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Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e treze, dezoito e quarenta e cinco
minuto ocorreu á décima reunião da Câmara Municipal de Carazinho O Vereador
Márcio Luiz Hoppen procedeu á leitura de um trecho da Biblia. O secretário Rudi fez a
leitura do requerimento do vereador Erlei Vieira. Presidente OTTO coloca em
apreciação a ata 002/13 da sessão solene de posse do prefeito e vice no dia
01/01/2013 e apreciação a ata 002/13 da sessão solene do dia 01/01/2013 e também
apreciação da ata 009/13 do dia dezoito de março de dois mil e treze. Aprovado por
todos. Secretário Rudi Brombilla faz a leitura do expediente da presente reunião.
PROJETO DE LEI: Daniel Weber Art. 1° fica denominada de Rua Hiury do Santos
Silva, a rua hoje denominada n01 Do Residencial Nova Planalto. PROJETO DE LEI:
Daniel Weber Art. 1° fica denominada de Rua Arlindo Pilger, a rua hoje denominada
n02 do Residencial Nova Planalto PROJETO DE LEI: Daniel Weber Art. 1° fica
denominada de Rua Anacleto Pinzon, a rua hoje denominada n03 do Residencial Nova
Planalto. PROJETO DE LEI: Rudi Brombilla Ementa: Dá Denominação a Rua "C"do
Residencial Villa Verde I do Bairro Sommer. Indicações: 2842- Rudi Brombilla I
EMENTA: O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após aprovado
em plenário seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao setor
competente que estuda viabilidade na instalação de (01) um redutor de velocidade
"Quebra Molas" junto a Rua Clemente Barnaski, já justificativa que esta via onde os
veiculos circulam em alta velocidade colocando em risco a vida de pedestres, com
proximidade de escolas, pedido da comunidade. . 2879 - 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 nos enormes
buracos nas Ruas Itaqui e Ibaré B. Floresta. 2882- Otto A. Gerhardt Neto
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com
a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar o recolhimento de galhos e
entulhos na Rua Felipe Camarão esquina com a Vitor Hugo Centro. 2883- Otto A.
Gerhardt Neto. Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor
competente com a máxima urgência possivel medidas no sentido de agilizar a
canalização da sanga da Rua Dom João Becker esquina com a Carlos Waldemar Ely
Bairro São Pedro, pois na mesma ocorre proliferação de insetos e animais
peçonhentos e intensos mau cheiro Pedido dos moradores do local. 2884- Rudi
Brombilla Solicita Executivo Municipal para que determine ao Setor Competente a
imediato serviço de "Poda" na Rua Feliz da Cunha, em toda a sua extensão, pelo
exposto que as arvores estão tirando visibilidade e encostando no carros que por esta
via circula e Segundo a Legislação Ambiental Municipal vigente, lei N°7.906/2010 a
realização de podas em áreas públicas, canteiros, praças e calçadas, é de
responsabilidade do DEMA..2888 - Paulino De Moura Solicitar ao Prefeito Municipal e
juntamente com o Departamento de Trânsito para modificar o estacionamento nas rua
Davi Canabarro, Pedro Vargas e Bernardo Paz para obliquo, pois devido ao aumento
de carros nesses lugares, fica dificil para estacionar já que possui uma igreja próxima
desses endereços. 2890- Orion Albuquerque Colocação de grade de proteção nas
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boca de lobo, na Rua Paraná, Bairro Oriental. 2892- Orion Albuquerque Melhorias no
calçamento da Rua 21 de Abril. 2893- Paulino De Moura Solicitar ao Prefeito
Municipal juntamente com o Departamento de trânsito, a colocação de uma faixa de
segurança na esquina com Bernardo Paz e outra na Davi Canabarro, próximo a igreja
já que o fluxo de pessoas para atravessar a rua é intenso, com a faixa as pessoas se
sentem mais seguras. 2894- Paulino De Moura Solicitar ao Prefeito Municipal
juntamente com o departamento de Trânsito viabilizando uma placa indicativa para
facilitar o estacionamento dos trailers no horário das 18 horas, assim deixando o
estacionamento, apartir desse horário livre para os mesmos poderem estacionar para
trabalhar. 2896 Alaor Galdino Tomaz Indicação Solicitando ao Executivo Municipal,
que determine ao setor competente, que sejam reaiizadas obras de melhorias na Rua
São Luis no Bairro Princesa. 2897- Eduardo Assis Solicita ao Executivo Municipal
para que determine ao Setor Competente a criação imediata dos agendamentos de
consultas por telefone, com no minimo 3 consultas para idosos e 3 consultas para
deficientes físicos. 2898 - Anselmo Britzke Encaminhamos solicitação ao Executivo
para que determine ao setor competente com a máxima urgência possível a realização
de melhorias, tais como patrolamento, cascalhamento e compactação na Rua Dr.
