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Ao vigésimo terceiro dia do mês de setembro de dois mil e treze, dezoito e quarenta
cinco minutos ocorreu à trigésima sexta reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
Vereador Eduardo Assis procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. O presidente
colocou em apreciação a ata 035/13 da sessão ordinária do dia dezesseis de
setembro de dois mil e treze. Está em discussão à ata, não havendo vereadores que
quisessem discutir colocou em votação. Aprovado por todos. O presidente pediu que o
secretário procedesse a leitura do expediente da presente reunião. Oficio 173/13 do
Executivo Municipal, o qual responde ao OP 146/2013; Ofício 172/13 do Executivo
Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 068/2013; Oficio 171/13 do Executivo
Municipal, o qual responde ao OP 145/2013; Oficio 170/13 do Executívo Municipal, o
qual encaminha o Projeto de Lei Complementar 008/2013; Ofício 169/13 do Executivo
Municipal, o qual responde ao OP 147/2013; Ofício T643/2013 do Tribunal de Justiça,
o qual informa o julgamento da ADIN N° 70053655338; Ofício Circular 108/CAM/2013
da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa convidando para a
Audiência Pública para tratar da situação das rodovias estaduais, no dia 24.09, às 09
horas e 30 minutos, no Plenarinho; Ofício Circular 016/2013 do Conselho Regional de
Arquitetura e Agronomia - CREAlRS, informando sobre as competências dos
profissionais registrados junto a este órgão; Convite do Rotary Clube Carazinho para o
Jantar Festivo no dia 24 de Setembro, as 20 horas, com a visita do Governador
Distrital; Leitura das Indicações: 4906 - Rudi Brombilla Solicita ao Executivo
Municipal para que determine ao setor competente a colocação de um (Redutor de
Velocidade) " Quebra Molas" na Rua 15 de Novembro próximo ao numero 730, na
justificativa ser uma via com grande fluxo de veiculos que circulam em alta velocidade
colocando em risco a vida dos pedestres que por ela circulam, solicitação da
comunidade. 4919 - Paulino De Moura Solicitar ao Executivo que providencie
juntamente com o setor competente operação de tapa buracos na RUA ALAGOAS, no
bairro Oriental. 4920 - Paulino De Moura Solicitar ao Executivo que providencie ao
setor competente a colocação de redutor de velocidade (quebra molas) na RUA 15 DE
NOVEMBRO, próximo ao n0730, pois os veículos trafegam em alta velocidade,
colocando em risco a vida dos pedestres. 4921 - Paulino De Moura Solicitar ao
Executivo que providencie ao setor de Trânsito pintura de vaga de estacionamento
para deficiente fisico em frente a Escola Cônego João Batista Sorg. 4922 - Paulino De
Moura Solicitar ao Executivo que providencie ao setor competente melhorias no
calçamento na RUA ANTÓNIO VARGAS, Bairro Centro. 4923- Rudi Brombilla Reitera
ao Executivo que determine ao setor competente a viabilidade da abertura do canteiro
central na Avenida Pátria em frete a entrada da Emergência do HCC - Hospital e
Caridade de Carazinho, com o objetivo de facilitar a entrada de ambulâncias e
veiculos para o atendimento dos pacientes que necessitam atendimento com urgên I

assim socorrer o mais rápido possível. 4924 - Daniel Weber Solicita ao Execut
Municipal para que determine ao setor competente a que seja providenciado o
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conserto da cratera que se abriu na rua Ernesto Alves nas proximidades do numero
700, Tal solicitação faz se em caráter de urgência devido ao grande risco de carros e
pessoas que ali transitam caírem dentro do buraco.4939 - Rudi Brombilla Solicita ao
Executivo para que determine ao setor competente serviços patrolamentos,
cascalhamentos e limpeza de bueiros nas Ruas Antonio Andreis, Ipanema e
Coroados.solictação da comunidade. 4943 - Daniel Weber Para que determine ao
Setor Competente que sejam instalados bueiros por toda a extensão da Rua Saldanha
Marinho. 4947 - Eduardo Assis O Vereador abaixo assínado requer na forma
regimental que depois de lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício ao
Executivo Municipal, para que determine ao setor responsável para que execute
patrolamento e cascalhamento na rua Santos Dumont, na quadra que compreende o
número 1498 no bairro floresta. A referida via está intransitável, poís está cheia de
buracos e valetas e em dias de chuva a lama toma conta de toda via, tornando-a
impossível de trafegar e com isso os transeuntes ficam impedidos de sair de suas
residências. 4948- Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado requer na forma
regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor responsável para que estude a possibilidade
par que seja fechada a Av. Flores da Cunha aos domingos a tarde a partir das 08:00
horas até as 13:00 horas entre as ruas Alferes Rodrigo e Rua Pedro Vargas para que
seja possível a prática de esportes, as famílias levem seus filhos para andarem de
bicicleta, patinetes e afins, ou seja, para que haja um local onde as famílias e os
jovens possam praticar esportes e levar seus filhos com a segurança necessária, um
local e um centro da cidade mais humanizado. Neste trecho e no referido horário
proposto, o trânsito é minusculo e pelas ruas determinadas, fica fácil, pois não passa
ônibus neste local e os automóveis podem desviar sem causar grande deslocamento
para retornar a Av, flores da Cunha logo na frente. 4949 - Eduardo Assis O Vereador
abaixo assinado requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário,
seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor responsável
para que faça uma operação tapa buracos, na rua Ipiranga 2 quadras antes de chegar
na Av. São Bento. A referida via é de grande fluxo, pois faz acesso a todo lado sul da
cidade, desafogando a Av, Principal da cidade, sendo necessária a manutenção, não
somente reparativa, mas sim um estudo para essas vias de grande fluxo de
desafogamento tenham um calendário para manutenção preventiva das vias, para que
com isso mantendo em bom estado e qualquer buraco que apareça seja logo fechado,
evitando o aparecimento de outros tantos. 4950 - Eduardo Assis O Vereador abaixo
assinado requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja
enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor responsável para
que feche um uma valeta que foi aberta em março de 2013 por uma retroescavadeira
na rua Alvin Nodari, em frente ao número 50, bairro hípica. A retroescavadeira,
somente fez essa valeta, sem começo nem fim, criando com isso uma espécie de
poço, que com a chegada do verão se tornará um criatório do mosquito da dengue,
além do que é muito perigoso para quem transita pelo local tanto a pé como de
veiculo, por que de qualquer jeito, se não prestar muita atenção, certamente cairá
dentro do poço feito pela referida retroescavadeira. 4951 - Eduardo Assis O Vereador
abaixo assinado requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário,
seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor res nsável
para que execute o patrolamento, cascalhamento e posterior compactaçã a rua
Berlim no bairro sassi. Essa rua, apesar do pouco movimento que tem, que0
somente moradores nela transitam, mas está intransitável, pois não tem qual 'I, tipo
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de manutenção a muito tempo, de total abandono, sendo que os moradores quando
precisam sair de suas residências em dias de chuva, se sujam de lama e nos dias de
sol a poeira toma conta de suas residências. 4954 - Orion Albuquerque para que
estude a possibilidade da confecção do asfalto da via de acesso a Metalúrgica São
Bento, Distrito Industrial, por tratar-se de um pequeno trecho com mais ou menos 50
mts, sendo esta uma antiga solicitação da empresa ali localizada. 4955 - Erlei Vieira,
Orion Albuquerque Solicitando ao Executivo Municipal, que seja estudada a
possibilidade de conceder reclassificação salarial para as Técnicas de Enfermagem do
padrão 7 para o 9. 4956 - Orion Albuquerque Solicitando a retirada de entulhos verde
na Rua Vicente Estery, bairro Oriental. 4957 - Orion Albuquerque que seja efetuada
com urgência melhorias na Rua Tapera, bairro Fey, a referida via encontra-se em
péssimas condições de trafegabilidade. 4958 - Orion Albuquerque que seja efetuada
com urgência uma operação tapa-buraco no asfalto da Rua Jaques Loss, (próximo ao
redutor de velocidade), Bairro Princesa. 4959- Erlei Vieira Solicitando ao Executivo
Municipal, que seja determinado a Secretaria Municipal de Obras a execução de
operação tapa buracos na Avenida Pátria iniciando na Av. Flores da Cunha até o
passo do Carazinho. 4960 - Estevão De Loreno O vereador requer na forma
regimental que após aprovado em plenário seja enviado oficio ao Executivo Municipal
para que determine ao setor responsável para que faça uma operação tapa buracos
na rua Leonel Rocha começando em frente a esquina com a rua Alfredo Loss até o
posto de saúde. 4961 - Estevão De Loreno O vereador requer na forma regimental que
após aprovado em plenário seja enviado ofício ao Executivo Municipal para que
determine ao setor responsável para que faça uma operação tapa buracos na rua
Leonel rocha na quadra da esquina com a Av. flores da cunha até o quebra molas.
