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Ao oitavo dia do mês de julho de dois mil e treze, dezoito e quarenta e 6fr{~0)ir~~l'; CO
ocorreu à vigésima quinta reunião da Câmara Municipal de Carazinho. OlVereador
Pauiino de Moura procedeu à leitura de um trecho da Biblia. O secretário Rudi -"
procedeu a leitura do requerimento do vereador Eduardo Assis, convocando o
suplente de vereador Josir da Silva para a sessão ordinária do dia 08.07.13. O
secretário Rudi procedeu a leitura do requerimento do Vereador Daniel Weber,
convocando o suplente de vereador Clayton Pereira para a sessão ordinária do dia
08.07.13. O presidente Olto coloca em apreciação a ata 024/13 da sessão ordinária do
dia primeiro de julho de dois mil e treze. Está em discussão à ata, não havendo
vereadores que quisessem discutir colocou em votação. Aprovado por todos.
Secretário fez a leitura do expediente da presente reunião. Oficio 098/13 do Executivo
Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 044/13; Oficio 102/13 do Executivo
Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 045/13; Ofício 105/13 do Executivo
Municipal, o qual responde ao OP 096/2013; Ofício 054/2013 da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento e Mobiiidade Urbana, soiicitando o Plenário para o dia 25 de
Julho, para dar ciência da Abertura de Concorrência Pública para a concessão do
Transporte Coletivo Urbano; Ofício 99/2013, do Poder Judiciário sobre o indeferimento
ao Pedido de Interdição do Presidio Estadual de Carazinho; Oficio 117/13 da
ELETROCAR, o qual responde ao 00 564/2013, que solícitou informações sobre o
pagamento do 13° salário dos funcionários da Empresa; Oficio 2648/13 da ANATEL, o
qual responde ao OD 652/2013, informando que o seu representante não se fará
presente na Audiência Pública do dia 11.07, sobre a quaiidade dos serviços de
telefonia; Ofício da UPF Campus Carazinho agradecendo aos Vereadores pela
homenagem recebida pelos 45 anos da Instituição; Convite para a Formatura Junior
Achievement 2013, no dia 09.07, às 19h e 30 min no Centro de Eventos Bier Site;
Solicitação do PSD - Partido da Social Democracia para o uso do Plenário no dia
30.07, a partir das 20 horas; Comunicado da Assembleia Legislativa sobre a mudança
na data do Fórum Saúde e Cidadania, que mudou do dia 11.07 para o dia 15.07;
Convite da EMEI Santa Isabel para o ARRAIÀ DA SANTA ISABEL, no dia 13.07 á
tarde, nas dependências da Escola; Projeto de Lei Complementar Autoria: Vereador
Rudi Brombilla - PP Ementa: Altera o Art 122 da lei Complementar nO110, de 28 de
setembro de 2006, que institui e discipiina o Imposto sobre a transmissão" inter-vivos",
por ato oneroso, da propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou por
acessão fisica, como definidos na lei civil, conforme o Art 113 , I - II e parágrafo 1°-
Ampiiando para 12 meses o prazo para soiicitação do parcelamento do Imposto.
