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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

Câmara Municipal de
Carazinho

APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 02 DE SETEMBRO 2013
033/13

Ao segundo dia do mês de setembro de dois mil e treze, dezoito e quarenta e cinco
minutos ocorreu á trigésima terceira reunião da Cãmara Municipal de Carazinho. O
Vereador Marcio Hoppen procedeu á leitura de um trecho da Bíblia. O presidente
solicitou que o secretário procedesse á leitura do requerimento de Protocolo 4679 do
vereador Gian Pedroso. O presidente solicitou que o secretário procedesse a leitura da
convocação 029/13 do suplente do PP- Vitor Antonio Xavier de Moraes para assumir
na Câmara de Vereadores no dia dois de setembro de dois mil e treze, pois o
Vereador Gian Pedroso estará ausente por motivo de doença. O presidente colocou
em apreciação a ata 032/13 da sessão ordinária do dia vinte e seis de agosto de dois
mil e treze. Está em discussão á ata, não havendo vereadores que quisessem discutir
colocou em votação. Aprovado por todos. O Secretário Rudi procedeu á leitura do
expediente da presente reunião. Ofício 162/13 do Executivo Municipal, o qual retira o
Projeto de Lei 061/13, para reestudo; Ofício 160/13 do Executivo Municipal, que
encaminha o Projeto de Lei 066/13, o qual dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
para o exercicio 2014 ( LDO );Ofício 159/13 do Executivo Municipal, o qual responde
ao OP 131/2013;Oficio 158/13 do Executivo Municipal, que encaminha Emenda
Aditiva ao Projeto de Lei Complementar 005/13, que dispõe sobre o Plano Diretor;
Oficio 157/13 do Executivo Municipal, o qual responde ao OP 128/2013;Ofício 156/13
do Executivo Municipal, o qual responde ao OP 133/2013; Ofício 155/13 do Executívo
Municipal, o qual responde ao OP 132/2013;Ofício 153/13 do Executivo Municipal, o
qual responde ao OP 130/2013; Ofício 152/13 do Executivo Municipal, o qual responde
ao OP 129/2013; Leitura das Indicações: 4678 - Rudi Brombilla Reitera ao
Executivo que determine ao setor competente o recolhimento de Galhos Verdes nas
proximidades do numero 320 da Rua Almirante Tamandaré por solicitação dos
moradores. 4682 - Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor
competente que realize calçamento na rua Astério Canuto de Souza. A via encontra-se
em péssimas condições de trafegabilidade colocando em risco motoristas e pedestres.
Nos dias de calor os moradores enfrentam a poeira e em dias úmidos e chuvosos o
barro que se forma no local coloca em risco a segurança dos motoristas e pedestres,
conforme se constata nas fotos em anexo, sendo imprescindível que se tome
providências e realize o calçamento na referida via com a máxima urgência possivel.
4683 - Fernando Sant'Anna de Moraes REITERANDO pedidos para que determine
ao setor competente que realize limpeza em terreno urbano localizado na Rua Hilário
Ribeiro, ao lado do número 27. Tal terreno de propriedade desconhecida, transformou-
se em um grande depósito de lixo, sendo que a prOliferação de insetos e ratos coloca
em risco a saúde dos moradores da região, sendo imprescindível que se tomem
providências. 4685 - Paulino De Moura Solicitar ao Executivo juntamente com o setor
competente o patrolamento e cascalhamento na TRAVESSA FARRAPOS, atendendo
a reivindicação dos moradores deste bairro que solicitaram tal melhoria. 4687 -
Paulino De Moura Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente o
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recolhimento dos entulhos diversos depositados Av. São Bento n° 1.453, bairro Glória,
solicitação dos moradores do bairro. 4689 - Fernando Sant'Anna de Moraes Para