Alberto Velho de Souza, trecho sem pavimentação, no Bairro São Jorge, pois em dias
de chuva o local torna-se intransitável. 2900- Gian Pedroso Encaminhamos
solicitação ao Executivo para que possamos possibilitar que a Acapa e outras
associações protetoras dos animais possam ter um local adequado para realizar a
castração dos animais, bem como sugerimos que seja criado um programa
denominado "Veterinário Voluntário", onde veterinários do municipio se colocam a
dispqsição para desenvolver o trabalho de castrações gratuitamente. 2903- Mareio
Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente,
a execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua Vitória
em frente n0456 Bairro Floresta. 2904-Máreio Luiz Hoppen- Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de, patrolamento e
ensaibramento e compactação na Rua Carlos Afonso Fênix Bairro Floresta em frente
ao n0130. 2906- Alaor Galdino Tomaz Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, que seja colocado um quebra molas na Rua São Luiz
com à Leão XIII no Bairro Central. 2908 - Alaor Galdino Tomaz Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que seja colocado um
quebra molas na Rua Xavantes no Bairro Conceição em frente à Rodopan. 2909 -
Mareio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente que realize imediatos trabalhos de recuperação da ponte localizada na"
Rua Polidoro Albuquerque. Travessa a Direita localizada no Bairro Vargas. Em frente
ao n01424. 2913 - Estevão De Loreno Indicação Para que determine ao setor
competente que seja feito o recolhimento de entulhos de galhos em todo o bairro
Nossa Senhora Aparecida. 2914 - Estevão De Loreno Indicação Para que determine
ao Setor Competente para que seja feita a limpeza com a roçadeira no acostamento
da Rua Polidoro Albuquerque, em frente à escola CAIC. 2915- Estevão De Loreno
Para que determine ao Setor Competente que seja efetuado trabalho de tapa buracos
na Rua Saldanha Marinho. 2916- Estevão De Loreno Para que determine ao setor
competente que seja efetuado patrolamento, ensaibramento e cascalhamento na Rua
Florianópolis. 2917- Estevão De Loreno Para que determine ao Setor Competente
que seja efetuado trabalho de tapa buracos na Rua Almirante Tamandaré. 2920-
Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor competente que
viabilize sinalização de carga e descarga em frente à Loja Lebes, na Avenida Flores
da Cunha, 2455, no horário das 10 às 11 horas, de segunda a sábado. A falta de
sinalização dificulta o serviço de entrega de mercadorias na ioja, causando transtornos
ao trânsito local, sendo imprescindivel tal melhoria. 2921- Fernando Sa~t'Anna de
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Moraes Para que determine ao setor competente que efetue limpeza nas bocas de
lobo localizadas na Avenida Flores da Cunha, próximo à rótula da São Diego, nas
imediações da Fruteira Strack, eis que se encontram entupidas e a cada chuva se
verifica a ocorrência de alagamentos, causando transtornos aos moradores e
comerciantes do local. 2922- Gian Pedroso REITERANDO solicitação 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
Borghelti), 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.
2925 - Gian Pedroso Solicitamos ao Executivo para que determine ao setor
competente que sejam tomadas providências no sentido de realizar o recolhimento de
galhos de árvores espalhados em três pontos da quadra pavimentada com calçamento
na Rua Edemar Ruwer, no Bairro Ouro Preto. Leitura dos Requerimentos: 2833 -
Daniel Weber O Vereador abaixo assinado solicita que, após lido em plenário e
deferido na forma Regimental, seja expedido ofício por esta Egrégia casa na forma de
APLAUSO à Rodrigo Rodrigues Martins e ACADEV que em parceria estão realizando
treinamento fisico de corrida para os Deficientes Visuais, receba as congratulações do
Poder Legislativo de Carazinho pela iniciativa. 2841- Rudi Brombilla O Vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário
para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos Equipe Diretiva da EMEF Eulália
Vargas Albuquerque, extensivo a todos os professores, alunos e funcionários pela
comemoração de 18 anos de realizações e conquistas, alegrias com inteira dedicação
ao crescimento e a evolução na vivencia cultural, comprometida com a aprendizagem
e com os valores que dignifica ser humano. Receba o reconhecimento do Legislativo
Municipal. 2869 - Rudi Brombilla O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio
de cumprimentos à Direção, Funcionários e colaboradores da RADIO GAZETA DE
CARAZINHO, pela comemoração dos 31 anos da Emissora. Não poderíamos deixar
de parabenizar a Rádio Gazeta de Carazinho que faz em 2013, trinta e um anos de
liderança em audiência e de um trabalho sério em prol de nossa comunidade.