Leitura das Indicações: 4011 - Rudi Brombilla Soiicita ao Executivo para eu
determine ao setor competente estudos da viabílidade da construção de uma área
coberta em frente a Secretaria da Saúde ou designar uma sala para que os pacientes
que tem que se deslocar a outros municípios para consultas e exames possam
aguardar até saídas dos veículos, hoje paciente aguardam pelo turno da manha e a
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tarde em céu aberto, tanto dias de chuva como dias sol intenso. 4012- Paulino De
Moura Solicitar ao Sr. Prefeito Municipal que encaminhe ao setor competente uma fJ-
lombada(quebra-molas) na rua Padre Luís Guanella, em frente a escola Pólo, pois o
trafego de carros nesse lugar está muito perigoso devido a alta velocidade dos carros
que lá passam,causando perigo a população, já que possui uma escola e com isso um
grande número de alunos que lá transitam precisam de mais segurança. 4013 _
Paulino De Moura Solicitar ao Sr. Prefeito Municipal que juntamente com o setor
competente, que retire o lixo que está acumulado na Av. São Bento,pois o caminhão
não está passando e com isso o lixo que lá está causa perigo e muito transtorno a
população. 4023 - Otto A. 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 cascalho, compactação e melhorar o escoamento
da água na Rua Lopes Trovão Bairro Fábio. 4024 - Otto A. 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 travessa da Rua Alfredo Closs com a Rua Leonel Rocha Bairro Ouro
Preto, pedido dos moradores. 4025 - 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 João Clemente
Elsing Bairro Ouro Preto, sendo que esta rua é corredor de ônibus e está intrafegável.
Pedido dos moradores. 4028 - Orion Albuquerque que seja efetuado com urgência
uma operação tapa-buraco no asfalto da Rua Dona Julia via de acesso ao Cemitério
Municipal, Bairro Santo Antonio, a mesma encontra-se em péssimas condições de
trafegabilidade. 4029 Orion Albuquerque que seja confeccionado um redutor de
velocidade (quebra-molas) na Rua ErminiaTombini, Bairro Oriental. 4031 • Orion
Albuquerque que seja realizada a retirada de entulhos da Av. São Bento em frente ao
nO1453, Bairro Floresta. 4033 - Otto A. 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 pedra, compactação e melhorar o
escoamento da água na Rua Lúcio de Brito Bairro Vila Rica, pois quando chove fica
intrafegável. 4036 - Rudi Brombilla O Vereador abaixo solicita na forma regimental
que após aprovado em plenário seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que
determine ao setor competente a colocação com máxima urgência de "Quebra Molas"
redutor de velocidade na Rua Diamantino Tobini, sendo que a mesma uma é uma via
de acesso a UPF com veículos circulando em alta velocidade colocando em risco a
vida os estudantes e a própria comunidade. 4037 - Oríon Albuquerque que seja
realizada melhorias no asfalto da Avenida Mauá, Bairro Centro. 4041- Paulino De
Moura Solicitar ao Prefeito Municipal juntamente com o setor competente, que
providencie o cascalhamento na Travessa Farrapos em toda sua extensão, são maís
de dez casas que serão beneficiadas, já que quando chove fica muito difícil passar
nesse local. 4043 - Rudi Brombilla O Vereador abaixo solicita na forma regimental
que após aprovado em plenário seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que
determine ao setor competente que estude a viabilidade para que seja efetuado
calçamento na Rua Almirante Tamandaré, entre as Ruas Charrua e Carlos Michelini,
Bairro Princesa, pois se trata de apenas uma quadra onde o calçamento ainda não foi
feito. Solicitação da Comunidade. 4046 - Estevão De Loreno Para que determine ao
setor competente para que seja repintada a lombada (quebra- molas) na Rua
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Minuana. 4047 - Estevão De Loreno Para que determine ao setor competente que
seja feito urgentemente o concerto da boca de lobo situada na Rua Minuana, junto da
esquina com a Rua Gaviões. 4048 Estevão De Loreno Para que determine ao setor
competente que seja feito o recolhimento de entulhos na Rua Guaranis, em frente ao
nO840. 4049 - Estevão De Loreno Para que determine ao setor competente que seja
feito o recolhimento de entulhos na Rua Tamoios, em frente ao nO418. 4050 - Marcio
Luiz 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. 4051 - Otto A. Gerhardt Neto
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com
a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar materiais pra a
continuação do grupo de mães do Bairro Conceição e São Jorge, pois a Presidente
Alice Fossati Breancini está bancando com as despesas para continuar a manter
grupo, pois a Assistência social não está enviando nem materiais e nem o lanche que
é fornecido para as mulheres. Pedido das mulheres que frequentam o grupo de mães
do bairro 4056 - Josír Antunes O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em
plenário, e deferida na forma Regimental que seja enviado oficio ao Executivo
Municipal para que determine ao setor competente para que conserte os buracos e
desmoronamentos que ocorreram na rua Polidoro Albuquerque denominada Baixada
do CAIC. 4058 - Josír Antunes O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em
plenário, e deferida na forma Regimental que seja enviado ofício Executivo Municipal
para que determine ao setor responsável para que seja retirado mais frequentemente
sobras de material e todo o tipo de lixo que é colocado em via pública e que se
possivel, se faça uma campanha com panfletos indicando datas pré-determinadas
para cada local da cidade informando quando esse tipo de material vais ser retirado.
