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Aos sétimo dia do mês de outubro de dois mil e treze, dezoito e quarenta e InCO
minutos ocorreu à trigésima oitava reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O
Vereador Anselmo Britzke procedeu à leitura de um trecho da Biblia. O presidente
colocou em apreciação a ata 037/13 da sessão ordinária do dia trinta de setembro de
dois mil e treze. Está em discussão á ata, não havendo vereadores que quisessem
discutir colocou em votação. Aprovado por todos. O presidente pediu que o secretário
procedesse" a..'eitur~.,~?expedi~nl~; "d<l,P,~r~~.Qt~.r"~l]i~q, Rfí~,iÇ).J 84/13. do Executivo
Municipal, o qual responde o OP 15qI4R1,~; OfiCIO 183/13 do Executivo MUnicipal, o
qual encaminha o Projeto de Lei 073/2013; Oficio 182/13 do Executivo Municipal, o
qual responde o OP 159/2013; Ofício 181/13 do Executivo Municipal, o qual
encaminha o Projeto de Lei Complementar 009/2013; Oficio 179/13 do Executivo
Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 072/2013; Oficio 177/13 do Executivo
Municipal, o qual encaminha o Projet.o d,eLei 071/2013; OficiÇ) 176/13 do Executivo
. ''1'1'"' ,. . ~'~r:_ ~'\~('; ",- '1,'"','"' ,.- •• -,~,..., ~'~~01"""" _. '" '_, .~( .••..•,

Municipal,'o qual en'caminha o ProjetO deLei 079/201'3; Oficio 175/13 do Executivo
MUnicipaj:~ o qual encaminha ií"ProjetO' 'de Lei 06912M~;"qfiê,i6 SG/169/2613 dà
ELETROCAR o quai rêsponde aÓ'Ofido 86 GabinetE!'d'ijépFêsi8ên'cia 034/2013; Ofíêio

-'~ ...,' .-",. "I"'-:-- .. _.,.. ~ '~"";"N'-.r.J_'... __,~~,~
da DiretOria da Asso'ciação das Câmaras de Vereadores' da Região da Produção;
convidando" para qu'e'a Câmàhr Munkipal de Cilfifz,ilíh'ó participe da referidá
Associação; Telegrama do Ministerio 'da Educação infôóíiá@'o a liberação de recursos
Projeta de Lei Autoria: VereadoiOanieJ Weber -PP,):;:1I.fENT A: Declara Utilidade
Publica a Associação'. dos Idosos c:teF'asso Fundo eJ~~giã.~; Projeto de Lei Autoria:
Vereador Daniel Web.er - PP EM!=NTA: Declara Utilidaqé Publica a Associação PRÓ
Criança e Adolescente (APROCAD); Projeto de Lei Auioria: Vereador Estevão de
Loreno - PP EMENTA: Institui n'ií Calendário Oficial,c(o' lÍi1!Jnicipio de Carazinho as
comemorações ao movimento níUh'dial pela cura e reduçã6:.dos casos de câncer de
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próstata "Novembro Azul"; O vereador. Paulino de Mour'l.'pegiu questão de ordem para
solicitar que fosse realizada na ,'ntegra a leitura de .u(Tl,ofjcio de autoria do mesmo
direcionado a mesa diretora. Indicação/Requerimento,.: Paulino de Moura _ Sr.
Presidente: Srs. Vereadores: O'Vereador abaixo subscrito vem comunicar ao
Sr. presidente desta Casa que na data de 03 de outubro," protocolei junto ao Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB e junto ao Cartório Eleitoral desta cidade, conforme
protocolos nO70248 e 70263 em anexo, o meu desligamento deste partido politico. A
partir de agora sou integrante do Partido Solidariedade, no qual estou filiado e
aproveito este momento também para agradecer publicamente o Deputado Federal e
também presidente do PTB Ronaldo Nogueira de Oliveira pela oportunidade que me
foi dada dentro do PTB ao longo destes anos em querniliteí no partido, onde fui
incansável na luta pelo seu crescimento, tenho a certeza de que contribui para o
fortalecimento do PTB não só em Carazinho, mas em cada cidade por onde passei.
