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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE MARÇO 2013
007/13

Aos quatro dias do mês de março de dois mil e treze, dezoito e quarenta e cinc
minuto ocorreu a sétima reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador
Estevão De Loreno fez a leitura de um trecho da Biblia. Presidente Otto,coloca em
apreciação as seguintes Atas: 001/13, Da Reunião Solene de Posse do dia 01 de
janeiro de 2013,004/13 da Reunião Ordinária do dia 21/01/2013, 005/13 da Reunião
Solene do dia 22/01/13, 006/13 da Reunião Ordinária do dia 28/01/2013,aprovado por
todos. Presidente Otto convida o Secretário para fazer a leitura do expediente da
reunião ordinária do dia 04 de março de 2013. Diversos Telegramas do Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos financeiros, Telegrama do Ministério da
Educação informando a liberação de recursos financeiros,Telegrama da Caixa Federal
informando a liberação de recursos financeiros,Oficio nO09/2013 da Presidência da
República ao qual informa o recebimento da 00 nO791/2012 datado em dez de julho
de 2012, Oficio nO10/2013 da Presidência da República a qual informa o recebimento
da 00 nO793/2012 datado em dez de julho de 2012, Oficio nO00112013 a qual
responde a indicação do protocolo nO 2386, Oficio nO 011/2013 do Executivo
Municipai,a qual encaminha resposta ao pedido informação de nO2331/2013 feito
através da OP 007/2013,Oficio 009/2013 do Executivo Municipal o qual encaminha o
Projeto de Lei nO008/2013, Oficio 017/2013 do Executivo Municipal a qual encaminha
o Projeto de Lei 011/2013, Oficio 007/2013 do SESC SENAT unidade Carazinho a
qual convida para Formatura das turmas de 2012/2013 do Projeto Jovem Aprendiz
Formação em Logística,Oficio 026/2013 do Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa Com Deficiência, Oficio 021/2013 do Executivo Municipal o qual encaminha o
Projeto de Lei nO013/2013, Oficio 016/2013 do Executivo Municipal o qual encaminha
o Projeto de Lei nO 010/2013,Oficio 020/2013 do Executivo Municipal o qual
encaminha resposta ao pedido informação de nO2509/2013 feito através da OP
019/2013,Oficio 050/2013 do Gabinete do Prefeito o qual encaminha resposta
indicação n° 2436/2013.Convite da Secretária Municipal de Educação e Cultura,para
recepção às Equipes Gestoras das Escolas MunicipaiSno dia dezoito de fevereiro de
2013 no Campus da UPF Carazinho,Oficio 024/2013 da Secretária Municipal da
Saúde,Oficio 01/2013 da Coordenadoria Regional de Educação da Trigésima Nona
CRE Convidando para reunião no dia vinte de fevereiro de 2013,Convite do
Departamento Municipal de Cultura,Convite para posse da nova Diretoria do Sindicato
Rural de Carazinho,no dia vinte dois de fevereiro de 2013. Oficio do Senhor Paulo
Ricardo Arsego assessor do Deputado Ronaldo Nogueira solicitando o Plenário
para a reunião do dia vinte e dois de fevereiro de 2013, com o Deputado Federal
Ronaldo Nogueira e com o Deputado Estadual Jurandir Maciel com a Comissão de
Saúde da Câmara, Secretário de Saúde,e seus Diretores e Conselho Municipal de
Saúde. Oficio 70/2013 da Secretaria de Administração dos Recursos Humanos
Central de Licitações do Governo do Estado, solicitando o Plenário nos dias vinte um e
vinte dois de março por ocasião dos Pregões Presenciais do Programa Fornecer RS.
Oficio nO019/2013 do Executivo Municipal a qual encaminha o Projeto de Lei n'
012/13, Oficio nO031/2013 da Eletrocar a qual re.sP7~.rde indicação de Protocolo nO
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. " Oficio nO024/2013 do Executivo Municipal a qual encaminha o Projeto de ~ ••.•••
nO015/2013, Oficio nO023/2013 do Executivo Municipal o qual encaminha o Projeto
de Lei nO014/2013, Oficio nO022/2013 do Executivo Municipal o qual encaminha a
Ementa Aditiva ao Projeto de Lei nO 007/2013. Convite do Centro de Tradições
Gaucha Rincão Serrano para o Jantar Fandango de Posse da nova patronagem no dia
primeiro de março de 2013, Oficio nO0012/2013 do Senador Álvaro Dias o qual
responde ao 00 1291/2012, Oficio Circular nO07/2013 do Tribunal de Contas do
Estado, Oficio 010/2013 da Associação do Grupo de Surdos de Carazinho. Oficio nO
015/2013 do Executivo Municipal o qual encaminha o Projeto de Lei nO009/2013.