4962 - Estevão De Loreno O vereador requer na forma regimental que após aprovado
em plenário seja enviado ofício ao Executivo Municipal para que determine ao setor
responsável para que faça uma operação tapa buracos na rua Jose 'Weisseimer
Sobrinho, em toda sua extensão, principalmente na quadra do colégio Presidente
Getúlio Vargas. 4963 - Estevão De Loreno O vereador requer na forma regimental que
após aprovado em plenário seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que
determine ao setor responsável para que refaça o calçamento da rua João Clemente
Elsing próximo a escola Getúlio Vargas. 4964 - Fernando Sant'Anna de Moraes
solicitando que determine ao setor competente a limpeza e recolhimento de entulhos
na Rua David Canabarro esquina com a Rua Pedro Vargas. A via encontra-se com um
acumulado de lixo depositado pelos moradores da região, atrapalhando o fluxo dos
veículos e facilitando a proliferação de ratos e insetos. Solicita ainda a instalação de
lixeiras na via e tomada de providências quanto a um muro desabando. Pedido de
moradores. 4965 - Fernando Sant'Anna de Moraes Solicitando que determine ao setor
competente que realize melhorias na Rua Padre Luis Guanella. A rua de intenso fluxo
de veiculos encontra-se bastante esburacada, colocando em risco motoristas e
pedestres que por ali circulam. 4967 Anselmo Britzke Solicitamos ao Executivo para
que determine ao setor competente que sejam tomadas providências imediatas no
sentido de realizar limpeza na rua Assis Brasil, Bairro Princesa, com recolhimento de
entulhos que encontram-se depositado na mesma 4968 - Anselmo Britzke
REITERANDO solicitação ao Executivo Municipal pedido para que determin ao setor
competente que seja implantado um quebra-moias na Rua Assis B \\, nas
proximidades da EMEI Princesinha, no Bairro Princesa. 4969 - Anselmo Britzk
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Solicitando ao setor competente que realize trabalhos de limpeza do terreno e dos
barrancos (campo de futebol e quadra de areia), localizado entre as ruas Pe. Gusmão,
Pe. Réus e Benjamim Constant no Bairro Sassi, pois o mesmo esta tomado pelo
matagal, propiciando a procriação de insetos, ratos e outros animais que podem
causar danos a saúde dos moradores das proximidades. 4970 - Anselmo Britzke
Reiterando solicitação ao Executivo Municipal para que determine ao setor
competente que seja implantado um quebra-molas na rua Leonel Freeza, Bairro Vila
Rica, 4971 - Anselmo Britzke Encaminhamos solicitação ao Executivo para que
determine ao setor competente com a máxima urgência possível o recapeamento
asfaltico da Rua Leoveral Subtil, que dá acesso ao Cemitério Municipal, pois a referida
via encontra-se em péssimo estado de conservação, 4972 - Fernando Sant'Anna de
Moraes REITERANDO solicitações para que determine ao setor competente que
realize a colocação de lombadas do tipo QUEBRA MOLAS na Rua Padre Gusmão,
esquina com a Rua Ipiranga, Tal cruzamento além de contar com intenso fluxo de
veículos, registra frequentemente casos de acidentes, uma vez que a via asfaltada
facilíta o tráfego em alta velocidade, sendo imprescindível para a segurança do local
que se realize a devida sinalização e colocação das lombadas, 4973 - Fernando
Sant'Anna de Moraes Solicitando que determine ao setor competente que dê especial
atenção ás lixeiras dos distritos, no interior do municipio, Em São Bento e Pínheiro
Marcado, poucas são as lixeiras disponíveis, insuficientes para a demanda e ainda as
poucas existentes encontra-se em péssimo estado, várias quebradas e inutilizadas.