que determine ao setor competente que realize calçamento na rua John Kennedy, no
bairro Vila Rica. A via conta com a colocação de britas, o que não é suficiente para
solucionar os problemas enfrentados, em dias quentes com a poeira intensa e em dias
úmidos com o barro. A situação em que se encontra a referida via, coloca em risco
motoristas e pedestres que por ali trafegam, sendo imprescindivel que se tomem
providências. 4690 - Fernando Sant'Anna de Moraes REITERANDO pedidos para
que determine ao setor competente que realize limpeza e recolhimento de entulhos na
Rua Aparecida, esquina com a Rua Piratini. Tal solicitação já fora feita anteriormente,
sem que nenhuma providência tenha sido tomada. Tais entulhos sobre os bueiros,
além de causar transtornos de alagamentos em dias de chuva, tem sido local de
proliferação de ratos e insetos, colocando em risco ainda a saúde dos moradores da
localidade, sendo imprescindível que se recolham os entulhos e se realize limpeza
com a maior brevidade possível. 4691 - Orion Albuquerque Solicitando a retirada de
entulhos verde na Rua Dinarte da Costa, Bairro Sassi. 4692 - Orion Albuquerque
Solicitando a limpeza ( capina) e manutenção, e retirada de entulhos do Cemitério
Municipal. 4693 - Orion Albuquerque Solicitando a retirada de entulhos verde em
toda a extensão das ruas Ipiranga e Padre Gusmão, Bairro Hipica. 4694 • Paulíno De
Moura Encaminhar ao Executivo solicitando que o departamento responsável para tal
providencie uma nova calçada na Praça do Hospital, entre as ruas General Câmara e
Av. Pátria, pois ela está causando perigo devido ao mau estado que se encontra e lá
circulam pessoas que saem de médicos, pessoas com deficiências, pessoas idosas,
assim esperamos uma solução rápida para esse problema. 4695 - Anselmo Britzke
Reiterando solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a
máxima urgência possivel a pintura de uma faixa de segurança em frente à Escola
Municipal João XXIII. 4696 - Anselmo Britzke Reiterando solicitação ao Executivo
para que determine ao setor competente com a máxima urgência possivel a pintura de
uma faixa de segurança em frente á Escola Municipal Pedro Pasqualotto. 4697 -
Anselmo Britzke Solicitamos ao Executivo Municipal para que determine ao setor
competente que sejam disponibilizadas lixeiras comunitárias para serem colocadas
junto ao novo condominio 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 cães e gatos, causando mau
cheiro e proliferação de insetos. 4698 - Anselmo Britzke Solicitamos ao Executivo
Municipal para que determine ao setor competente que sejam disponibilizadas lixeiras
comunitárias para serem colocadas na Rua David Canabarro, nas proximidades do
beco, no Bairro Princesa, pois o lixo acaba ficando exposto, sendo extraviado por cães
e gatos, causando mau cheiro e proliferação de insetos. 4699 - Anselmo Britzke
Solicitamos ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente que
sejam disponibilizadas lixeiras comunitárias para serem colocadas próximo a EMEI
Santa Isabel no Bairro Ouro Preto, pois muitas pessoas acabam depositando lixo no
local inadequadamente e o mesmo acaba ficando exposto, sendo extraviado por cães
e gatos, causando mau cheiro e proliferação de insetos. 4700 - Anselmo Britzke
Solícita mos ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente que
sejam disponibilizadas lixeiras comunitárias para serem colocadas nas proximidades
da Escola Carlinda de Brito no Bairro Vila Rica, pois o lixo acaba ficando exposto,
sendo extraviado por cães e gatos, causando mau cheiro e proliferação de insetos.
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4701- Daniel Weber Para que sejam instaladas lixeiras na Praça do Bairro Sommer.