Agora estou buscando a realização de um sonho maior, e como'o PTB em Carazinho
não me deu o suporte no caminho para este conquista, optei então por iniciar a
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caminhada em um partido novo, que me dará a possibilidade de ser pré candidato a
Deputado Estadual.Estou certo de que não será uma caminhada fácil, haverá
obstáculos, mas estes, foram feitos para serem superados e quem me conhece sabe
que não sou um homem de esmorecer na primeira dificuldade que aparece no
caminho, já vivi muita coisa nessa vida e jamais desisti de lutar, meus 5 mandatos
como Vereador desta casa são a prova de que sempre é possivel chegar onde se
quer, basta ter fé, basta acreditar, basta querer fazer o melhor para todos e é por isso
que estou a partir de agora iniciando esta nova caminhada. Leitura das Indicações:
5117 _ Daniel Weber Solicita para que seja efetuada a pintura de faixa de segurança
na Av. Flores da Cunha em frente ao nO 2834. 5128- Paulino De Moura Solicita
patrolamento e cascalhamento na RUA NEGRINHO DO PASTOREIRO, no bairro
Floresta, atendendo a reivindicação dos moradores deste bairro que solicitaram tal
melhoria. 5129 - Estevão De Loreno Sr. Presidente: Srs. Vereadores: EMENTA: Para
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que determine ao Setor Competente que seja realizada a' operação tapa Buracos na
Rua Leoveral Subtil, a rua de acesso ao cemitério'muriicipal. Como todos tem
observado esta rua está em péssimas condições de conservação e por se tratar de
uma rua utilizada diariamente por famílias que vão se' despedir dos seus entes
queridos e quase não tendo condições de trafegar nesta referida via.5130 - Paulino De
Moura Solicitar ao Executivo que providencie ao setor encarregado para tal a
colocação de lixeiras na RUA NEGRINHO DO PASTOREIRO, bairro Floresta,
reivindicação dos moradores do bairro. 5137 - Eduardo Assis O Vereador abaixo
assinado, requer na forma regimental, que após lido e aprovado em plenário, seja
enviado oficio ao Executivo Municipal, para que det~rm,i.ne ~p setor responsável para
que recoloque as bandeiras dos e'stados na praça das' ba'ndeiras e onde se encontra a
estátua do Bombeador, situada em frel)te a EstaçãO 'Rodoviária de Carazinho. A
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mesma foi reformada. e remodelada nfl. gestão passaqa,. para que os visitantes que
cheguem a Carazinhó vejam que todas as bàndeira'sdos-esiâdos estão hasteadas na
referida praça para mostrar a integração de nosso Brasil.5142 - Estevão De Loreno
Solicito para que seja refeito o calçamento da Rua Mato Grosso na quadra do clube
Harmonia até o campo do Brasil, pois a referida via encontra-se em péssimas
condições de trafegabilidade. 5144 - Estevão De Loreno Indicação Solicito para que
seja realizado o trabalho de cascalhamento, ensaibramento e compactação na Rua
Minas Geral. 5145 - Estevão De Loreno Solicito para que seja realizada a operação
tapa buracos na Rua Pernambuco. 5146- Fernando Sant'Anna de Moraes Solicitando
ao Executivo que determine ao setor competente que realize recolhimento de galhos e
entulhos na Rua Osmar Weber, no Bairro Nova Ouro Preto. A localidade recebeu poda
de árvores, estando os galhos há meses atrapalhando O transito e causando sujeira e
transtornos aos moradores do local. Atende solicitação de moradores. 5147 -
Fernando Sant'Anna de Moraes REITERANDO pedidos para que determine ao setor
competente que tome providências no sentido de promover melhorias na Rua Astério
Canuto de Souza. A via é estrada de chão e encontra-se em péssimo estado de
conservação, conforme oficio já enviado por este Poder Legislativo. Imprescindível
que se realize com urgência patrolamento, cascalhamento, compactação e colocação
de tubos na via, uma vez que o barro formado no local em dias de chuva tem causado
grandes transtornos aos moradores e demais veiculos que utilizam a via. Atende
solicitação de moradores 5148 - Orion Albuquerque REITERANDO SOLICITAÇÃO
para que seja realizado com urgência melhorias da Rua Ivalino Brum, Bairro Winckler.