Oficio nO025/2013 do Executivo Municipal o qual encaminha o Projeto de Lei nO
016/2013. Projeto de Lei nO006/2013, autoria: Executivo Municipal. Projeto de Lei nO
008/2013, autoria: Executivo Municipal, Projeto de Lei n° 010/2013, autoria Executivo
Municipal, Projeto de Lei nO011/2013, autoria Executivo Municipal. Proposta de Lei
nO 013/2013, autoria Executivo Municipal. Projeto de Lei nO 001/2013, autoria:
Executivo Municipal. Projeto de Lei nO 007/2013, autoria: Executivo Municipal,
Projeto de Lei Complementar nO001/2013, autoria: Executivo Municipal. Secretário
Rudi passa a fazer a leitura das indicações. Projeto de Lei nO005/2013, autoria
Anselmo Britzke referente a Grêmio Estudantis, - INOICAÇÓES: 2514 Fernando
Santana de Moraes, Para que determine ao setor competente que efetue limpeza no
terreno onde encontra-se instalada a ACAPA, estando tomado pelo matagal,
contribuindo com a proliferação de ratos e insetos, sendo imprescindível sua
roçada, Embora tal terreno seja de propriedade privada, a entidade presta serviço em
prol da comunidade carazinhense, sendo que a tutela dos animais é de obrigação do
estado - no caso, o municipio - e que o trabalho desta entidade é de total prevenção
de doenças, sendo fundamental para a saúde da população, o que justifica prestação
deste serviço de limpeza, -Indicação: 2515 Daniel Weber, Para que determine
ao Setor Competente que seja feita a instalação de quebra mola na Rua Vera Cruz,
em frente ao nO 292, (antigo albergue da princesa ) Bairro Operário. Devido à
velocidade excessiva de carros e motos, podendo trazer perigo para as crianças que
residem no local, - Indicação: 2533 Daniel Weber, Para que determine ao Setor
Competente que seja feita a Operação tapa buraco ,na Rua Albino Gerhardt a qual se
encontra em situação precária sendo que somente uma via com condições de
trafegabilidade, Indicação: - 2559 Daniel Weber, Para que determine ao Setor
Competente que seja feita a pavimentação da Rua Armando Farina no Bairro
Conceição, pois a mesma encontra-se intransitável sendo de extrema necessidade a
mesma ser pavimentada com asfalto ou calçamento,- Indicação: 2563 Daniel Weber
Para que determine ao Setor Competente que seja feita a pavimentação na Rua
Carijós no Bairro Conceição. Pois a mesma é de chão, trazendo muitas dificuldades
para os moradores do local. Indicação:- 2578 Daniel Weber, Para que determine ao
Setor Competente que seja verificada a tubulação na Rua Bernardo Paz após o
calçamento pois a mesma esta entupida, Indicação:- 2579 Marcio Hoppen, Para que
determine ao setor competente que analise a viabilidade da colocação de uma
lombada (quebra mola) na Rua Graça Aranha em frente ao numero 223, Bairro Sassi,
próximo ao mercado Sassi. Indicação:- 2588 Paulino De Moura, Solicitar ao Prefeito
que entre em contato com a empresa prestadora de lixo, para rever a situação de
recolhimento do lixo, pois o mesmo está sendo deixado na rua e causando trastorno
aos moradores. Indicação: - 2591 Paulino De Moura, Senhor Prefeito Pelo presente
solicito a vossa Excelência, que a Secretária Municipal de Obras e Serviços
Urbanos, inclua em seu cronograma de trabalhos, melhorias e fiscalização das
calçadas da nossa cidade, principalmente Av, Flores da Cunha e Av, Pátria, pois
as mesmas precisam ser melhoradas de acordo com as normas, para que as
pessoas possam transitar sem problemas e com segurança,Certo de contar comf~
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vossa compreensão, desde já agradeço .Cordialmente Paulino de Moura PT A
Sua Excelência Renato Suss Prefeito Municipal 2592 28/02/2013- 09: Indicação:
2592 Anselmo 8ritzke, Solicitamos que sejam tomadas providencias quanto a
melhorar a estrutura das paradas de ônibus ao longo do Terminal na Gare, no sentido
de que as mesmas possuam uma maior proteção em alguns pontos, visto que em dias
de chuva os passageiros que aguardam o coletivo, mesmo com a proteção superior,
ficam encharcados. Indicação:- 2593 Paulino De Moura, Solicita colocação de
redutores de velocidades (quebra molas) na Av. Flores da Cunha, próximo a Academia
Corpo e Arte e Posto Grossi no bairro Borgueti. Indicação:- 2608 Eduardo Assis, O
vereador abaixo assinado, requer na forma regimental, que depois de lido e ouvido em
plenário e com aprovação de V. Ex. senhores vereadores, que seja enviado oficio do
poder legislativo de Carazinho, ao poder Executivo de Carazinho solicitando que seja
consertado o buraco que existe na esquina entre as ruas Silva Jardim e rua Alferes
Rodrigues, o mesmo já tem o tamanho que cabe um carro e está a cada dia maior e
mais fundo, antes que cause um acidente grave. Indicação:- 2609 Eduardo Assis, O
vereador abaixo assinado, requer na forma regimental, que depois de lido e ouvido em
plenário e com aprovação de V. Ex. senhores vereadores, que seja enviado ofício do
poder legislativo de Carazinho, ao poder Executivo de Carazinho solicitando
novamente que seja limpo a esquina das ruas Coroados com rua Eduardo Graf., na
qual existe uma parada de ônibus urbano, a mesma encontra-se hoje como depósito
de lixo e mato, tirando a visão dos motoristas que se deslocam por essas vias e
usuários do transporte coletivo que tem que ficar sobre a via para esperar o ônibus,
pois o mato e o lixo tomou o lugar dos passageiros, em dias de chuva, os usuários tem
que ficar ao relento, sem contar no risco de ficarem parados sobre a rua, a referida
para, está localizada na rua Coroados em frente ao número 456.Lembrando ao
Executivo que tal requerimento já foi solicitado na data de 28 de janeiro de 2013 sob o
protocolo nO 2471 sem nenhuma ação ou serviço realizado por parte do setor
competente. Idicação:- 2610 Anselmo 8ritzke, Solicitamos ao Executivo para que
encaminhe ao setor competente pedido de providencias quanto a imediata colocação
de placas indicando a proibição do trânsito de bicicletas no interior da praça Albino
Hillebrand, pois é um lugar onde há uma grande circulação de pessoas que transitam
continuamente pelos corredores de pedestres e correm o risco de serem atropeladas
pelos ciclistas, que devem circular pelas ruas e nâo nas calçadas e em lugares
próprios para pedestres. Indicação:- 2611 Marcio Hoppen, EMENTA: Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de
retirada de Entulhos e Galhos verdes na Rua Prudente de Morais, no Bairro
Sassi. Indicação:- 2612 Marcio Hoppen, Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a transferência de local para aulas praticas de
caminhão de uma referente Auto Escola. Indicação:- 2613 Fernando Santana De
Moraes, Para que determine ao setor competente que estude a melhor forma e realize
uma diminuição da Rótula localizada em frente à empresa Hélíos, uma vez que é local
de constante fluxo de caminhões, o que gera perigo de danos aos veículos bem como
coloca em risco a segurança no local. Solicita ainda que sejam retirados os redutores
de velocidade do tipo ta châo, pois também provocam danos aos eixos dos caminhões
que por ali trafegam. Indicação:- 2614 Fernando Santana De Moraes, Para que
determine ao setor competente que reavalie as bocas de lobo localizadas na Rua
Leonel Rocha, próximo ao quebra mola localizado nas imediações do número 163,
uma vez que já foram efetuadas limpezas e as mesmas continuam juntando água e
sujeira, causando riscos à saúde da população local. Indicação:- 2615 Paulino De
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Moura, Solicitar para o Prefeito Municipal a aprovação da construção para um Projeto
de Eco Terapia, o qual o presidente da associação Vila Nova e do Esporte Vila Nova o
senhor Valdecir de Paula Machado,possui a área doada. Indicação:- 2618 Rudi
Brombilla, Solicita Executivo Municipal através do setor competente para que estude
a viabilidade onde seja atendida revindicação da Associação dos Camelos de
Carazinho para instalação de 15 novos Box, área esta já pré-definida em reunião no
gabinete com Sr. Prefeito Municipal. Indicação:- 2619 Rudi Brombilla,Solicita
Executivo Municipal para que determine ao setor competente estudos da viabilidade
da colocação de lixeiras simples em todas a extensão da Av. Flores da cunha e Av.