4704 - Rudi Brombilla Solicitando ao Executivo para que determine ao setor
competente os estudos da viabilidade para que seja feita o complemento de
pavimentação na Rua Dom João Becker até Rua Carlos W. Eli, pois a rua acima citada
já possui 80% de pavimentação, solicitação da comunidade. 4706 - Alaor
GaldinoTomaz Seja enviado oficio ao Executivo Municipal solicitando ao setor
competente que realize obras para desentupir os tubos de canalização na Rua Vitor
Hugo Fetzer no Bairro Floresta pois em dias de chuvas,devido a situação dos
tubos,ocasiona alagamentos nas residências próximas a rua. 4707 - Alaor Galdino
Tomaz Seja enviado oficio ao Executivo Municipal solicitando ao setor competente
que providencie a volta da utilização de um semáforo no Bairro Borguethi nas
proximidades do Super Economia, visto que em horário de pico percebe-se grande
congestionamento naquela região. 4708 - Rudi Brombilla Solicita ao Executivo, que
determine ao setor competente para seja feito trabalhos de revitalização da Praça
ALBINO HILLEBRAND, como pintura dos cordões, bancos, corte de grama, colocação
lixeiras, reparos nas calçadas internas, porque se trata do principal cartão postal de
nossa cidade e hoje tem um aspeto de abando, sendo uma reivindicação da
comunidade. 4710 - Anselmo Britzke Encaminhamos solicitação ao Executivo
Municipal para que determine ao setor competente com a máxima urgência possível, a
limpeza e colocação de um tampão na boca de lobo localizada na Rua Parecis
esquina com Rua Guarani, no Bairro Conceição. 4711 - Estevão De Loreno Para
que determine ao Setor Competente que seja feita a operação tapa buracos na Rua
Padre Luiz Guanella. 4712 - Alaor Galdino Tomaz Seja enviado oficio ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente que realize obras de melhorias(
tapa-buracos) na Rua Leoveral Subtil que dá acesso ao Cemitério Municipal. 4713 -
Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio ao Executivo Municipal
solicitando que determine ao setor competente a colocação de uma proteção na
parada de õnibus da Gare. 4714 - Estevão De Loreno Para que determine ao Setor
Competente que seja realizada a operação tapa buracos na Rua Marechal Hermes.
4715 - Estevão De Loreno Para que determine ao Setor Competente que seja
realizado o recolhimento de galhos na Rua Marechal Hermes esquina com a Rua
Dinarte da Costa ao lado do nO869. 4716 - Estevão De Loreno Para que determine
ao Setor Competente que seja realizada a operação tapa buracos na Rua Jacques
Loss, bem como a repintura do quebra molas localizado nesta rua. 4717 - Estevão De
Loreno Para que determine ao Setor Competente que seja realizado o recolhimento
de galhos na Rua Marechal Hermes em frente ao nO442. 4720 - Mareio Luiz Hoppen
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente reinterando o
pedido que realize imediatos trabalhos de recuperação da ponte localizada na Rua
Polidoro Albuquerque Travessa a Direita localizada no Bairro Vargas. Em frente ao
n01424. pois do jeito que se encontra esta colocando em risco a segurança de dos
moradores que ali residem, sem falar que o trabalho de alguns pais é na reciclagem
que fica próximo do local pois a pedido da comunidade, .deixando assim os pais com
preocupação eminente pois a muitas crianças no local, e a ponte definitivamente esta
caída e os riscos são consideráveis e as proporções de uma criança cair e vír a se
afogar é muito grande, acreditamos que há por parte do Poder executivo preocupação
em sanar este problema evitando maiores transtornos e proporcionando aos
moradores melhores condições de trafegabilidade. 4721 - Anselmo Britzke
Encaminhando solicitação ao Executivo Municípal para que determine ao setor
competente que seja implantado um quebra-molas na Av. Flores da Cunha próximo ao
Supermercado Boa Vista no Bairro Boa Vista. 4723 - Mareio Luiz Hoppen
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:Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua Castelo Branco
Bairro Hipica e em toda sua extensão, pois em dia de chuva fica impossivel transitar,
sem falar que á rua encontra-se cheia de buracos, passar com veículos é quase que
impossivel. Se possível atendido desde já a comunidade agradece. 4724 - Otto
Gerhardt Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor
competente com a máxima urgência possivel medidas no sentido de agilizar a
colocação de cascalho, compactação e melhorar a estrada que liga o Distrito de São
Bento à Pinheiro Marcado, pois está intrafegável.Pedido dos moradores 4725 - Alaor
Galdino,Tomaz Seja enviado oficio ao Executivo Municipal solicitando que determine
ao setor competente que seja colocado um quebra-molas na Rua Xavantes no Bairro
Conceição,em frente a Empresa Rodopan,uma que o trafego de veículos é intenso
naquele local e inclusive com a ocorrência de atropelamentos. 4728 - Mareio Luiz
Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a
execução serviço de limpeza na Praça do Bairro Sassi, pois ali encontra-se lixos
podas de árvores e outros resíduos, o lugar não da pra dizer que é um lugar de lazer,
e do jeito que esta, não pode ficar. Isso é um pedido da comunidade que se possível
atendido desde já a comunidade agradece. Leitura dos Requerimentos: O vereador
Daniel Weber pediu questão de ordem para solicitar a inclusão verbal de um
requerimento de autoria do mesmo sobre a RS 330. O presidente colocou em votação
o pedido do vereador. Não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem.