5149 _ Estevão De Loreno Solicito para que seja confeccionado um redutor de
velocidade (quebra- molas) na rua Antônio José Barlete devido a alta velocidade dos
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veiculos e o intenso tráfego de pessoas naquela via. 5150 - Orion Albuquerque
Solicitando melhorias na Rua Nilo Pertile,Bairro Alvorada, a referida via esta em
péssimas condições de trafegabilidade. Solicitação dos moradores 5151 - Orion
Albuquerque Solicitando melhorias nas Ruas do Bairro Cantares e no sistema de
esgoto, atualmente são inúmeras as solicitações dos moradores do referido Bairro.
5152 _ Alaor Galdino Tomaz Seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que
determine ao setor competente para que refaça a boca-de-Iobo da Rua Ypiranga,
próximo ao n0 26, pois devido ás fortes chuvas o calçamento está se deteriorando e
causando transtornos aos motoristas e pedestres. 5154- Alaor Galdino Tomaz Seja
enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor que sejam
efetuadas melhorias na canalização na rua Raul Pila, pois em dias de chuvas fortes as
casas ficam alagadas. 5164 - Marcio Luiz Hoppen Para que determine ao setor
competente que analise reiterando o pedido da viabilidade da colocação de uma
lombada (quebra mola) na Rua ~raça Aranha em frente ao numero 223, Bairro Sassi,
próximo ao mercado Sassi. 5165 - Mareio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setôr competente, a execução serviço de, patrolamento
ensaibramento e compactação n'a Rua General Cassai Martins e em toda sua
extensão. Pois em dia de chuva' fica in trafegável, 'pois é um trecho de acesso de
algumas firmas e esta impossivel passar no local. 5166 - Mareio Luiz Hoppen
Solicitando ao Executivo Municipai, que determine ao setor competente, a execução
de colocação de bancos no posto de saúde do Bairro Sassi,e um toldo para que as
pessoas não fiquem de pé e ne(TI a o relento do solou da chuva. É triste ver que as
pessoas idosas alem de estarem 'enfermas tenham que passar pela humilhação de
ficarem sentadas em calçadas"e" mães com seus.'filhos de colo tenham que
permanecer em pé. Reforço ser ~m pedido da comunidáde se. for possivel dar uma
maior atenção á comunidade"ágradece' 5167- Fernando Sant'Anna de Moraes
REITERANDO solicitação para que determine ao setor competente que disponibilize
um fiscal de trãnsito na entrada do Colégio Nossa Senhora Aparecida,
especificamente na entrada da Educação Infantil na Avenida Pátria nos horários de
entrada e saida dos alunos. O intenso fluxo de veiculos na via e a falta de sinalização
colocam em risco a integridade física das crianças e demais pedestres que por ali
circulam, sendo imprescindivel o controle. Atende solicitação de moradores e pais de
alunos. Leitura dos Requerimentos: 5118 - Rudi Brombilla Requerimento de Mesa
Diretora O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de
submetido em plenário para aprovação, seja feito convite para ocupar a tribuna a Sra.
Jussara Biazus _ Presidente dâ Liga Feminina de Combate ao Câncer, e após a
entrega de Certificados de hom'enagem a Sra. Iara Albuquerque, SI'" Vera Terezinha
Kochenborger de Almeida e a'oOr.Luciano Alt - Médico Oncologista, na Sessão
Ordinária do dia 21/10/2013. Justifica-se a homenagem onde nesse mês se comemora
o "Movimento Outubro Rosa" ação tem como objetivo colaborar para a diminuição das
taxas de mortalidade do câncer de mama no RS, que visa chamar atenção,
diretamente, para a realidade atual do câncer de mama e a importância do diagnóstico
precoce, realizado pelos serviços prestado a esta a causa tão nobre. 5119- 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 cumprimento aos senhores' Oswaldo Aluisio Schuster, Carlos Lourenço de
Medeiros Neto, João Carlos Schuster e Gilberto José Lourenço de Medeiros, sócios
proprietários da Empresa Schuster & Medeiros Ltda., sendo extensivo a todos os
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funcionários e colaboradores pela comemoração no dia 04 de Outubro de 57 anos de
atividades comerciais em nosso municipio. 5120 - Rudi Brombilla, Daniel Weber,
Estevão De Loreno Requerimento de Autorização de Viagem Os VEREADORES
abaixo assinados solicitam na forma regimental, que depois de lido e apreciado em
Plenário seja AUTORIZADA viagem BRASILlA - DF entre os dias 14/10/2013 a
17/10/2013. 5122 - Daniel Weber Requerimento de Pesar Os Vereadores abaixo
subscrito requerem que depois de lido em plenário, e deferida na forma regimental,
que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares
de THEREZINHA DE JESUS LIMA DE CARVALHO pelo falecimento, ocorrido no dia
