24 de Janeiro,dentro das festividades de aniversário do nosso
Município. - Requerimento de pesar 2495 Paulino de Moura, O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental que após lido em plenário e deferida pela
Presidência da Casa, seja registrada em Ata e oficiado aos familiares votos de
profundo pesar em nome do Poder Legislativo de Carazinho, pelo falecimento do
Senhor José Elias Abreu, que faleceu na ultima sexta-feira, dia 25 de Janeiro de 2013
em nossa cidade. Aos familiares nossa solidariedade neste momento difícil de suas
vidas. - Requerimento de autorização de serviço 2501, Anselmo Britzke - O
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder
Legislativo Carazinho ao Diretor da Empresa Giória, Sr. Deolindo Capitaneo,
solicitando que seja estudada a viabilidade de que o ônibus que faz o último horário
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até a Nestlé, por volta das 00:20 seja prolongado para mais tarde em razão de que há
alguns funcionários da empresa Reckziegel (em frente a Mekal) tem o final do
expediente em torno das 00:50 e também necessitam do transporte coletivo para o
seu deslocamento. Como sabemos que a Empresa Glória é uma prestadora de
serviços que está sempre disposta a receber sugestões e adequá-Ias de forma que
esteja a contento da comunidade, possibilitando a todos horários de linhas de ônibus
de acordo com a necessidade dos usuários. - Requerimento de aplauso 2502,
Anselmo Britzke - O Vereador abaixo assinado, solicita na fonma regimental, que
depois de ouvido o plenário, seja encaminhado oficio ao Prefeito Municipal de Lagoa
Vermelha, cumprimentando-lhe pela organização e realização do Rodeio Internacional,
Rodeio Crioulo Nacional de Lagoa Vermelha, e XVI Festa do Churrasco, realizado nos
dias 23 a 27 de janeiro, que contou com a participação de integrantes de entidades
tradicionalistas de toda região. Foi um belíssimo espetáculo, que com sua magnitude
traduziu de forma ampla o tradicionalismo e o amor incondicional dos gaúchos pela
sua cultura. Recebam desta forma, os cumprimentos do Poder Legislativo Municipal
de Carazinho. - Requerimento de aplauso, 2503 Anselmo Britzke - O Vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de ouvido o plenário, seja
encaminhado ofício ao Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de
Carazinho, cumprimentando em seu nome, os servidores da prefeitura municipal com
mais de 25 e 30 Anos de trabalhos prestados que foram homenageados no Gabinete
do Prefeito em solenidade alusiva ao aniversário do municipio. Recebam desta forma,
os cumprimentos do Poder Legislativo Municipal de Carazinho - Requerimento de
aplauso 2504, Anselmo Britzke - O Vereador abaixo assinado, solicita na forma
regimental, que depois de ouvido o pienário, seja encaminhado oficio a Direção da TV
Pampa de Carazinho, cumprimentando a toda a equipe de profissionais que se
esmeraram na produção e realização do Jornal Pampa Meio Dia, transmitido ao vivo
da praça Albino Hillebrandt, no dia 24 de Janeiro, Aniversário do Município. A
realização desta programação proporcionou a aproximação da população que pode
participar mais ativamente das festividades em comemoração aos 82 anos de nossa
terra. Tanto para as pessoas que acompanharam de suas casas, como para aqueles
que foram até a praça, tenho a certeza de que foi um belo programa. Recebam desta
forma, os cumprimentos do Poder Legislativo Municipal de Carazinho. Requerimento
de aplauso 2505, Anselmo Britzke - O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ofício ao Presidente da
FUNDESCAR, cumprimentando-os pela organização e realização da I Rústica Cidade
de Carazinho e 11Voltinha Iniciação, que se realizou na manhã da última quinta-feira,
dia 24 de janeiro fazendo parte das atividades comemorativas do Aniversário de 82
Anos do Município. Recebam desta forma, os cumprimentos do Poder Legislativo
Municipal de Carazinho. - Requerimento de pesar 2507, Orion Albuquerque - O
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de lido e deferido
em plenário, seja enviado oficio ao prefeito Municipal do município de Santa Maria,
Cesar Schirmer, e extensivo aos familiares das vítimas, manifestando nossa
solidariedade e apoio a comunidade santa-mariense pela tragédia ocorrida no dia 27
do corrente mês. Neste momento de dor e indignação, onde a vida de jovens foi
ceifada, de forma brutal e prematuramente, nos sentimos impotentes, e tudo nos
parece sem valor algum; a tristeza toma conta de nosso coração e nos sensibilizamos
diante de tamanha perda. Temos que ter fé e esperança de que a missão, destes
jovens, se cumpriu, e, que servirá para refletirmos juntos á população gaúcha quais os
verdadeiros valores da VIDA. Com certeza não há palavras para expressarmos este
momento de dor, mas não poderlamos deixar de manifestar os nossos mais sinceros
votos, de profundo pesar. - Requerimento de pedido de informação 2509, Otto A.