Aprovado por todos. Requerimento Daniel Weber O vereador abaixo subscrito requer
na forma regimental, que depois de lido e apreciado em plenário, solicita à Mesa
Diretora, para que envie ofício ao Executivo Municipal de Carazinho, demais entidades
na lista anexa, bem como ao Executivo Municipal de Chapada, Câmara de Vereadores
de Chapada, solicitando para que sejam tomadas as devidas providencias com
relação à RS-330, que liga Carazinho à Chapada. Nossa região teve um grande
crescimento na produção de grãos, sendo que a RS-330 é uma das principais vias
para transporte de produtos que aqui são produzidos, a qual se encontra em estado
deplorável e completamente abandonada, dificultando cada dia mais o transporte de
produtos por este trecho. Sem mais para o momento, e certos de que seremos
atendídos em nossa solicitação, despedimo-nos manifestando votos de estima e
grande consideração. 4677 - Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso O Vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário
para aprovação, seja enviado oficio de Cumprimentos ao Major Eliel de Souza Roque
Comandante do 3° Batalhão Ambiental Brigada Militar de PF sendo extensivo ao 2°
Grupo de Policia Ambiental - Sede em carazinho em nome do Comandante Roberto
Grespam, Soldados e Colaboradores, pela comemoração do 8° de aniversário de
instalação do grupamento. A Polícia Ambiental e suas Unidades Subordinadas
constituem-se na maior instituição direcionada para a proteção do meio ambiente na
América Latina e buscam demonstrar a transparência e o esforço permanente, daquilo
que está sendo feito para a preservação. Com homens instruídos e disciplinados, o
Comando de Policiamento Ambiental fiscaliza crimes ambientais, tais como: caça,
pesca de animais silvestres e armamentos para este fim, entre outros. 4681 - Rudi
Brombilla Requerimento de Pesar O Vereador abaixo assinado solici a na forma
regimental, que depois de lido em plenário e deferido pela Presi - cia, seja
consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar em e do&

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99. 0-000 - CARAZINHO - RS
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

7

5ÓO-000 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 89.965.222/0001-52

PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento de ZARA MARLI DE
ALMEIDA. A todos os familiares da ZARA MARLI DE ALMEIDA os nossos mais
sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 4684 - Eduardo Assis Requerimento de
Aplauso Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar para que na
sessão ordinária do dia 09 de setembro de 2013, seja colocado em pauta para
homenagem ao Sr. Adriano Nunes, proprietário da academia Sul Jiu Jitsu, pela
conquista do 3° lugar no mundial da Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Olímpico,
pelo segundo ano consecutivo, ocorrida no Rio de Janeiro no dia 13 de julho de 2013.