4059 - Gian Pedroso Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao
setor competente com a máxima urgência possivel a realização de melhorias na Rua
Carlos Afonso Penz, no Bairro Operário, pois o local encontra-se em situação precária
devido a grande quantidade de buracos. 4060 - Fernando Sant'Anna de Moraes O
Vereador signatário solicita que depois de lido em Plenário e deferido na forma
Regimental seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal para que determine com
a máxima urgência ao setor competente que aumente o número de consultas nos
ESF's. 4061 - Gian Pedroso Encaminhamos solicitação ao Executivo para que
determine ao setor competente com a máxima urgência possivel a realização de
melhorías no calçamento da Rua João Neri Domingos, no Bairro Ouro preto. 4063 _
Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor competente que
disponibilize mais medicamentos para que sejam alcançados á população junto aos
ESF's. 4065 - Alaor Galdino Tomaz. Reitera solicitação ao Executivo Municipal, para
que determine ao setor competente, que realize trabalhos de patrolamento,
cascalhamento e ensaibramento na Rua Zelia Quadros de Urio no Bairro Oriental e
ainda que seja colocada na rua uma placa identificando o nome da rua. 4067 _
Anselmo Britzke Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao
setor competente com a máxima urgência possível a realização de melhorias no final
da rua Silva Jardim, beco entre as ruas Goiás e Mato Grosso no Bairro Oriental, pois
há trechos da mesma em péssimo estado de conservação. 4068 - Fernando
Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor competente que disponibilize mais
uma servente ao Centro de Especialidades Médicas e Ambulatório Municipal, uma vez
que atualmente o local conta com apenas uma, não sendo durante todo o horário de
atendimento, comprometendo a higiene e limpeza do ambiente de saúde. 4069 - Alaor
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Galdino Tomaz Reitera solicitação ao Executivo Municipal, para que determine ao
setor competente, que realize trabalhos de patroiamento,cascalhamento e
ensaibramento e ainda sejam colocados tubos para escoamento d água na Rua Santa
Cruz no Bairro Conceição. 4072 - Fernando Sant'Anna de Moraes Para que
determine ao setor competente que realize com a máxima urgência melhorias nas
estruturas físicas dos ESF's, incluindo desde pequenos reparos até limpeza das caixas
d'água, dedetização, desratização e todas as demais manutenções necessárias ao
perfeito funcionamento com condições minimas de higiene e limpeza. 4073- Gian
Pedroso Encaminhamos ao Executivo Municipal o Ante Projeto de Lei que dispõe
sobre o custeio de despesas com o transporte, para fora dos limites do municipio, das
equipes esportivas que representem Carazinho nas competições esportivas pelo
Estadual de Futsal, pela Taça e Tacinha RBS e outras competições de relevância que
impliquem na divulgação e promoção do nome do Municipio através das equipes que
delas participem. Tomamos como modelo uma lei existente no Municipio de Liberato
Salzano. 4075 - Estevão De Loreno, Rudi Brombilla, Paulino De Moura, Marcio
Luiz Hoppen, Fernando Sanl'Anna de Moraes, Oito A. Gerhardl Neto Os
Vereadores abaixo solicitam na forma regimental que após aprovado em plenário seja
enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente
estudos da viabilidade de alteração de padrão dos técnicos de Enfermagem dos PSF -