Competência e credibilidade com responsabilidade só com quem tem seriedade em
noticiar o que de fato a população necessita ouvir... Com um canal democrático de
comunicação, que permite que as informações cheguem ao público em geral. Esse
papel é fundamental para que a sociedade, munida desse conteúdo informativo, tenha
uma postura crítica necessária para o desenvolvimento de nossa Carazinho e Região.
Recebam o reconhecimento do Legislativo Municipal. 2870-Estevão De Loreno O
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que depois de lido em plenário
e deferido pela presidência, seja autorizada viagem à Brasilia - nos dias 02, 03 e 04
de abril, com agenda pré-definida com o Deputado Federal Jerõnimo Goergen,
Deputado Federal Luiz Carlos Heinz, Deputado Federal Danrlei Hinterholz, Deputado
Federal Vilson Covatti, Deputado Federal Ronaldo Nogueira, Deputado Federal Beto
Albuquerque, Deputada Federal Manuela D'Ávila, Senadora da República Ana Amélia
Lemos e ministério das Cidades, para tratar sobre a emenda ao Hospital de Caridade
de Carazinho (HCC), Unidade de coleta de sangue, também para tratar sobre recursos
financeiros para Agricultura, para esporte e tratativas para construção de um ginásio
poliesportivo no municipio, para construção de um posto de saúde ESF, para
calçamento de ruas do Residencial Passo d'Areia e asfaltamento de outras ruas do
município e Incentivo financeiro para criação de banco de doação de medula óssea.
2871 - Eduardo Assis O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que
depois de lido e apreciado em plenário, seja AUTORIZADA viagem à Brasília - DF
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entre os dias 02 e 05 de abril de 2013, 2874- Orion Albuquerque O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário, seja
encaminhado ofício de cumprimentos a nova Diretoria da OAB em nome do Senhor
Julio Eduardo presidente e o Senhor Taylor Jose Agustine Vice Presidente extensivo a
toda diretoria do conselho da OAB Carazinho, para o triênio 2013/2015, que ocorreu
na noite desta sexta-feira (22) no salão do Grêmio Aquático, com a presença de
autoridades, convidados e imprensa, Recebam em nome do Poder legislativo de
Carazinho pleno êxito do decorrer de seu mandato. 287S-orion Albuquerque O
Vereador abaixo assinado solicita na fonma regimental, que após aprovado em
plenário, seja encaminhado ofício de cumprimentos as Igrejas Evangélicas: BATISTA
INDEPENDENTE BETEL, ASSEMBLÉIA DE DEUS, CEARÁ DO SENHOR,
ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO CUMPRINDO UMA MISSÃO, VIDA NOVA,
FAMiLlA CRISTÃ, MANANCIAL DAS ÁGUAS DO BRASIL, BATISTA BOAS NOVAS,
BATISTA DA GLÓRIA, BATISTA INDEPENDENTE, A PALAVRA DE DEUS, IGREJA
BATISTA NACIONAL, EVANGELHO QUADRANGULAR, BRASA, UNIDA, ÁGUA
VIVA, INTERNACIONAL DA FÉ e PRESBITERIANA, parabenizando-os pela
realização do evento Marcha para Jesus, realizada em nossa cidade no último dia 23
sábado em nossa cidade, Em nossa cidade o evento foi idealizado pelo vereador
Paulino de Moura (PTB) e está inserido no calendário oficial do município, Neste ano
no lugar da marcha, houve uma carreata com saida do Hotel Plaza Sul em direção a
Praça Albino Hillebrand, onde bandas de música gospel fizeram apresentação ao
público, Em nome do Poder Legislativo de Carazinho recebam nossos cumprimentos
pelo sucesso do evento que em sua segunda edição,2876- Estevão De Loreno
Venho por meio deste solicitar a vossa senhoria a liberação de adiantamento para
despesas com táxi relativo à viagem à Brasília - DF, entre os dias 02, 03 e 04 de abril
de 2013, com saida às 22:00 horas do dia 02/04/2013 e com retorno previsto para o
dia 05/07/2011 às 12:00 horas, solicitando o valor de R$ 300,00 referente ao
deslocamento de táxi. 2889 - Alaor Galdino Tomaz O Vereador abaixo assinado
solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de cumprimentos do
Poder Legislativo de Carazinho a Direção da Sercesa Ulbra pela realização do
Quadranguiar Interestadual realizado no final de semana que passou, O evento foi
realizado nas dependências do Centro Poliesportivo e contou com a participação das
seguintes equipes: Grêmio Industrial Patobranquense (Paraná),CT Bugre do Oeste (