Pátria lado contrario dos containers Na justificativa que os população que transita
nesta vias não podem atravessar a rua todo momento para colocar seu lixo como
papel de bala e outros tendo em vista o perigo do trafego de veiculos, assim será de
responsabilidade das vareadoras recolher diariamente o material e levar até os
container. Indicação:- 2620 Marcio Hoppen, Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução serviço de retirada de Entulhos e Galhos
verdes na Rua Arthur Bernardes, próximo a Funeraria Somosplan, no Bairro Sassi
Indicação:- 2621 Marcio Hoppen, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine
ao setor competente, a execução serviço de limpeza e capina no terreno situado na
Rua Santos Dumont e esquina com Fioravante Barleze enfrente ao n060. Indicação:-
2622 Marcio Hoppen, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação na
Eduardo Gama, Bairro Alvorada. Indicação:- 2624 Marcio Hoppen, Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de tapa
buraco na Rua Dinarte da Costa, Bairro Sassi. Indicação:- 2625 Erlei Vieira,
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a colocação
de fiscais de trânsito em frente a escola Patronato Santo Antonio, localizada na rua R.
Pe. Luiz Guanella, 295 - Bairro São Pedro. Indicação:- 2626 Erlei Vieira, Solicitando
ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de,
patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua General Cassai Martins Brum,
Bairro São Pedro. Indicação:- 2627 Erlei Vieira, Solicitando ao Executivo Municipal,
que determine ao setor competente, a execução serviço de, patrolamento e
ensaibramento e compactação na Rua David Antunes Ribeiro, próximo ao numero
255, Bairro Loeff. Indicação:- 2628 Erlei Vieira, Solicitando ao Executivo Municipal,
que determine ao setor competente, a execução de um quebra molas na Rua
Diamantino Conte Tombini, próximo à Universidade de Passo Fundo - UPF - Campus
Carazinho, no Bairro Oriental, pois com o retorno das aulas o movimento fica intenso
causando perigo aos alunos, moradores da rua e pedestres sendo que os carros
andam por essa rua em alta velocidade. Indicação:- 2629 Jean Pedroso, Solicitamos
ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente a realização de
melhorias na estrada Colônia Dona Julia, próximo ao Cemitério Municipal, pois a
mesma encontra-se em péssimo estado de conservação. Indicação:- 2630 Jean
Pedroso,Encaminhando solicitação ao Executivo Municipal para que determine ao
setor competente que seja implantado um quebra-molas na Av. Flores da Cunha, nas
proximidades do Banco Bradesco, mas precisamente em frente à Loja Sportsul,pois
os carros que circuiam pela Avenida nestas proximidades geralmente empreendem
alta velocidade assim que ultrapassam o semáforo, inclusive vários acidentes já foram
constatados. Indicação:- 2633 Marcio Hoppen, Solicitando ao Executivo Municipal,
que determine ao setor competente, a execução de serviço Limpeza e conserto da
boca de lobo na Rua Fioravante Barleze em frente ao n060 no Bairro Glória.
Indicação:- 2634 Otto Gerhardt Neto. Encaminhamos solicitação ao Executivo para
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que determine ao setor competente com a maxlma urgência possível medidas no
sentido de agilizar o reparo da Rua João Clemente Elsing Bairro Ouro Preto, sendo
que esta rua é corredor de ônibus e está intrafegável. Pedido dos moradores.