Igualmente, peço que autorize a confecção de certificado a ser entregue para o
mesmo, na data solicitada. Sr. Presidente: Srs. Vereadores:O Vereador abaixo
subscrito requer, 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: 1 - Quantos contribuintes foram acionados e notificados judicialmente nos
processos de cobrança do IPTU e Contribuição de Melhorias, de janeiro de 2013 até a
presente data? 2 - No período de 2013 até a presente data, alguma casa foi a leilão
em nosso município? Quantas? 3 - Informar para quais os escritórios e advogados
foram mandados os processos com seus respectivos números? 4 - Quais os crítérios
usados para distribuição dos processos aos profissionais e escritórios credenciados? 5
_ Relacionar o número de processos enviados para cada escritório e advogado; 6 -
Relacionar os processos liquidados por escritório e advogado. 7 - Qual o valor que foi
pago aos mencionados escritórios e profissionais? 8 - Se o município possui
atualmente uma Secretária de Assuntos Jurídicos, com aproximadamente 6
advogados entre concursados e CCs, informar o motivo pelo qual as cobranças estão
sendo feitas por escritórios contratados para tal? JUSTIFICATIVA: As pessoas já não
estão pagando em dia seus impostos, provavelmente e na grande maioria por não
dispor de recursos suficientes para tanto e com a cobrança sendo encaminhada para
escritórios terceirizados acabam tendo que pagar mais os honorários do advogado,
sendo que se tal cobrança fosse feita pelos advogados da prefeitura ao menos esse
valor poderiam economizar, por isso nossa preocupação em regularizar esta questão.
4688-Paulino De Moura Requerimento de Pesar O Vereador abaixo assinado
requer, na forma regimental que depois de ouvido o Plenário, seja encaminhado ofício
externando os mais sinceros votos de pesar aos familiares da nosso querido amigo
Jorge Arioval dos Santos ( Sábia), pela passagem ocorrida no dia 28 de agosto do
corrente ano.É com muita tristeza que nos despedimos deste grande amigo. Que seus
familiares recebam aqui o reconhecimento do Poder Legislativo e os mais sinceros
sentimentos deste vereador. ..Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e
agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem
viverão. Jô 5:25 .. 4702- Daniel Weber Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo
assinado solicita que, após ouvido em plenário e deferido na forma Regimental, seja
expedido oficio por esta Egrégia casa na forma de APLAUSO à Escola Rui Barbosa
representada pelo Diretor Adilson L. Franck, que realizou na noite de quinta (29), a
Mostra de Curtas do Rui, no salão de esportes do colégio. A mostra teve sua primeira
edição no ano passado e tem objetivo principal incentivar os alunos a aprender
diferentes tecnologias e técnicas de expressão. Através desta receba as
congratulações do Poder Legislativo Municipal. 4705 - Anselmo Britzke, Alaor
Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja encaminhado oficio a Direção e
Funcionários da Stara, na pessoa de seu Diretor Presidente, r. Gilson Lari
Trennepohl, cumprimentando-lhes pelos 53 anos de fundação desta c neituada
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empresa que é reconhecida internacionalmente, como sendo uma das maiores
referências no setor, principalmente em função de sua constante evolução. 4718 -
Estevão De Loreno Requerimento de Pesar O Vereador abaixo subscrito requer que
depois de lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado oficio
com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de Cesar Luis dos
Santos pelo falecimento, ocorrido no dia 28 de Agosto de 2013. Infelizmente, por obras
de forças que estão acima de nós, nem tudo segue o rumo que desejamos. Todavia,
Deus sabe o que faz e o que é melhor para cada um de nós. A familia enlutada de
Cesar Luis dos Santos, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 4719-
Paulino De Moura Requerimento de Apoio 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 aos Deputados da
Bancada Gaúcha na Câmara dos Deputados, Afonso Hamm (PP), Alceu Moreira
(PMDB), Alexandre Roso (PSB), Beto Albuquerque (PSB), Elvino Bohn Gass (PT),
Darcisio Perondi (PMDB), Eliseu Padilha (PMDB), Enio Bacci (PDT), Giovani Cherini
(PDT), José Otávio Germano (PP), Dionilso Marcon (PT), Renato Molling (PP),
Ronaldo Zulke (PT), Vilson Covatti (PP), manifestando nossa solidariedade em razão
de que muitos tem sido crucificados pelo fato de que não estiveram presentes na
sessão extraordinária que manteve o mandato de Natan Donadon (PMDB-RO), na
noite de quarta-feira, em Brasilia, pois estamos certos de que a grande maioria dos
deputados que não estiveram presentes (14) tinham outros compromissos assumidos
anteriormente, e o Presidente da Câmara, mesmo sabendo que o quórum era baixo
colocou a cassação em votação. Entendo que, merece ser julgado o parlamentar que
estava lá é que foi conivente, mantendo o Deputado Natan no cargo, isso sim é algo
absurdo e é estes os deputados que devem ter seus nomes divulgados, porque
independente do quórum, se houvesse, 30, 40 ,50, 100 deputados o minimo que se
esperava neste caso era a UNANIMIDADE pela cassação. Não podemos julgar desta
forma os deputados de nossa região e que ao longo dos anos vem trazendo para
Carazinho vários recursos que tem contribuido para o progresso de nossa cidade,
como é o caso dos Deputados Beto Albuquerque (+/- 1 milhão) Giovani Cherini (250
mil), Afonso Hamm (250 mil), José Otávio Germano (+/- 250 mil), entre outros, cujos
recursos foram repassados na Administração passada ou que estão por ser liberados.