Atende solicítação de moradores. 4974 - Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de, patrolamento e
ensaibramento e compactação, na Rua Bororó Bairro Santa Terezinha e em toda sua
extensão. 4975 - Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução serviço de, patrolamento e ensaibramento
e compactação, na Rua Bororós Bairro Santa Terezinha e em toda sua extensão, 4976
- Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução serviço de limpeza e capina Na Praça no Bairro São
Sebastião Bastico, próximo a Rua Camilo Sherer, 4977 - Marcio Luiz Hoppen
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua Travessa Carlos
Afonso Fenix Bairro Floresta em frente ao n0130 4981 - Marcio Luiz Hoppen
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
serviço de pintura no meio fio da calçada em frente a Pizzaria Gasparzinho localizada
na Avenida Flores da Cunha, peço uma maior atenção 4982 - Daniel Weber
Determinando ao Setor Competente que seja realizada uma vistoria na ESF do Bairro
Operário por parte da vigilância sanitária, bem como a participação da arquiteta
Claudine, pois as instalações apresentam problemas como, goteiras, entupimentos e
rachaduras. Solicito que após as conclusões dos trabalhos seja, enviado o relatório
com o laudo, bem como os apontamentos para solucionar estes problemas. Leitura
dos Requerimentos: 4907 - Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso O Vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental que após aprovado em plenário seja
enviado o ofício de aplauso ao Patrão do CTG Rincão Serrano Jonas Lampert, pelo
Concurso Interno de Peões e Prendas "Prendado 2013-2014" e também ofício as
senhoritas Adriane Pereira - 1" Prenda Adulta; Yohana Dutra - 2" prend~AdUlta;
Raíssa Fritz - 3" Prenda Adulta; Andressa Schacht - 1" Prenda Juvenil; Dani~~ Martins
- 2" Prenda Juvenil; Sue.len Marini _3" Prenda Juvenil, representantes dj'h I tidade
2013-2014. 4908 - Rudl Brombllla Requerimento de Pesar O Veread r baixo hJ
assinado solicita na forma regimental, que depois de lido em plenário e defer' . Ia C!/'
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Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar
em. nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento do senhor
JOAO FRANCISCO GONÇALVES DIAS. 4909 . Daniel Weber, Estevão De Loreno,
Anselmo Britzke Requerimento de Autorização de Viagem Os VEREADORES abaixo
assinados solicitam na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário
seja AUTORIZADA viagem a PORTO ALEGRE entre os dias 24/09/2013 a
26/09/2013. 4925 . Gian Pedroso, Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso
seja encaminhado oficio de cumprimentos ao Departamento de Eventos e Turismo do
Municipio, ao patrão do CTG Pedro Vargas, anfitrião da Semana Farroupilha, ao
Coordenador do Conselho Municipal de Tradições Gaúchas - CMTG e a todas as
Entidades Tradicionalistas de nosso municipio que participaram e colaboraram para a
realização dos Eventos da Programação da Semana Farroupilha e em especial pela
participação no Desfile que encerrou as atividades da Semana Farroupilha em
Carazinho, realizado na sexta.feira dia 20 de setembro. 4929 - Rudi Brombilla
Requerimento de Pesar O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que
depois de lido em plenário e deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e
oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO
DE CARAZINHO, pelo falecimento do senhora CAROLINA CATARINA CHAVES
LIMA. 4936 - Gian Pedroso, Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Seja
encaminhado oficio de cumprimentos ao diretor do CFC Sorriso, Sr. Paulo Roberto
Lang e a Instrutora Micheli Schuster, pela organização e realização do evento em
homenagem as pessoas de nossa cidade que perderam a vida em acidentes de
trânsito, realizado no ultimo final de semana com Missa na paróquia São José no
sábado e Carreata e Caminhado no domingo encerrando no Altar da Pátria com
muitas homenagens e ações de conscientização pela paz no trânsito. 4937- Alaor
Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental que após aprovado em plenário seja enviado o oficio de aplauso ao
Pastor Fabrício Bonatto da 1" Igreja Quadrangular de Carazinho pela realização do
Culto Campeiro, democratizando nossas tradições e fortalecendo e espiritualizando
nossas raízes, nossa cultura e tradição. Na ocasião aconteceu a apresentação do
Cantor Darci Vieira. 4938- Gian Pedroso, Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso
Solicitamos que seja encaminhado ofício a Srta. Lelicia Vincensi, que no último dia 15,
na cidade de Canoas sagrou-se Campeã da 6" etapa do Rodeio Crioulo Internacional
de Canoas na modalidade Declamação Prenda Adulta do XIII FNCG - Festival
Nacional da Cultura Gaúcha 2012/2013 estando assim credenciada entre as 10
finalistas para o Rodeio Internacional de Vacaria. 4940 - Daniel Weber Requerimento
de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita que, após ouvido em plenário e
deferido na forma Regimental, seja expedido ofício por esta Egrégia casa na forma de
APLAUSO ao Sr. Fabiano Luis de Paula, que representou Carazinho na cidade de Ijui,
na copa Xanadú de Arrancadas, ficando em primeiro lugar em sua Categoria. Através
desta receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal. 4941 - Daniel Weber,
Estevão De Loreno Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita
que, após ouvido em plenário e deferido na forma Regimental, seja expedido ofício por
esta Egrégia casa na forma de APLAUSO ao Jornal e Rádio Diário da manha em
nome de sua diretora Jussara Sirena, extensivo a todos os funcionárills, pela
realização do programa Terturia Nativa que era apresentado das 16hs as 1 e o
programa Café de Chaleira que era apresentado das 5hs as 7 hs, bem co I pela
premiação como melhor Galpão Crioulo na categoria acima de 300mts. Pr I mas o..