Programa Saúde Familiar de nosso Municipio. 4077 - Clayton Pereira Solicito ao
Executivo que possibilite a instalação de um quebra-molas na rua Ipiranga, nas
proximidades da esquina com a Rua Pe. Gusmão, em razão da grande quantidade de
acidentes registrados no local, ocasionados pela alta velocidade empreendida pelos
veiculos nestas imediações. Inclusive nos últimos dias houve o registro de mais um
acidente grave com vitima fatal. 4078 - Clayton Pereira Solicitamos que o Executivo
Municipal determine ao setor competente a imediata pintura de faixas para pedestres
em frente a todas as Instituições de Ensino localizadas no Município de Carazinho, em
obediência a Lei Municipal nO7.378 de 26 de julho de 2011.4080 - Clayton Pereira
Solicitamos que o Executivo Municipal estude a possíbilidade atender o pedido dos
moradores do Bairro Vila Nova, quanto a instalação de uma Escola de Educação
Infantil (creche) no Bairro, inclusive a Associação de Moradores do referido bairro se
dispõe a colocar a disposição da Administração Municipal o pavilhão da Associação
para abrigar no local uma Escola de Educação Infantil. Leitura dos Requerimentos:
4010 - Rudi Brombilla Requerimento de Solicitação de Serviço O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para
aprovação, seja enviado oficio ao Diretor Executivo do CAPSEM - Centro de
Assistência e Prestação á Saúde dos Servidores Públicos de Carazinho Senhor Jair
Rosa dos Santos para estude a viabilidade de que o atendimento aos usuários seja
estabelecido das 8:00 ás 11:30 e das 13:30 as 17:00. 4015 - Gian Pedroso, Alaor
Galdino Tomaz, Anselmo Britzke, Erlei Vieira, Orion Albuquerque Requerimento
de Aplauso Seja encaminhado oficio a Secretária Municipal de Educação e Cultura do
Municipio, Sra. Eloísa Dreyer e a Diretora do Departamento de Cultura, Sra. Alda
Schiper, cumprimentando-lhes pela organização e realização da Conferência
Municipal de Cultura, realizada no último dia 02 de julho na Universídade de Passo
Fundo - Campus Carazinho, onde foram abordados temas relacionados a política de
estado para a Cultura. 4016 - Gian Pedroso Requerimento de Aplauso Seja
encaminhado oficio a Diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente
Getúlio Dornelles Vargas, no Bairro Ouro Preto, Sra. Sônia Regina Servegnini Finger,
extensivo aos demais funcionários, professores e alunos, cumprimentando-lhes pela
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organização e realização da Festa Junina da Escola, realizada no último sábado, dia
06 de julho, que contou com grande participação dos alunos, pais e comunidade em
geral. 4021 • Gian Pedroso, Alaor Galdino Tomaz, Anselmo Britzke, Erlei Vieira
Orion Albuquerque. Requerimento de Aplauso Seja encaminhado ofício a
Secretária Municipal de Assistência Social do Municipio, Sra. Thaíse Albuquerque e a
Presidente do Conselho Municipal de Assistência social, Sra. Joana de Hamburgo,
cumprimentando-lhes pela organização e realização da VIII Conferência Municipal
Assistência Social, realizada no último dia 05 de julho no Salão Nobre do Colégio
Notre Dame Aparecida, onde foram abordados temas relacionados a Gestão e o
Financiamento na efetivação do SUAS (Sistema Único de Assistência Social). 4022 _
Orion Albuquerque, Erlei Vieira, Alaor Galdino Tomaz, Anselmo Britzke, Gian
Pedroso Requerimento de Apoio para a NOMEAÇÃO IMEDIATA EM TURMA
ÚNICA DE TODOS os 83 candidatos plenamente habilitados para ingressar no Curso
Superior da Polícia Militar, que da acesso ao Cargo de Capitão da Brigada