03 de Outubro de 2013. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressureição e a vida. Aquele que
crê em mim ainda que morto viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais
morrerá. - João 11:25-26. À família enlutada de THEREZINHA DE JESUS LIMA DE
CARVALHO, nossos mais sent,idos pêsames pelo infausto ocorrido. 5123 - Daniel
Weber Requerimento de Aplaus-o '0 vereador signatário solicita que, após lido em
plenário e deferido na forma regimental, seja enviado oficio na forma de APLAUSO a
A Schuster e Medeiros, em nome de seus proprietários João Schuster e Gilberto
Medeiros, extensivo a todos os' seus fU':lCionários e colaboradores pela passagem de
seus 57 anos em Carazinho. Atuando no setor de Materiais para a construção. Receba
através desta o reconhecimen'io do' poder legislativo de Carazinho. 5124- Rudi
Brombilla Requerimento de Aplaúso O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de subrl)~fido em plenário para aprovação, seja enviado oficio
de cumprimento aos Diretore,sdo Grupo Gazeta sendo. extensivo a todos os
funcionários e colaboradores 'pelo' r'ei'ôrrio da Gazeta 100.3 FM, confirmando o
seguimento "Novas marcas. 'paia um' n,ovo m()lTIel1tp". 5125 - Daniel Weber
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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 Solange Jesus Bueno Marciano pelo
falecimento, ocorrido no dia 04 'de Outubro de 2013. Disse-lhe Jesus: Eu sou a
ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim ainda que morto viverá. E todo aquele
que vive e crê em mim, jamais morrerá. - João 11: 25-26. À familia enlutada de
Solange Jesus Bueno Marciano, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto
ocorrido 5131 - Orion Albuquerque Requerimento de Pesar Seja enviado oficio de
profundo pesar aos familiares do Sr. JOSE VALDIR DE SOUZA, que veio a falecer no
dia 07.10.13 do corrente mês': 5135 - Daniel Weber Requerimento de Pesar Os
Vereadores abaixo subscrito requerem que depois de lido em plenário, e deferida na
forma regimental, que seja emiiado oficio com os mais sinceros votos de profundo
pesar aos familiares de Marina'Sauer Zerwes pelo falecimento, ocorrido no dia 07 de
Outubro de 2013. Disse-lhe JesUs:: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em
mim ainda que morto viverá. E iodo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. -
João 11: 25-26. À família enlutada de Marina Sal,Jer Zerwes, nossos mais sentidos
pêsames pelo infausto ocorrido. 5138- Eduardo Assis Requerimento de Autorização de
Viagem O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental, que após lido e
aprovado em plenário, seja autorizada viagem a Porto Alegre _ RS nos dias 15, 16 e
17 de outubro para audiências pré agendadas com deputados e secretarias. Audiência
com Deputado Márcio Biolchi,Audiência com Badesul Saída: dia 15/10 - 10:00 horas
Retorno - dia 17/10 - 18:00 horas 5139 - Erlei Vieira Requerimento de Aplauso A
equipe organizadora da Confraternização anual proporcionada as Crianças dos
Bairros São Pedro, Boa Vistá,-.?a6 ~oão e Herter. O Vereador abaixo assinado solicita
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na forma regimental, que depois de lido em plenário, seja encaminhado oficio de
aplausos a equipe organizadora da Confraternização anual proporcionada ás crianças
dos Bairros São Pedro, Boa Vista, São João e Herter. São gestos como esses que
engrandecem as pessoas, nesse ano a organização foi liderada pelas Senhoras
Teresinha Simm, Ivone Lupatini, Maria Fieb e Magnólia Simm que conquistaram
apoiadores e se envolveram diretamente na execução dessa linda festa, realizada no
último domingo. Tive a oportunidade de participar com minha família desse evento que
foi muito bem organizado e alcançou pleno sucesso. Tenho a certeza que no ano de
2014 a festa será realizada novamente como nos últimos 16 anos que as crianças se
divertem intensamente após o trabalho bem realizado dessa equipe. Recebam aqui o
reconhecimento do Poder legislativo por mais essa realização. 5140 - Gian
Pedroso,Alaor Galdino Tomaz,Anselmo Britzke,Erlei Vieira,Eduardo Assis,Paulino De
Moura Requerimento de Aplauso seja enviado oficio do Poder Legislativo de
Caraziriiíoaos 'Diretores do 'G,?GpP <:{az~íà,réumprúi1éntarídô2lhes pelo lançamento da
nova identidade visüáí d6-GiGp'6 :e~p~í6iaiiçamentó dá '1oôj FM durante a realização
da Expo Carazinho 2013',' n~O'Parqúe Vali Albrecht. 5141 : Paulino De Moura
Requerimento de Pedido de íiíforrnaçaõ. Sr. Presidente: Srs. Vereadores: O Vereador
abaixo subscrito requer, na fú'rina reg'imental, que depois de lido em plenário, o Sr.