4722 - Paulino De Moura, Marcio Luiz Hoppen,Rudi Brombilla Requerimento de
Pesar O Vereadores abaixo assinados requerem, na forma regimental que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhado oficio externando os mais sinceros votos de
pesar aos familiares da nosso querido amigo César Luis dos Santos, pela passagem
ocorrida no dia 28 de agosto do corrente ano. É com muita tristeza que nos
despedimos deste grande amigo. Que seus familiares recebam aqui o reconhecimento
do Poder Legislativo e os mais sinceros sentimentos destes vereadores. "Em verdade,
em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do
Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jô 5:25" 4727 - Alaor Galdino Tomaz
Requerimento de Aplauso Solicita na forma regimental, que após apreciação em
plenário para aprovação, seja encaminhado oficio a Direção e Funcionários da Emei
Kênia Setti pelos seus 31 anos de Fundação. Essa instituição ao longo dos anos tem
auxiliado na educação e construção da cidadania com os preceitos de amor e respeito.
A comemoração será realizada no dia 10 de Setembro com Happy Hour. Passamos
agora ao intervalo regimental. Conforme acordo de bancadas, não haverá intervalo
regimental. Passamos ao grande expediente. Os vereadores Vit r avier-suplente-
PDT, Anselmo Britzke-PDT, Alaor Tomaz-PDT, Orion Albuquerqu DB, Daniel
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Weber-PP, Estevão de Loreno-PP, Rudi Brombilla-PP, Marcio Hoppen-PMDB,Paulino
de Moura-PTB, fizeram uso da palavra na tribuna. Passamos para a ordem do dia. O
vereador Anselmo Britzke pediu questão de ordem para que os requerimentos e os
projetos fossem votados em bloco. O presidente colocou em votação o pedido do
vereador. Aprovado por todos. Passamos para a apreciação e votação dos
requerimentos. O presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura do número e
autor e dos requerimentos. O presidente colocou em discussão os requerimentos. O
vereador Paulino de Moura se pronunciou na tribuna. Não havendo mais vereadores
que quisessem discutir, o presidente colocou os requerimentos em votação.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovado
por todos. O presidente solicitou que o secretário procedesse a leitura do nO,autor e
ementa dos projetos de N° 053.13, N° 054.13, N° 055.13, N° 059.13 e N° 065.13 do
Executivo Municipal. O secretário procedeu a leitura dos pareceres da CJF dos
projetos denominados. O presidente colocou em discussão os pareceres da CJF, não
havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em votação. Aprovado por todos.
O secretário procedeu à leitura dos pareceres da COES dos projetos denominados. O
presidente colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir,
colocou em votação. Aprovado por todos. O presidente colocou em discussão os
projetos com os pareceres já aprovados. O vereador Anselmo Britzke, Estevão de
Loreno, Paulino de Moura, Marcio Hoppen, Rudi Brombilla, Alaor Tomaz, Daniel
Weber e Vitor Xavier se pronunciaram na tribuna. Não havendo mais vereadores que
quisessem discutir, colocou em votação. Vereadores que concordam permaneçam
como estão contrários se manifestem. Aprovado por todos. Nada mais havendo a
tratar, sob proteção de Deus o presidente declarou encérrada a presente sessão,
convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada
no dia nove de setembro de dois mil e treze às 18h45 minutos, tenham todos uma
excelente noite.

-,

~eador ~
Presidente
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