como este merecem o reconhecimento, pois mantém viva a nossa rica tradição. V
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Através desta receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal. 4944 - Alaor
Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso Solicita na forma regimental que, depois de
lido em plenário, seja enviado oficio de congratulações ao Sr.Tarcísio Luis Kreutz
Patrão do Galpão Erico Bueno do Bairro Sommer pelas atividades realizadas durante
a Semana Farroupilha, valorizando ainda mais a cultura e a tradição do povo gaúcho,
integrando tradicionalistas e amigos do Galpão Érico Bueno. 4945- Gian Pedroso
Requerimento de Aplauso Solicitamos que seja encaminhado oficio ao Prefeito
Municipal de Uruguaiana, Sr. Luiz Augusto Fuhrmann Schneider, ao funcionário da
Cãmara Municipal Sr. Grimaldo Pinto Vera e ao Sr. Fernando Coutinho, extensivo aos
demais servidores do Centro Esportivo Zona Leste, cumprimentando-os pela excelente
recepção que deram a equipe Mirim do Pinheiro Atlético Clube, possibilitando um lugar
para alojamento durante 3 dias (20, 21 e 22 de setembro) em que disputou o
quadrangular do Campeonato Estadual de Futsal. 4946 - Olto Gerhardt Requerimento
de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio deste Poder Legislativo
Municipal, a Caetano Machado que este ano foi BI Campeão na Expointer em Esteio _
RS do Laço Comprido Quarto de Milha. 4952 - Eduardo Assis Requerimento de Pesar
O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após aprovado em
plenário seja enviado aos familiares de profundo pesar em nome desta casa, pelo
falecimento de DINARTE ALADINS DE QUADROS, ocorrida no dia 09 de setembro,
com 73 anos de idade. Neste momento de profunda tristeza para os familiares e de
todos os amigos enlutados, Pedimos a Deus que nos de conforto para que possamos
superar essa dor da ausência e mantemos com a esperança que de um dia nos
reencontraremos com aqueles a quem tanto amamos e que agora fazem parte de
nossas lembranças, mas mesmo assim estão guardados em dentro de nossos
corações. 4953 - Eduardo Assis Requerimento de Pesar O Vereador abaixo assinado
requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja enviado aos
familiares de profundo pesar em nome desta casa, pelo falecimento de BLONDINA
BUCKS HAEFFNER, ocorrida no dia 16 de setembro, com 75 anos de idade. Neste
momento de profunda tristeza para os familiares e de todos os amigos enlutados,
Pedimos a Deus que nos de conforto para que possamos superar essa dor da
ausência e mantermos com a esperança que de um dia nos reencontraremos com
aqueles a quem tanto amamos e que agora fazem parte de nossas lembranças, mas
mesmo assim estão guardados em dentro de nossos corações. 4966 - Rudi Brombilla
Requerimento de Apoio O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que
depois de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio Senador Paulo Paim PTlRS
em apoio a Proposta de Emenda à Constituição - PEC 20,a qual fica abolido a votação
secreta no âmbito do Poder Legislativo de iniciativa da PEC 43 de Ex Deputado Fleuri
Filho -PMDB/SP. 4978-Gian Pedroso, Marcio Luiz Hoppen, Rudi Brombilla
Requerimento de Aplauso Seja encaminhado ofício a Direção da Escola Municipal de
Educação Infantil Santa Isabel, cumprimentando-lhes pelas atividades em
comemoração a Semana Farroupilha realizadas na última quinta-feira, dia 19 de
setembro, quando houve apresentação de dança, almoço campeiro, entre outras
atividades que aproximaram ainda mais as crianças da cultura e da tradição gaúcha.