São Miguel do Oeste(SC),) , Colégio Marista de Chapecó(SC ), além da equipe anfitriã
Sercesa/Ulbra, o evento contou com a presença de um ótimo público, Promoções com
este intuito fomentam e fortalecem o futsal em nosso municipio, além de oportunizar
aos jovens atletas de uma integração com equipes de outros estados, O Colégio
Marista de Chapecó (SC) foi o vencedor do quadrangular, 2891 - Alaor Galdino
Tomaz O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja
enviado ofício de cumprimentos do Poder Legislativo de Carazinho a Direção do
Veterano Futsal Clube pela realização da Copa Chevrolet que iniciou neste final no
Ginásio da Acapesu com a participação do Veterano Futsal Clube, Arsenal de Não-
Me- Toque e Guarany e Espumoso, Participam desta competição as categorias
Iniciação, Pré-Mirim, Mirim e Infantil, o evento ainda terá desdobramento nos próximos
dias 21/04, 12,05 e o grande final dia 30/05, Um grande público se fez presente na
Acapesu, prestigiando o evento e através deste queremos enaltecer o trabalho
realizado pelo Sr,Signei Sebastani e toda diretoria do Veterano Futsal Clube que
oportuniza aos jovens atletas a condição de crescimento esportivo e educacional.2895 - .,",",. '95;' R'q",rimoolo d, ,",," • S"""'UI7fL2899 G~"
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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 ao DISTRITO
INDUSTRIAL CARLOS AUGUSTO FRITZ e IRON ALBUQUERQUE: 1 - Informar a
área total de cada um dos referidos distritos; 2 - Relacionar às empresas que
receberam doação de área do município e a localização da respectiva área; 3 -
Informar as áreas de propriedade do município que ainda estão disponíveis nos
referidos distritos; 4 - Encaminhar um mapa contendo todas as informações acima
solicitadas, com legendas; 5 - Encaminhar uma relação das empresas beneficiadas
com a doação da área, com o número da referida lei que autorizou a doação; 6 -
Encaminhar uma relação das empresas que receberam a doação da área e que até o
momento não providenciaram a devida instalação da mesma com as obras previstas
na lei de doação, possibilitando assim, que o município reverta automaticamente à
área. JUSTIFICATIVA: Ter informações maís detalhadas quanto à estrutura dos
nossos Distritos Industriais. 2901- Anselmo Britzke O Vereador abaixo subscrito
requer, na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário, seja
encaminhado ofício ao Secretário Municipal de Saúde, Sr. Anderson Kurtz,
CONVOCANDO-O para ocupar o espaço destinado ao Grande Expediente da próxima
Reunião Ordinária, dia 08 de abril do corrente, para realizar uma explanação com
relação a situação da saúde pública no município, visando esclarecer as dúvidas dos
vereadores desta casa e da população em geral. Este é um assunto importantíssimo,
que envolve toda nossa comunidade, e como representantes da população que nos
escolheu, acreditou que devemos proporcionar todos os esclarecimentos possíveis
com relação à situação desta área que é uma das mais importantes de uma
administração. 2902. Anselmo Britzke O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ofício ao proprietário
do "Bochicho Campeiro", Sr. Enio Stefens, cumprimentando-lhe pela realização de um
Concurso de Trova, realizado no dia 24 do corrente, que contou com a participação de
12 trovadores concorrendo ao título de melhor "Trovador". Recebam desta forma, os
cumprimentos do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, pela realização deste
evento que incentiva o cultivo as tradições gaúchas. 2905.Anselmo Britzke, Gian
Pedroso, Alaor Galdino Tomaz. 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 - Encaminhar um demonstrativo com todas as Diárias do
Presidente, Diretores e Técnicos da Eletrocar, no periodo de 01 de janeiro de 2009 a
31 de dezembro de 2012, especificando valores. 2 - Relacionar o motivo de cada uma
das viagens para as quais foram disponibilizadas as diárias. 3 - Encaminhar cópia do
relatório de viagem. JUSTIFICATIVA: Fomos informados de que a "fanfarra" realmente
correu solta na Eletrocar, pois segundo informações, um de seus diretores fez um