Militar.4032-Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado
solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação,
seja enviado ofício de cumprimentos a Senadora Ana Amélia Lemos (PP-RS), que
pelo terceiro ano consecutivo foi indicada pelos jornalistas que cobrem as atividades
diárias do Congresso Nacional entre os dez melhores senadores no prêmio do site
Congresso em Foco. O resultado foi divulgado na manhã desta segunda-feira (1). A
parlamentar gaúcha recebeu 42 votos dos jornalistas que participaram da votação e
ficou na quinta posição entre os 81 senadores. Ana Amélia também foi apontada entre
os quatro parlamentares de todo o Congresso Nacional que mais defendem a
educação. Em três anos e mandato, é o terceiro ano no qual a progressista gaúcha é
apontada pelos jornalistas entre os dez melhores do Senado. Além disso, em 2011,
Ana Amélia foi indicada entre os cinco parlamentares que mais defenderam o
municipalismo. Em 2012, também esteve entre os mais votados pelos jornalistas em
duas categorias: Defesa da Previdência Social e dos Servidores Públicos e Defesa do
Consumidor. 4034 - Gian Pedroso, Paulino De Moura Requerimento de Seja
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Governado do Estado do Rio
Grande do Sul, Sr. Tarso Genro, ao Secretário Estadual de Educação, Sr. Jose Clovis
de Azevedo , aos Lideres de Bancada na Assembleia Legislativa, pedindo
PROVIDENCIAS com relação ao ENSINO POLITÉCNICO que é um Projeto do
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, implantado nas Escolas de Ensino Médio,
há mais de um ano e meio. PS.: encaminhar também cópia as Câmaras que compõe a
AMAJA, solicitando apoio neste PEDIDO DE PROVIDENCIAS. 4038 - Marcio Luiz
Hoppen Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, Seja Aprovado a
homenagem a o Senhor RENATO LUCA, na reunião do dia 15/0720013, praticante
de ARTES MARCIAIS HÁ MAIS 30 ANOS, Formado em educação física há 27 anos.
PROFESSOR DE JIUJITSU há 15 anos, Faixa preta desde 2006 ,Filiado a IBJJF,
CBJJ, FGJJ, E FJJRS. Líder da equipe R1/Extreme JIUJITSU em Carazinho com filiais
em Sarandi ,Não Me Toque,Cruz Alta,Santa Rosa, totalizando na região em torno de
200 atletas sob sua liderança , isso mostra sua capacidade de vencer e sua
potencialidade em ser um grande atleta . 4039 - Gian Pedroso Requerimento de
Aplauso Seja encaminhado ofício ao Sr. Volnei Puhl, gerente da Loja Becker de
Carazinho, extensivo a todos os funcionários, cumprimentando-lhes pelo Aniversário
de 17 anos da filial em nosso municipio. Com certeza o atendimento diferenciado e a
qualidade dos produtos fazem desta empresa uma das mais procuradas e lembradas
pelos clientes de Carazinho e região. 4040- Alaor Galdino Tomaz, Anselmo Britzke,
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Erlei Vieira, Gian Pedroso,Orion Albuquerque, Rudi Brombilla Requerimento de
Pesar Os Vereadores que este subscrevem, requerem a Vossa Excelência, ouvido o
plenário na forma regimental, o encaminhamento de ofício de profundo pesar aos
familiares,em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento do
Sr. Jânio Vanderlei dos Santos, ocorrido no dia 07 de Julho. 4042- Gian Pedroso
Requerimento de Aplauso Sejam encaminhados ofício a nova Presidente do Rotary
Club Carazinho, Sra. Nilve Ries, extensivo a todos os demais integrantes da Diretoria,
cumprimentando-lhes pela solenidade de posse que ocorreu no último dia 02 de julho