Indicação:- 2635 Otto Gerhardt Neto. Encaminhamos solicitação ao Executivo para
que determine ao setor competente com a máxima urgência possível medidas no
sentido de agilizar a colocação de uma placa de PARE na travessia da Rua Alfredo
Closs com a Rua Leonel Rocha Bairro Ouro Preto, pedido dos moradores. Indicação;-
2636 Otto Gerhardt Neto, Encaminhamos solicitação ao Executivo para que
determine ao setor competente com a máxima urgência possível medidas no sentido
de agilízar o conserto das paradas de ônibus no Bairro Ouro Preto. Indicação:- 2637
Otto Gerhardt Neto, Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao
setor competente com a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar o
conserto das paradas de ônibus na Rua Fernando Ferrari e Guaranis com Salgado
Filho, Bairro Conceição.Pedido dos moradores. Indicação:- 2638 Otto Gerhardt Neto,
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com
a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar a limpeza na Rua Lopes
Trovão Bairro Fábio. Indicação:- 2639 Otto Gerhardt, Encaminhamos solicitação ao
Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência possível
medidas no sentido de agilizar melhoria na quadra de esporte do Bairro Conceição,
pedido dos moradores. Indicação:- 2640 Otto Gerhardt, Encaminhamos solicitação ao
Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência possivel
medidas no sentido de agilizar melhorias em vários aspectos de conservação do
Bairro Planalto, pedido dos moradores. Indicação:- 2641 Eduardo Assis, O vereador
abaixo assinado, requer na forma regimental, que depois de lido e ouvido em plenário
e com aprovação de V.Exa. senhores vereadores, que seja enviado oficio do poder
legislativo de Carazinho, ao poder Executivo de Carazinho solicitando que determine
ao setor competente para colocar nas esquinas da Av. Flores da Cunha com Rua
Eurico Araujo fiscais de trânsito no horário das 11:30 hs as 12:15 hs e 13:00 hs as
13:45 hs, sabedores que na rua Dr. Eurico Araujo existe uma escola de grande
tradição em nossa cidade além do que, é uma das únicas vias que ligam o centro a
todo o lado sudoeste da cidade, criando com isso nesses horários de pico uma espera
de até 15 a 20 minutos e o tumulto de carros parados sobre a via, pois ali é um ponto
de estrangulamento de trânsito sem falar no perigo de atropelamentos de pedestres
pois o fluxo de veículos é muito grande. Indicação:- 2642 Jean Pedroso, Solicitamos
ao Senhor Prefeito Municipal, ao Vice Prefeito e ao Secretario Municipal de Saúde
para que seja estabelecida uma nova forma de atendimento médico nos Postos de
Saúde do município, eliminando-se de uma vez por todas as tais "fichas" que
atualmente são limitadas a um determinado numero, variando de um posto para outro,
pois pelo que sei, os médicos não recebem por um numero "X" de atendimentos e sim
para atenderem a população enquanto cumprem o horário estabelecido, proposto no
processo seletivo ou contrato. Indicação:- 2643 Alaor Tomaz, Encaminhando
solicitação ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente que sejam
retomadas as aulas de alongamentos para a terceira idade no CELTI (Centro de Lazer
da Terceira Idade de Carazinho). Indicação:- 2644 Alaor Tomaz, Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que realize melhorias na
Rua Albino Capitânio no Bairro Ouro Preto ,tais como patrolamento, cascalhamento e
ensaibramento .Indicação:- 2645 Fernando Santana De Moraes, Para que determine
ao setor competente que termine o asfalto iniciado na Rua Mirins, que na gestão
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passada fora toda asfaltada, tendo ficado um pequeno trecho entre a Rua
Bandeirantes e a Rua Coimbra sem estrutura, causando transtornos à comunidade
local, que sofre com o barro na chuva e a poeira em dias de sol. Indicação:- 2646
Fernando Santana De Moraes, Para que determine ao setor competente que viabilize
a criação de uma vaga para caminhão na pista de veículos junto ao terminal de ônibus
- Gare, bem como que seja bem sinalizadas as mudanças. Indicação:- 2649 Alaor
Tomaz, Encaminhando solicitação ao Executivo Municipal para que determine ao
setor competente que sejam realizadas obras de melhorias tais como patrolamento
e ensaibramento na Rua Adalberto Broecker no Bairro Ouro Preto. Indicação:-2650
Alaor Tomaz, Encaminhando solicitação ao Executivo Municipal para que determine
ao setor competente que sejam realizadas obras de melhorias na Rua Santa Cruz no
Bairro Conceição. Indicação:- 2654 Estevão De Loreno, Para que determine ao setor
competente que seja feito o recoihimento de entulhos na Rua Ibaré, em ao lado da
residência de N° 871.lndicação:-2655 Estevão De Loreno, Para que determine ao
setor competente que seja feito o recolhimento de entulhos na Rua Aimoré, em frente
à residência de N° 84. Indicação:- 2656 Anselmo Britzke, O vereador abaixo
assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal para que determine ao setor competente
providencias quanto a notificação da empresa que está realizando o trabalho de
colocação de paralelepípedos na Rua Gilberto Matiotli, pois o trabalho está parado há
muito tempo, causando transtorno aos moradores e demais pessoas que transitam
pelo local. Indicação:- 2657 Gian Pedroso, Solicitamos ao Executivo Municipal para
que determine ao setor competente estudos no sentído de disponibilizar um container
de lixo orgânico para ser colocado junto ao novo condomínio residencial Alvorada,
localizado no Bairro Oriental, pois como são 128 unidades habitacionais, se fizermos
uma média de no mínimo 03 moradores, a quantidade de lixo que se acumula ao
longo de apenas um dia é muito grande, e, ficando exposto acaba sendo extraviado
por éães e gatos, causando mau cheiro e proliferação de insetos. Indicação:- 2664
Orion Albuquerque, Solicitando para que seja efetuado o patroiamento,
cascalhamento e compactação da Rua Sarandi, Bairro Sta. Terezinha. Indicação:-
2665 Orion Albuquerque, Solicitando a colocação de placas Indicativas de
sinalização de trânsito e a confecção de quebra -molas próximo as Escolas e creches
na Rua Minuanos com a Rua Julio Rosa Teixeira, Bairro Sta. Terezinha. Solicítação da
Comunidade. Indicação:- 2666 Orion Albuquerque, Solicitando a colocação de piaca