curso especifico para contadores (profissionais de contabilidade), sendo o mesmo,
formado em ciências jurídicas, praticamente um mês antes de encerrar seu mandato
como diretor, posterior ao resultado das eleições, estando já ciente de que não
continuaria na empresa, isso acreditamos nós, ser realmente digno de ser chamado de
"FANFARRA".2907- Anselmo Britzke, Gian Pedroso, Alaor Galdino Tomaz Os
Vereadores abaixo assinados, solicitam na forma regimental, que depois de ouvido o
plenário, seja encaminhado ofício a direção da Escola Municipal de Ensino
Funaamental Eulália Vargas Albuquerque - CAIC, cumprimentando-lhes pelos 18
anos de fundação comemorados no último sábado, dia 23 de ma~ça'. com uma
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extensiva programação que contou com a participação de toda a comunidade. É com
grande satisfação que destacamos nesta oportunidade o belo trabalho desenvolvido
pela direção, e toda a classe docente, pais e colaboradores, no intuito de proporcionar
aos seus estudantes uma educação de qualidade. Pelo exemplo de dedicação e
envolvimento com a educação e a comunidade, recebam o reconhecimento deste
Poder por seu trabalho, especialmente nesta data em que é comemorado o
Aniversário de 18 Anos da Escola. 2910- Anselmo Britzke O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que depois de ouvido o plenário, seja
encaminhado oficio a Patroa do CTG Unidos pela Tradição. Riograndense, Sra. Neusa
Peroza, extensivo a toda patronagem e demais integrantes do quadro social,
cumprimentando-lhes pela posse ocorrida no dia 22 de março. Recebam desta forma,
os cumprimentos do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, que deseja-lhes
sucesso no decorrer desta nova gestão. 2911- 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 oficio do Poder Legislativo de Carazinho
ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho S/A-Eletrocar, solicitando
que seja realizado um trabalho de troca das luminárias da Rua João Clemente Elsing,
no Bairro Ouro Preto, por lâmpadas de vapor de sódio 400, tendo em vista que por
várias vezes fomos procurados pelos moradores solicitando providencias neste
sentido. Os moradores que estiveram em nosso gabinete relatam que a iluminação do
local é muito baixa, com relação á iluminação de outras vias das proximidades, que
são bem melhor iluminadas pois possuem as lâmpadas acima solicitadas. A
preocupação refere-se em especial a segurança dos moradores que trafegam pelo
local, bem como com relação aos veiculos, já que esta é uma via de grande circulação
de veículos. Como sabemos da preocupação da Eletrocar com relação á total
satisfação de seus clientes e consumidores, temos a certeza de que nosso pedido
será prontamente atendido pelo setor competente desta. 2912 - Estevão De Loreno O
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o
Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio do Poder Legislativo
de Carazinho, parabenizando a Loja Mais Você, na pessoa da Senhora Eliane
Giovanella, Proprietária, por completar um ano prestando ótimos serviços aos nossos
cidadãos. A Loja Mais Você mostra a sua força empresarial, que está definitivamente
consolidada em nosso município como uma empresa que cresce com
responsabilidade e ética, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento de
Carazinho e região. Certamente a Loja Mais Você é um grande desafio, mas quando o
trabalho é realizado com dedicação, seriedade, e respeito aos seus clientes, tem a
capacidade de transformar toda uma sociedade. Receba do Poder Legislativo,
congratulações por investir em Carazinho. 2918- Paulino De Moura O VEREADOR
abaixo assinado solicita na forma regimental que depois de lido e apreciado pelo
plenário: >>> seja enviado ofício parabenizando o Senhor Afonso Rodrigues da Silva e
o seu vice Airto Linck da Cruz pela reeleição da União das Associações Comunitárias
de Carazinho (UACC). Receba em nome do Poder Legislativo de Carazinho, os
nossos parabéns por mais esta conquista e por bem representar nossa cidade. 2919 -
Paulino De Moura O VEREADOR abaixo assinado solicita na forma regimental que
após lido e apreciado pelo plenário: >>> seja enviado ofício ao tenista ORLANDINHO