Presidente encaminhe ofíciei ái:i)~'xêéutivo Municipal, solicitando que seja ínformado a
esta casa o que segUe, éôm''fêiação'',i''ELETROCAR: 1 - Encaminhar cópia do
contrato (044/13) feito entre'~f'Eíêtrocar' e' a Universidade Federal de Santa Maria -
UFSM e Fundação de Apolo'a"Tecnologia e Ciência - FATEC. 2 - Especificar o
serviço contratado em razão do montante que será gasto (R$ 324.600,00). 3 - Há
algum exigência para a qual s~ofàz neCessária a contratação deste serviço? Qual?
JUSTIFICATIVA: G'ostaria 'à'é 'éstiíi mais a' par deste contrato afinal a Eletrocar esta
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passando por uma situaçãôfjriárice,irabastánte difícil ~ como o valor é bastante alto
entendo que devemossab.er s'ê;;:l3'a'lmente.hã necessidade"aa contratação do mesmo.
Outra preocupação é com reíação' à FATEé, uma das empresas contratadas, pois

'-, ')como todos sabemos ela estel!eenvolvida na fraude do DETRAN, dentro do governo
passado. 5153 _ Paulino Dê' Môüra Requerimento de Autorização de Viagem Sr.
Presidente,Srs. Vereadores:"''ô','VEREADOR abaixo assinado solicita na forma
regimental, que após lido e apredádoerTÍPlenário seja AUTORIZADA viagem á capital
Porto Alegre, para 'participar "de Curso na Inlegis - Tópicos Especiais para
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Assessoramento e Gestão com Enfase na Redação Oficial, de 09 a 11 de outubro de
2013.5155- Daniel Weber,OttoGerhardt Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo
assinado, 'solicita na forniarég'imeni'ál, que depois de ouvido o plenário, seja
encaminhado oficio ao Comélndarlleda Brigada militar de Carazinho Major Serjo
Portela extensivo a todos osmElmbros da corporação pela excelente atuação na tarde
de quarta feira dia 02/10/20Ú,:'R,ééebao reconhecimento do poder legislativo. 5156-
Alaor Galdino Tomaz Requérímento'deAplaüso Seja encaminhado oficio de aplausos
a Secretária de Educação do Municipio a Sra. Elóisa Dreyer , em igual teor a
Presidente do Conselho Municip.al de Educação Sra. Alda Schipper e ainda em igual
teor para a Coordenadora' dp' 'Evento Sra. Lenir Scheneider pela Abertura de
Solenidade da Ciranda Literária da Rede Municipal de Ensino. São eventos dessa
natureza que incentivam nos'sosjovens a prática da leitura,instrumento tão importante
para o fortalecimento e crescímento da educação dos nossos jovens. 5157 - Alaor
Galdino Tomaz Requerimento' de Aplauso Seja encaminhado ofício de aplausos a
Secretária de Assistência Socíal Sra.Thaise Albuquerque extensivo à toda sua equipe
pela realização das festividades, em Homenagem ao Idoso com vasta programação
que iniciou no dia 25,09.2013'i(séêstendeu até as atividades especias realizadas na
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EXPOCARAZINHO. Ressalta-se a organização do almoço realizado no dia 01 de
Outubro no Patronato Santo Antônio. 5158 - Alaor Galdino Tomaz, Anselmo
Britzke,Daniel Weber,Eduardo Assis, Erlei Vieira,Estevão De Loreno, Fernando
Sant'Anna de Moraes, Gian Pedroso, Marcio Luiz Hoppen, Orion Albuquerque, Olto
Gerhardt, Paulino De Moura, Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso seja enviado
ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Presidente do Sindicato Rural, Sr. Carlos
Scheibe, cumprimentando-lhes pela organização e realização da Expo Carazinho
2013, realizada de 03 a 06 de outubro no Parque de Exposições Vali Albrechl. A Expo