Indicativa na entrada do Bairro Sta. Terezinha, por estar localizada a margem da Br
285,facilitaria em muito o acesso ao referido bairro, principalmente para as pessoas
que vem de fora, para visitar seus amigos e familiares. Indicação:- 2667 Orion
Albuquerque, Solicitando para que seja realizada a limpeza e colocação de sifão da
boca de lobo localizada na Rua Emilia Simon com a Rua 3 de Outubro, Bairro
Vargas. Indicação:- 2668 Orion Albuquerque, Solicitando para que seja efetuado com
a maior urgência possível uma operação tapa buraco no asfalto das ruas Vitória, Itaqui
e Ibaré , Bairro Floresta. Indicação:- 2669 Orion Albuquerque, Solicitando para que
seja efetuado com maior urgência possível o fechamento de um buraco localizado na
Rua Ernesto Alves, Bairro Centro. Indicação:- 2670 Orion Albuquerque, Solicitando
para que seja colocado bancos nas paradas de ônibus do Bairro Oriental, e a melhoria
da estrutura das mesmas, os usuários principalmente em dias chuvosos sofrem com
as intempéries do tempo por falta de proteção nos abrigos. Indicação:- 2671 Orion
Albuquerque, Solicitando para que seja efetuado o término do asfalto da Rua
Minuanos e a Rua Julio Rosa Teixeira, Bairro Sta. Terezinha. REQUERIMENTOS:
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Requerimento de aplauso nO 2547 Eduardo Assis, O Vereador abaixo assinado,
solicita na forma regimental, que depois de lido e ouvido em plenário, seja
encaminhado oficio ao SAMU avançado de Carazinho, cumprimentando-os por terem
sido voluntários em atendimento às vítimas da tragédia da boate Kiss de Santa Maria
no dia 27 de janeiro de 2013. Os voluntários abaixo relacionados prestaram
assistência, deixando famílias e compromissos particulares para atenderem às vitimas
da referida nefasta tragédia. tendo desprendimento pessoal, compromisso e
responsabilidade conforme suas profissões a requerem. Nominata dos voluntários:-
Felipe Piva - Médico- Vinicius Basegio - Médico- Lus Favarin - Médico- Cristina
Schussler - Enfermeira- Renata Marangon - Enfermeira- Jane Brun - Enfermeira-
Anderson Kurtz ( enfermeiro e Secretário da Saúde)- Edson Marcelos - Técnico de
enfermagem- Naihara O. de Moura - Técnica de enfermagem - Pablo Marcondes -
Condutores- Marcelo Fabra - Condutor Peço que seja enviado desta forma, a cada um
deles, os cumprimentos do Poder Legislativo Municipal de Carazinho. Requerimento
de aplauso nO2548 Eduardo Assis, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma
regimental, que depois de lido e ouvido em plenário, seja encaminhado oficio ao Jornal
Correio do Povo, referente ao: "CORREIO DO POVO CIDADES - ALTO JAcuí E
PLANALTO - SUCURSAL CARAZINHO" Nas pessoas de: - Simone Ramos - Editora
- Sereno Azevedo - Editor Assistente - Angélica Barcellos Silveira - Repórter
Cumprimentando-os pelas excelentes reportagens, confecção das noticias e
jornalismo com responsabilidade, mostrando para Carazinho e região a pujança de
nossa cidade com noticias que realmente vem de encontro aos interesses da
população carazinhense. Peço que seja enviado desta forma, ao Jornal Correio do
Povo - Sucursal Carazinho com endereço à rua Mercedes M. da Luz, 78 nesta
cidades e a cada um deles, individualmente, os cumprimentos do Poder Legislativo
Municipal de Carazinho. Requerimento pedido de informação nO 2585 Anselmo
Britzke, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido
em plenário, o Sr. Presidente encaminhe oficio ao Executivo Municipal, solicitando que
seja informado a esta casa o que segue: 1 - Quantas unidades habitacionais foram
construídas pelo municipio de Carazinho dentro do programa federal "Minha Casa
Minha vida"? 2 - Quantas destas já foram entregues? 3 - Quantas ainda serão
construídas? 4 - Encaminhar uma relação dos nomes das pessoas que já foram
contempladas dentro do programa federal "Minha Casa Minha vida", cujo sorteio foi
realizado na administração anterior, com o respectivo endereço. 5 - Qual é a
participação dos beneficiados? Ou seja, qual o valor dispensado mensalmente pelos
mesmos para pagamento do imóvel? 6 - Quais os critérios utilizados (requisitos
necessários) para seleção das pessoas que estariam aptas a participar do sorteio? 7 -
Apresentar um levantamento atualizado dos moradores das referidas residências,
sínalizando aquelas que já não são mais ocupadas pelos moradores que receberam
inicialmente o imóvel, já que os mesmos não podem ser vendidos ou alugados a
terceiros. 8 - Alguma providencia será tomada no sentido de reaver os imóveis
Comercializados irregularmente para que sejam então repassados aos que aguardam
pelo sorteio? 9- Enviar também uma relação das pessoas inscritas e que aguardam
construção de novas unidades habitacionais. JUSTIFICATIVA: Ao nosso ver construir
casas para o povo, dar dignidade para as famílias viverem não deve ser considerada
uma medida eleitoral e sim uma forma de proporcionar a todos o direito a moradia, que
nos é assegurado no Artigo 6° da Constituição Federal, como direito fundamental do
ser humano. Como representante de nossa cO~~dade, sempre vou sair em defesa
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da moradia para todas as pessoas, pois considero fator primordial para a garantia da
cidadania e da dignidade humana. Requerimento pedido de aplauso 2589 Gian
Pedroso, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que depois de
ouvido o plenário, seja encaminhado ofício a Diretora do Departamento de Cultura
do Município de Carazinho, Sra. Alda Schípper, cumprimentando-a pela organização e
realização dos eventos em comemoração a Semana da Paz no município em
parcerias com os CTGs, que iniciou no sábado dia 23 no Mini Centro Cultural
Quiosque da Praça e nos Centros de Tradições Gaúchas do Munícipio com diversas
programações e encerrou no último sábado dia 02. A divulgação e valorização da
cultura e da tradição do nosso Rio Grande é muito importante para que possamos
fazer com que as novas gerações tenham amor e respeito por esta terra e pela história
que se construiu aqui através de homens e mulheres de coragem, de fibra que
bravamente lutaram por seus ideais honrando ainda mais este chão. Recebam desta
forma, os cumprimentos do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, por mais esta