LUZ, enviando nossos CUMPRIMENTOS pela conquista do título que garantiu nesse
sábado (23), o título de duplas na categoria 18 anos masculino do campeonato
Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre. Receba em nome do Poder Legislativo
de Carazinho, os nossos parabéns por mais esta conquista e por bem representar
nossa cidade. 2923 - Daniel Weber O Vereador abaixo assinado solicita que, após
Lido em plenário e deferido na forma Regimental, seja expedido oficio por esta11~'
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Egrégia casa na forma de APLAUSO á SODERTECNO, que Completa 46 anos de
fundação. Iniciando suas atividades na cidade de Não- me- Toque, mudou-se para
carazinho em maio de 2000. Instalando em um parque fabril moderno, conta hoje com
106 colaboradores diretos, possui setor de engenharia altamente qualificado,
garantindo a segurança dos produtos ali produzidos. A empresa possui soldadores
certi~cados nível Petrobras. Em 2004 foi lançada a linha de produtos para plantio
direto, com plantadeiras adubadeiras sirplant, a primeira plantadeira do Brasil com
espaço reduzido de plantio. Possui como Sócios - Proprietários Ingo Soder, Ismar
Soder, Carlos Soder e Emerson Soder, através desta receba as congratulações do
Poder Legislativo de Carazinho pela iniciativa. 2924 Alaor Galdino Tomaz O
Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício
do Poder Legislativo ao Sr. Vasmir Cavol, cumprimentando-lhe pela passagem de
seus 80 anos. Esta homenagem justifica-se especialmente em razão de que o seu
Vasmir é uma pessoa conhecida por todos nós, empresário extremamente competente
e honesto que muito trabalhou pelo desenvolvimento de Carazinho, contribuindo
significativamente com a geração de renda e empregos. 2926 - 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 Levino Junges, que também recebeu a distinção de Grupo Padrão
Ouro 2012/2013, para ser entregue ao Grupo durante o Grande Expediente da
Reunião Ordinária do próximo dia 08 de abril. O Grupo Escoteiro Levino Junges de
Carazinho, foi fundado em 1929, com o objetivo de dar algum sentido na vida dos
jovens carazinhenses daquela época que andavam pelas ruas principais parecendo
não terem muitos objetivos. Os 84 anos de fundação e o recebimento da distinção de
Grupo Padrão Ouro 2012/2013, a exemplo do que ocorreu com o Grupo Cônego Sorg,
os fazem também merecedores desta singela homenagem. Passamos ao intervalo
regimental. Conforme acordo de bancada, não haverá intervalo regimental. Passamos
agora para o grande expediente. A Câmara Municipal homenageia na data de hoje,
conforme solicitação do vereador Alaor Tomaz e aprovado na sessão ordinária do dia
dezoito de março de dois mil e treze, o Colégio La Salle pelos setenta e seis anos de
fundação. O Vice- Prefeito e Diretor Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho-
ELETROCAR Senhor Élbio Balcemão Esteve ocupou o espaço no grande expediente,
para realizar uma explanação sobre a situação financeira da empresa, com o intuito de
esclarecer as dúvidas dos vereadores desta casa le9islativa e do povo em geral. O
presidente colocou em votação os requerimentos. Os vereadores Paulino De Moura,
Anselmo Britzke fizeram uso da palavra na tribuna. Aprovado por unanimidade. O
secretário Rudi fez a leitura dos projetos. O vereador Eduardo Assis pediu questão de
ordem para retirar o Projeto de Lei nO012/13 de autoria do mesmo. Retirado. O
secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, não
havendo vereadores que quisessem discutir, colocado em votação, aprovado por
todos. O secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças,
colocado em votação. Aprovado por todos. Colocado em votação os projetos com
pareceres já aprovado. O qual foi aprovado por todos. O secretário fez a leitura do
Projeto de Lei nO001/13 de autoria do Executivo Municipal, Veto a emenda aditiva ao
Projeto de Lei nO001/13. Não havendo vereadores que quisessem discutir, colocado
em votação. Rejeitado 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 01/04/13 ás 18h45 minutos, tenham todos uma
boa noite. . ~il.
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