na Casa da Amizade. 4044 - Mareio Luiz Hoppen Requerimento de Pesar O
Vereador abaixo assinado requer, na forma regimental, que depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhado oficio externando os mais sinceros votos de pesar aos
familiares do nosso amigo DARCI JORGE DA COSTA ocorrido no sábado dia, 05de
julho de 2013. É com muita tristeza que nos despedimos deste grande pai, amigo
esposo e exemplar. Um grande profissional na área da construção civil e que sem
dúvida nenhuma fará muita falta, deixo aqui meus sinceros de votos de pesar, Que
seus familiares recebam aqui o reconhecimento do poder Legislativo e os mais
sinceros sentimentos deste vereador. "Como o Pai me amou, também eu vos amei a
vós; permanecei no meu amor. Jo 15:9" 4045 - Paulino De Moura Requerimento de
Pedido de Informação O Vereador abaixo subscrito, requer na forma regimental, que
depois de lido em plenário, o Sr. Presidente encaminhe ofício ao Executivo Municipal,
solicitando a Secretária de Planejamento informações sobre a legalidades dos
terrenos na Travessa Farrapos. 4053 - Rudi Brombilla Requerimento de Autorização
de Viagem O VEREADOR abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de
lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem a Porto Alegre (RS) entre os
dias 09/07/2013 a 12/07//2013. 4057- Josir Antunes Requerimento de Solicitação
de Serviço O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida
na forma Regimental. que seja enviado oficio ao 38° BPM sito à Av. Pátria s/n em
Carazinho ao comando da Brigada Militar em nome de seu comandante Major Sérgio
Portela da Silva para que determine que seja mais frequente o patrulhamento no bairro
Floresta. 4062 _ Gian Pedroso Requerimento de Mesa Diretora O Vereador abaixo
subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário,
seja realizada uma Sessão Solene em Homenagem aos 6 anos da Associação Tricolor
Carazinhense e também em comemoração a inauguração de sua nova sede, na Av.
Flores da Cunha. Sugerimos que a Sessão Solene, a pedido do Presidente da
Associação Tricolor, Sr. Nicolau Kern, seja realizada no dia 09 de agosto (sexta-feira),
as 19:30 horas na sede da Associação que será inaugurada nesta data. Haverá
também a presença de alguns Deputados, que serão convidados da Associação
Tricolor Carazinhense. 4064 - Paulino De Moura Requerimento de Pesar O
Vereador abaixo assinado requer, na forma regimental, que depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhado oficio externando os mais sinceros votos de pesar aos
familiares do nosso amigo Janio Pedroti ocorrido no dia 07/07/2013. É com muita
tristeza que nos despedimos deste grande homem que sem dúvida fará muita falta,
deixo aqui meus sinceros de votos de pesar. Que seus familiares recebam aqui o
reconhecimento do poder Legislativo e os mais sinceros sentimentos deste vereador.
4070 _ Anselmo Britzke Requerimento de Aplauso Seja encaminhado ofício a
Patroa do CTG Unidos pela Tradição Riograndense, Sra. Neusa Peroza, extensivo a
toda patronagem e demais integrantes do quadro social, cumprimentando-lhes pela
participação no ENART(Encontro de Arte e Tradição Gaúcha) realizado no último final
de semana(06 e 07 ), na cidade de Marau, que contou com a participação de
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integrantes de todos os CTGs da 7a Região Tradicionalista. 4071 _ Anselmo
Britzke,Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso Seja encaminhado ofício a Sra.