brilhante iniciativa. Requerimento de aplauso n° 2590 Gian Pedroso, O Vereador
abaixo assinado, solicita na forma regimental, que depois de ouvido o plenário, seja
encaminhado ofício a Diretora Presidente do Grupo Escoteiro Cônego Sorg, Senhora
Susana Thiesen, cumprimentando-lhes por terem recebido a distinção de Grupo
Padrão Ouro 2012/2013. Este reconhecimento veio da União dos Escoteiros do Brasil,
e é gratificante para todos nós saber que dentre milhares de grupos escoteiros do
pais, o Grupo Escoteiro Cônego Sorg de Carazinho, fundado tão recentemente em 12
de dezembro de 2011, foi um dos escolhidos para receber esta distinção, competindo
com grandes grupos escoteiros de capitais, e com grupos de 30, 50, 80 anos de
fundação. Sabemos que a proposta principal do escotismo é o desenvolvimento do
jovem, por meio de um sistema de valores que prioriza a honra, fazendo com que o
jovem assuma seu próprio crescimento, tornando-se um exemplo de fraternidade,
lealdade, altruísmo, responsabilidade, respeito e disciplina através da prática do
trabalho em equipe e da vida ao ar livre. O escotismo é sem dúvida alguma um
movimento que tem por objetivo complementar a educação do jovem, ou seja, fazer
com que o jovem possa aprender alguns conceitos importantes para a sua vida em um
lugar diferente de sua casa ou sua escola. A ação do Movimento Escoteiro é
fundamentada na vivência de valores éticos, morais e espirituais que orientam a
conduta das crianças e jovens para que se tornem cidadãos íntegros e responsáveis,
e isso já os torna merecedores de grandes homenagens, portanto, aproveitando a
oportunidade em que foram agraciados com a distinção de Grupo Padrão Ouro,
recebam todos os integrantes do Grupo de Escoteiros Cônego Sorg, o reconhecimento
deste Poder Legislativo Municipal por tão bem representarem nosso município,
servindo de exemplo para nossas críanças e jovens. Requerimento da Mesa Diretora
nO2597 Gian Pedroso ,O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que
depois de lido e apreciado em Plenário, seja providenciada a confecção de um
certificado em homenagem ao Grupo Escoteiro Cônego Sorg, que receberam
recentemente a distinção de Grupo Padrão Ouro 2012/2013, para ser entregue ao
Grupo durante o Grande Expediente da Reunião Ordinária do próximo dia 18 de
março. O Grupo Escoteiro Cônego Sorg de Carazinho, foi fundado em 12 de
dezembro de 2011, e em tão pouco tempo veio a receber esta distinção, competindo
com grandes grupos escoteiros de capitais, e com grupos de 30, 50, 80 anos de
fundação, sendo então merecedores desta singela homenagem. Requerimento
pedido de informação n02598 Anselmo Britzke, O Vereador abaíxo subscrito
requer, na forma regimental, que depois de lido em plenário, o Sr. Presidente
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encaminhe ofício ao Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta casa o
que segue: 1 - encaminhar uma relação dos nomes dos Presidentes, Diretores e
Conselheiros (fiscal e Administrativo) da Eletrocar dos últimos 10 (dez) anos, desde
2003, até a presente data. Requerimento pedido informação nO2616 Fernando
Santana De Moraes, O Vereador signatário requer, na forma regimental, que depois
de lido em plenário, seja encaminhado oficio ao Executivo Municipal, solicitando que
seja informado a esta Egrégia Casa o que segue: 1) Qual o motivo das transferências
das servidoras públicas municipais SANDRA DUARTE e ADELlTA AGOSTON, que
laboravam junto ao Centro de Especialidades Médicas (CEM) e por decisão unilateral
do Executivo foram transferidas para PSF's. 2) Que seja juntado documentação de
todas as avaliações das servidoras que se encontram em estágio probatório.
Justificativa: Tal pedido se fundamenta pelo fato de que se tem a informação de que
as transferências foram realizadas de maneira injustificada. Requerimento de pedido
de aplauso nO2623 Eduardo Assis, O vereador abaixo assinado, solicita na forma
regimental, que depois de lido e ouvido em plenário, seja encaminhado ofício a
empresa TERMOBRAS, cumprimentando-os pela conquista do prêmio MPE BRASIL
2012 - PR~MIO DE COMPETITIVIDADE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS-
VENCEDORA ESTADUAL - MODALIDADE INDÚSTRIA. O referido prêmio, foi
conquistado na data de 27 de novembro de 2012 com uma cerimônia para mais de
400 pessoas no Theatro São Pedro, em Porto Alegre em uma disputa estadual com
mais de 5.5 mil empresas e a nivel de Brasil por volta de 83 mil empresas.. A empresa
TERMOBRAS, com mais esse prêmio, leva para o Estado e Pais o nome de nossa
cidade, solidificando-se como uma das mais competentes e capacitadas em sua
área. Requerimento de pedido de informação nO2631 Daniel Weber, Eduardo
Assis, Estevão De Loreno, Fernando Santana De Moraes, Mareio Hoppen, Olto
Gerhardt Neto e Rudi Brombilla. Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na
forma regimental, que depois de lido em plenário, o senhor presidente encamínhe
oficio ao Executivo Municipal, solicitando que sejam prestados informações sobre a
Servidora Bruna Ende Gomes. 1. Qual data da nomeação da servidora acima citada?
2. Cópias da avaliação probatória do ano de 2012. 3. Qual a secretaria que servidora
esta Lotada? 4. Copia de Ordem de serviço que designou a servidora a esta
Secretaria. 5. Quais suas Atribuições? 6. Qual Carga Horária? 7. Copia do ponto da
servidora acima citada de Janeiro de 2012 a presente data. 8. Cópia da folha de
pagamento de Janeiro 2012 até presente data. 9. Relatório horas extras recebidas no
período acíma citado. Requerimento de pedido de informação nO2632. Daniel
Weber, Eduardo Assis, Estevão De Loreno, Fernando Santana De Moraes, Mareio
Hoppen, Olto Gerhardt Neto e Rudi Brombilla. 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 informações
sobre cargos de Confiança - CCS. 1. Listagem dos Cargos de Confiança (CCS)
nomeados no ano de 2013. 2. Informar o Cargo que ocupa. 3. Informar o salário de
cada cargo. 4. Informar a carga horária de cada cargo. 5. Informar em qual secretaria
esta lotado. 6. Informar as atribuições e de cada cargo. 7. Copia do decreto de
nomeação. 8. Cópia da relação dos estagiários em vigência, com carga horária. 9.
Cópia dos contratos emergenciais em vigência, nome, função e onde estão lotados.