Av.Floresda Cunha,799 - CaixaPostal:171 - FonePABX:(54) 3330 2322 - CEP99500-000 - 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


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

Gerhardt Neto - O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que
depois de lido em plenário, o Sr. Presidente encaminhe ao Executivo Municipal, o
PEDIDO DE INFORMAÇÓES, abaixo relacionado: 1 - Encaminhar a esta casa, um
relatório contendo a folha de pagamento dos fiscais de trânsito do primeiro semestre
de 2012 constando horas normais e extras. JUSTIFICATIVA: A fim de justificar o
pedido da Prefeitura referente ao estacionamento Rotativo e também para fazer um
comparativo do salário dos azuizinhos em relação a outros Municípios. - Presidente
alto passa para o intervalo regimental e conforme acordo de bancada não haverá
intervalo, passando neste momento a leitura do grande EXPEDIENTE: Conforme
solicitado pelo Vereador Rudi Brombilla e aprovado em plenário, passa agora a
homenagear a escola de futebol TRIANON, pelo 22° aniversário da escolinha.
Convidando o Vereador Rudi a fazer uso da palavra na tribuna. Vereador Alaor
Galdino Tomaz fará uso da palavra. Vereador Paulino de Moura fez o uso da
palavra na grande tribuna. Vereador Anselmo Britzke fará o uso da palavra. Fez uso
da tribuna o Vereador Gian Pedroso. Fazendo uso da palavra o Vereador Orion
Albuquerque. Vereador Erlei Vieira fez o uso da palavra na grande tribuna. Estevão
de Loreno fez o uso da palavra na tribuna. Vereador Eduardo Assis fará uso da
palavra. Presidente Otto Gerhardt Neto faz o uso da palavra, Vereador Erlei Vieira e
Paulino de Moura pedem um á parte para fazer o uso da palavra durante a explanação
do Presidente alto. Por questão de ordem feita pelo Vereador Paulino de Moura, os
requerimentos e projetos são colocados em votação em bloco. Aprovado por todos.
Discussão os requerimentos após a leitura do autor e número pelo secretário Rudi
Brombilla. Pareceres de comissão e justiça em votação, aprovado por unanimidade.
Pareceres da ordem econômica e social colocados em votação, aprovado por
unanimidade. Está em votação os projetos com os pareceres já aprovados. Vereador
Paulino de Moura deixa registrado o trabalho feito pela entidade homenageada e
discorda com o vereador Estevão de Loreno sobre o valor do aumento de 8% do
aumento do funcionalismo municipal, vereador Anselmo Britzke também pede um a
parte para opinar sobre o aumento de 6% de aumento. Vereador Daniel Weber fez o
uso da palavra e se manifestou sobre as homenagens e ao funcionalismo público, bem
como agentes de saúde. Presidente alto coloca em votação, aprovado por todos.
Nada mais, havendo a tratar, sob a proteção de deus declaro encerrada a presente
sessão, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no
dia 04/03/13 ás 18h45 minutos, tenham todos uma boa noite.

Vereador Rudinei billa
Secretário
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