Suelen Schneider e Sra. Letícía Vicenzi , extensivo a toda patronagem e demais
integrantes do quadro social do CTG Rincão Serrano, cumprimentando-lhes pela
classificação para a 2a fase Declamação Adulta no ENART(Encontro de Arte e
Tradição Gaúcha) realizado no último final de semana(06 e 07 ), na cidade de Marau,
que contou com a participação de integrantes de todos os CTGs da 7a Região
Tradicionalista. 4074 - Rudi Brombilla, Otto A. Gerhardt Neto, Mareio Luiz
Hoppen.Fernando Sant'Anna de Moraes, Paulino De Moura, Estevão De Loreno
Requerimento de Pedido de Informação O Vereadores abaixo subscritos requerem,
na forma regimental, que depois de lido em plenário, o senhor presidente encaminhe
oficio ao Executivo Municipal, solicitando que sejam prestados informações sobre
Contrato com a CORSAN. 1. Se foi recebida a parcela de 1 milhão de reais destinados
ao Município de Carazinho em conformidade do contrato de renovação referente
parcela do ano de 2013. 2. Caso tenha recebido copia do plano de execução
simplificado do fundo compartilhado, contendo valores e áreas aplicados. 4076 _
Clayton Pereira Requerimento de Aplauso Solicitaram que seja encaminhado oficio
de cumprimentos ao amigo ALEX POWER, competidor de moto velocidade que tem
conquistado vario titulos em competições de moto velocidade levando o nome de
nosso município por onde passa. 4079 - Anselmo Britzke Requerimento de Aplauso
Seja encaminhado oficio a professora de dança Srta. Bianca Secco extensiva aos
demais componentes do Centro de Dança, que no último dia 05 estiveram participando
do 11a Passo dança 2013 em Passo Fundo, trazendo para Carazinho o 10 e o 20 lugar
categoria adulta. Que muito nos honra com esta conquista levando o nome de nossa
cidade. Passamos agora ao intervalo regimental. Conforme acordo de bancadas não
haverá intervalo regimental. Passamos ao grande expediente. A Câmara Municipal de
Carazinho homenageia na data de hoje conforme solicitação do Vereador Anselmo
Britzke, a primeira prenda juvenil Mariana Messerschimidl. Dando continuidade aos
trabalhos o vereador Olto fez uso da palavra na tribuna, após os vereadores Alaor
Tomaz, Anselmo Britzke, Gian Pedroso, Orion Albuquerque, Erlei Vieira, Rudinei
Brombilla, Fernando Sant'Anna, Clayton Pereira, Estevão de Loreno, Josir da Silva,
Paul/no de Moura, Marcio Hoppen também fizeram uso da palavra na tribuna.
Passamos para a ordem do dia. Passamos para a apreciação e votação dos
requerimentos. O presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura dos
requerimentos. O vereador Rudinei Brombilla pediu questâo de ordem para que os
requerimentos fossem votados em bloco. O presidente colocou em discussão os
requerimentos, não havendo vereadores que quisessem discutir, o vereador Clayton
Pereira, Gian Pedroso, Fernando Sant'Anna, Paulino de Moraes se manifestaram na
tribuna, não havendo mais vereadores que quisessem discutir, colocou em votação.
Aprovado por todos. Em cumprimento ao disposto regimento interno desta casa
legislativa, o presidente Otto pediu colocou em votação em caráter de urgência, os
projetos 044.13 e 045.13 do Executivo Municipal, após o recebimento do oficio 097.13
pelo Senhor Prefeito Municipal no dia vinte e quatro de junho de dois mil e treze o qual
informa essa tramitação apartir daquela data. O presidente fez intervalo de cinco
minutos para que o assunto fosse discutido pelos senhores vereadores. O presidente
se pronunciou dizendo que seria retirado o pedido de caráter de urgência de autoria do
Executivo Municipal, pois esta sendo cumprido o regimento interno e que na próxima
semana estariam discutindo sobre o assunto. Nada mais, havendo a tratar, sob a
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proteção de Deus o presidente .declarou encerrada a presente sessão, convocando os
senhores v~readores pa~a a proxlma sessão ordinária a ser realizada no dia quinze de
Julho de dOIs mil e treze as 18h45 minutos, tenham todos uma boa noite.

Vereador Olto Gerhardt Neto
Presidente
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