Requerimento de pedido de aplauso n° 2647 Fernando Santana De Moraes,O
Vereador signatário requer que, após lido em plenário e deferido na forma regimental,
seja encaminhado ofício por esta Egrégia Casa na forma de APLAUSO ao Sr. Nei
César Mãnica, presidente da Cotrijal, pela realização da 14" Expodireto Cotrijal, na
cidade vizinha de Não-Me-Toque. Tal feira, d1eção internacional, tem sido de
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fundamental importância para o crescimento e desenvolvimento da economia na
região, trazendo inovações para a produção agrícola, fazendo com que a tecnologia
de equipamentos e implementos chegue de forma mais breve aos produtores locais,
motivo pelo qual merece nossas sinceras congratulações. Requerimento de pedido
de informação nO 2648 Anselmo Britzke, Alaor Tomaz, Gian Pedroso, Os
Vereadores abaixo subscritos, requerem na forma regimental, que depois de lido em
plenário, o Sr. Presidente encaminhe ofício ao Executivo Municipal, solicitando que
seja informado a esta casa o que segue, com relação a ELETROCAR: 1 - VALOR DO
ENDIVIDAMENTO em 31/12/2008.2 - Q VALOR DO ENDIVIDAMENTO em
31/12/2012.3 - Fornecer os gastos com PUBLICIDADE, indicando nome da empresa
e valor contratado dos exercícios contábeis de: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011 e 2012. 4 - Resultado Liquido Final, que demonstre se houve LUCRO ou
PREJuízo dos exercicios de 2005, 2006, 2007 e 2008 - 2009, 2010, 2011 e 2012.
JUSTIFICATIVA: Poder acompanhar de forma mais concreta a situação da
ELETROCAR nos últimos anos. Requerimento a Mesa Diretora nO 2653, O
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido e apreciado
em Plenário, o Presidente desta Casa tome providencias no sentido de que as
reuniões e audiências agendadas pela presidência requerendo a presença dos demais
vereadores sejam comunicadas nos gabinetes com pelo menos 48 horas de
antecedência, pois há vereadores que possuem compromissos nas empresas onde
trabalham profissionalmente e na grande maioria das vezes não conseguem alterar o
horário de compromissos já agendados, ficando assim sem poder comparecer,
parecendo para alguns que há falta de interesse. Requerimento pedido de
informação nO 2661 Daniel Weber, Estevão De Loreno, Fernando Sant'Anna de
Moraes, Marcio Luiz Hoppen, Otto A. Gerhardt Neto,Rudi Brombilla, Os
Vereadores abaixo assinados, requerem na forma regimental, que após lido e
aprovado em plenário seja encaminhado ao executivo municipal de Carazinho, para
que informe ao poder legislativo de Carazinho referente a viagem nos dias 26 e 27 de
fevereiro de 2013 do Secretário da Saúde e Diretor Administrativo da secretaria da
saúde o que segue: Informações: - Qual a finalidade da referida viagem; - Qual veículo
que foi designado para tal viagem; - Placa do veiculo; - Comprovantes de pagamentos
de pedágios; - Qual secretaria, gabinete ou autarquia esse veículo estava locado na
data da referida viagem; - Qual o nome do condutor do veículo designado para a
referida viagem; - Se não foi condutor do quadro e função de motorista, informar a
razão - cópia de relatório de despesas de viagens - cópia de relatório de atividades
desenvolvidas nesses dias da referida viagem pelo secretário e diretor. Justificativa:
Foi recebida por essa casa, denúncia de que nessa viagem, o veículo foi conduzido
por CC e não por motorista do quadro de pessoal, sendo que sabedores que somos
que existem servidores com a função de motorista para tal. Requerimento de pedido
de informação nO 2662 Eduardo Assis, Daniel Weber, Estevão De Loreno,
Fernando Santana De Moraes, Marcio Hoppen, Otto Gerhardt Neto, Rudi
Brombilla, Os Vereadores abaixo subscritos, requerem na forma regimental, que
depois de lido em plenário, o senhor Presidente desta casa, encaminhe ofício ao
executivo Municipal de Carazinho, solicitando que sejam prestadas informações sobre
a servidora ELlSANDRA THEISEM, sendo que a mesma é servidora como Médica de
ESF com carga horária de 40 horas semanais e segundo informações passadas a esta
casa, a mesma está fazendo especialização em Dermatologia, sendo o que segue:
INFORMAÇOES: - Quais os dias que a mesma está ausente para essa
especialização; - em que PSF a mesma está lotada; - qual o salário que a servidora
recebe; - Que horário a mesma presta serviços no ESF; - Solicitação do horário de
ponto eletrônico da servidora dos últimos 3 7jrCs; - Se essa especialização é na área
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de atuação como médico(a) de ESF ou não; - Qual a forma de compensação desses
dias em que está ausente do ESF e comprovação da compensação; - informar o nome
dos médicos, horário de atendimento em cada unidade e comprovação de ponto
eletrônico de todos os profissionais médicos das ESF existentes - Solicitamos se
houve consulta ao Departamento Pessoal e Juridico para tal liberação, caso positivo,
encaminhar cópia na integra. Requerimento pedido de informação na2663 Estevão
De Loreno, Daniel Weber, Eduardo Assis, Fernando Santana De Moraes, Mareio
Hoppen, Olto Gerhardt Neto, Rudi Brombilla, Os vereadores abaixo assinados
solicitam na forma regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado o
PEDIDO DE INFORMAÇÃO ao Executivo Municipal, referente à contratação de
professores auxiliares para as séries inicias. 1. Foram feitas as contrataçôes? 2. No
caso de não terem sido contratados, quais os motivos? 3. Se foram contratados: Cópia
do Contrato Local de Lotação Grau de instrução dos professores Justificativa: Por ser
uma promessa de campanha, as famílias estão preocupadas com o futuro de seus
fiihol;, esperam um ensino de qualidade, que infelizmente ainda não estão tendo, pela
falta dos professores. Requerimento pedido de aplauso na2672 Anselmo Britzke,
Gian Pedroso, Rudi Brombilla O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio
de cumprimentos a do GTG Rincão Serrano em nome do Patrão Jonas Lampert e da
Patroa Silvia Lampert e extensivo a toda a patronagem que tomaram posse no dia 10
de março para o ano de 2013. A tradição gaucha destaca-se em nosso município pela
alegria dos encontros, os fandangos, e pelo preparo da melhor costela assada em
fogo de chão, e uma excelente oportunidade para conhecer e apreciar a beleza da
cultura gaucha em nosso estado, recebendo a todos os amigos de braços abertos.