4979 - Fernando Sant'Anna de Moraes Requerimento de Aplauso O v ador,
signatário solicita que, depois de lido em plenário e deferido na forma regimen ai seja
enviado oficio na forma de APLAUSO a Doutora Marlene Marlei de Souza, juí staCI
comarca, cumprimentando-a pela conquista de bolsa de mestrado em Portugal. O--
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Participando de seleção promovida pela Escola Nacional de Magistrados juntamente
com outros sessenta candidatos a duas vagas, Doutora Marlene fora contemplada
com ingresso e bolsa de estudos, que se darão já de Setembro de 2013 a Julho de
2014. Receba, pois, os cumprimentos deste Poder Legislativo pela conquista
profissional, bem como o reconhecimento desta Egrégia Casa pelos notáveis e
relevantes serviços prestados junto á comunidade local. Com desejos de sucesso.
Votos de estima e consideração. 4980 - Fernando Sant'Anna de Moraes Requerimento
de Pedido de Informação O vereador signatário solicita que, depois de lido em
Plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal solicitando informações. Em
atenção à Informação 1276/2013, restaram algumas dúvidas a ser sanadas, a fim de
esclarecer o que segue: 1) Em qual secretaria encontra-se lotada a servidora Deise
Hunning? 2) Qual o cargo para o qual ela é concursada? 3) Cópias do ato que
determinou que ela passasse a exercer a função de zeladora no imóvel de
propriedade do municipio, bem como demais documentações que tratem do assunto.
4) Sabendo que o imóvel encontra-se situado em Área de Preservação Permanente,
para que setor será encaminhada a servidora? Justificativa: Tal solicitação se justifica
pelo fato de que com a intenção de remover a familia da servidora designada pelo
municipio para estabelecer moradia no imóvel e atuar corno zeladora fora
determinada na última semana a suspensão de energia elétrica, sem prévia
notificação da servidora. Entende-se que a área não deva contar com moradia,
considerando ser Área de Preservação Permanente, porém existem meios legais de
se reverter tal situação, sendo inadmissivel que a remoção da familia seja feita de
maneira forçosa, com corte de energia. 4983 - Daniel Weber Requerimento de Mesa
Diretora Solicito à Mesa Diretora para que envie convite à Verônica Rohenkohl e Tália
Castilhos de Oliveira, que neste mês completam 11 anos e 20 anos de exercicio da
profissão respectivamente para ser homenageadas durante o grande expediente na
reunião ordinária do dia 14 de Outubro de 2013, na justificativa da explanação de suas
atividades e ações junto à comunidade ao longo dos anos 4984 - Daniel Weber,
Eduardo Assis, Estevão De Loreno, Fernando Sant'Anna de Moraes Marcio Luiz
Hoppen, Rudi Brombilla Requerimento de Pedido de Informação O vereadores abaixo
subscritos, requerem 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. Copia de capa a capa do pregão presencial 009/2013.
Passamos ao intervalo regimental, conforme o acordo de bancadas não haverá
intervalo regimental. Passamos ao grande expediente. Os vereadores Marcio Luis
Hoppen - PMDB, Paulino de Moura - PTB, Gian Pedroso - PDT, Anselmo Britzke -
PDT, Alaor Tomaz - PDT, Orion Albuquerque - PSDB, Fernando Sant'Anna de Moraes
_ PP, Daniel Weber - PP, Estevão de Loreno - PP, Eduardo Assis - PSD, fizeram uso
da palavra na tribuna. Passamos para a ordem do dia. O vereador Erlei Vieira 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. Os vereadores Estevão de Loreno e Paulino
de Moura se pronunciaram na tribuna. Não havendo mais vereadores que !iSe sem
discutir, o presidente colocou os requerimentos em votação. Vereadores or' veis
permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovado por todos. O r si ente ~
solicitou que o secretário procedesse a leitura do número, autor e ementa d $ r jetos~-.
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de N° 058.13, N° 060.13 do Poder Executivo Municipal e Relatório de Execução
Orçamentária N° 009.13 do Poder Legislativo Municipal. O secretário procedeu a
leitura dos pareceres da CJF dos respectivos projetos. O presidente colocou em
discussão os pareceres da CJF, não havendo vereadores que quisessem discutir,
colocou em votação. Aprovado por todos. O secretário procedeu á leitura dos
pareceres da COES dos projetos denominados. O presidente colocou em discussão
os pareceres da COES, 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 Daniel Weber, Paulino de Moura, Anselmo Britzke
e Estevão de Loreno 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 encerrada a presente sessão,
convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada
no dia trinta de setembro de dois mil e treze ás 18h45 minutos, tenham todos uma
excelente noite.
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