Desejamos a nova patronagem sucesso nesta nova caminhada. Pedido
requerimento de informação na 2673 Fernando Santana De Moraes,Estevão De
Loreno, Daniel Weber, Olto Gerhardt Neto, Rudi Brombilla, Mareio Hoppen,
Eduardo Assis Os Vereadores signatários requerem que, após lido em Plenário e
deferido na forma regimental, seja expedido oficio ao Executivo Municipal, solicitando
que sejam prestadas informaçôes quanto ao atendimento médico ginecológico no
Centro de Especialidades Médicas (CEM). São constantes as reclamações de que não
existe médico desta especialidade, deixando a população sem atendimento e
tratamento na área, motivo pelo qual se requer esclarecimentos nos seguintes
termos: 1) Se existe contrato com médico desta especialidade; 2) Em caso negativo,
porque razão deixou de ter a disponibilidade de profissional da área; Tal pedido se
justifica pelo fato de que tal especialidade é imprescindível para a saúde da população
local, estando as mulheres à mercê da própria sorte, uma vez que não possuem
condições de arcar com tratamento e assistência particular, frente ao total descaso
atual. Requerimento pedido de informação na2674 Fernando Santana De Moraes,
Daniel Weber, Estevão De Loreno, Olto Gerhardt Neto,Marcio Hoppen, Rudi
Brombilla, 1) Que seja fornecido relatório explicativo pela Técnica de Segurança do
Trabalho responsável pelo setor, constando todos os EPI's necessáríos para o
desempenho da função com segurança; 2) Que seja informado pela Secretaria da
Saúde quais os Equipamentos que foram fornecidos e se encontram-se em estado de
conservação para o uso, garantindo a segurança dos servidores; 3) Que informe se
houve algum caso de intoxicação de servidor na aplicação de produto para o combate
do mosquito da dengue e se o servidor utiiizava de EPI. Em caso de negativa, porque
não utilizava. Tal pedido se justifica pelo fato de que esta casa recebeu denúncias de
possiveis irregularidades, bem como da ocorrência de acidentes de trabalho com
intoxicação. Requerimento pedido de informação na2675 Daniel Weber ,Eduardo~,~
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Assis, Estevão De Loreno, Fernando Santana De Moraes, Marcio Hoppen, Olto
Gerhardt Neto, Rudi Brombilla 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 informações: CAPS
II Horário atual de funcionamento 1. Horário que funcionou nos meses de janeiro e
fevereiro de 2013 2. Oficinas que foram oferecidas em Janeiro e Fevereiro com seus
respectivos horários de funcionamento. 3. Oficinas oferecidas atualmente em pleno
funcionamento. 4. Número de atendimentos realizados integralmente nos meses de
janeiro e fevereiro de 2013, conforme Portaria 336/GM de 9 de Fevereiro de 2002. 5.
Como foi gasto o recurso recebido nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013. 6.
Relação contendo cargos do quadro efetivo e CCS. 7. Horário individual de cada
cargo. 8. Carga horária semanal de cada cargo. 9. Horário cumprido junto ao CAPS I1
especificando cargos e horários desempenhados. 10. Copia do ponto. Leitura do
Grande EXPEDIENTE: Vereador Eduardo Assis-PSD fez o uso da palavra na
tribuna, Vereador Marcio Hoppen- PSDB fez uso da palavra na tribuna,
PRESIDENTE OTTO, chama para fazer uso da palavra o Vereador Paulino De
Moura, Vereador Eduardo Assis fará o uso da palavra. Presidente Olto faz o uso da
palavra. O vereador Paulino De Moura pede uma parte para fazer o uso da palavra
durante a explanação do presidente Olto. Pelo PDT O Vereador Anselmo Britzke faz
o uso da palavra, Vereador Rudi 8rombilla pede uma parte para fazer uso da palavra,
Vereador Alaor Tomaz-PDT, fez uso da palavra na tribuna. Vereador Gian Pedroso-
PDT Faz uso da palavra, O vereador Daniel Weber e o vereador Paulino de Moura
pediram para fazer uso de uma parte da palavra. Pelo PSDB o vereador Orion
Albuquerque fez o uso da palavra na tribuna, O vereador Erlei Vieira-PSDB fez uso
da palavra, o vereador Paulino De Moura e o vereador Gian Pedroso solicitaram uma
parte para fazer uso da palavra. O vereador Daniel Weber fez uso da tribuna, o
vereador Paulino De Moura e o vereador Anselmo Britzke pedem a parte para fazer
uso da palavra. O vereador Fernando Santana De Moraes faz uso da palavra na
tribuna, O vereador Paulino De Moura e o vereador Erlei Vieira pedem à parte para
fazer uso da palavra na tribuna. Pelo PP o vereador Estevão De Loreno faz uso da
tribuna, o vereador Anselmo 8ritzke, vereador Daniel Weber, vereador Erlei Vieira,
vereador Paulino De Moura pedem à parte para fazer uso da palavra. Faz uso da
tribuna o vereador Rudi Brombilla, o mesmo faz um requerimento verbal para fazer
uma apresentação no grande expediente para esclarecimentos sobre a divida do
município. Autorizado pela mesa diretora. Discussão dos requerimentos após a leitura
do autor e número pelo secretário Rudi 8rombilla. Por questão de ordem feita pelo
vereador Estevão De Loreno, os requerimentos e projetos viáveis são colocados em
votação em bloco. Aprovado por todos. PROJETOS: Vereador Anselmo 8ritzke retira o
Projeto de Lei nO005/13 para estudo. Retirado. Vereador Paulino De Moura pede á
parte para solicitar que os projetos que possuem EMENDAS, sejam apreciados
separadamente. Pareceres da comissão de justiça e finanças. Em discussão:
Aprovado por unanimidade. Pareceres da comissão de ordem econõmica e social. Em
discussão. Aprovado por unanimidade. 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 11/03/13 às 18h45 minutos, tenham todos
uma boa noite. ~
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