Carazinho 2013 foi a maior de todas as feiras de exposições já realizada no municipio,
contou com uma excelente infraestrutura e organização, com belíssimas atrações,
uma grande variedade de produtos expostos, tudo muito organizado, superando a
expectativa de todos nós e com certeza de todos os visitantes e das empresas que
acreditaram e investiram na realização de uma grande feira. Recebam deste Poder
Legislativo o reconheciménio. pel,o trabalho desenvolvido ao longo de todo o tempo
para a preparação deste 'grande evento que foi a Expo Carazinho 2013, e
principalmente por impulsionár o desenvolvimento econômico e agrícola de nossa
cidade. Saibam também, que' o reconhecimento desta Casa é a expressão sincera de
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toda a população Carazinhense.que lá se fez presente e sentiu-se orgulhosa em poder
_ í _ ,.

mostrar aos visitantes de outros municipios as potencialidades de Carazinho de forma
tão organizada, PARABÉNS pelo sucesso. 5159- Daniel Weber,Estevão De
Loreno,Fernando Sant'Anna de t\l!oraes, Marcio Luiz Hoppen, Paulino De Moura, Olto
Gerhardt Requerimento de 'Pesar Os Vereadores abaixo subscrito requerem que
depois de lido em plE:mário, ir~eferida n<i forma regimental, que seja enviado ofício

• ," " ,.".,"(~f"', ,.,' -,", , ...~ ' " •

com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de Rute Rech pelo
falecimentó, ocorrido no 8ia'0'7 dé Outubro de 2013. Disse-lhe Jesus: Eu sou a
ressurreição e a vida. Aquele'que"crê em mim ainda que morto viverá. E todo aquele
que vive e crê em mim, jamais' morrerá. - João 11: 25-26. À família enlutada de Rute
Rech, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 5160 - Anselmo Britzke
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental,
que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado oficio ao Sr. Gílberto Danieli,
Presidente do Lions Clube Carazinho Glória pela 12° Edição do Leitão á Pururuca,que
ocorreu no CTG Rincão Serrano no último dia 05 de outubro, cumprimentando a toda
a equipe que não mediu esforços para que fosse um sucesso 5161 - Gian Pedroso,
Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Apoio Seja enviado oficio do Poder Legislativo
de Carazinho ao Sr. Luis Augusto Weber o "Ouriço" e ao Sr. Rogério Weber,
manifestando nossa solidariedade com relação a invasão de terras de sua propriedade
por um grupo indígena. passé'mos ao intervalo regimental, conforme o acordo de
bancadas haverá intervalo rêgimental de dez minutos. Passamos ao grande
expediente. Dando continuidade aos trabalhos o presidente convidou para que
fizessem uso da tribuna os vereadores, Rudi Brombilla - PP, Daniel Weber - PP,
Estevão de Loreno _ PP, Fernando Sant'Anna de Moraes - PP, Marcio Luiz Hoppen -
PMDB, Paulino de Moura - PTB, Alaor Tomaz - PDT, Gian Pedroso - PDT, Anselmo
Britzke _ PDT, Orion Albuquerque - PSDB, Erlei Vieira - PSDB. Passamos para a
ordem do dia. O vereador Fernando Sant'Anna pediu questão de ordem para que os
requerimentos 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. Opresidente colocou em discussão os requerimentos Os
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vereadores Estevão de Loreno, Paulino de Moura e Anselmo Britzke, Daniel Weber,
Rudi Brombilla, Erlei Vieira, Fernando Sant'Anna, Gian Pedroso, Marcio Hoppen, se
pronunciaram 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 número, autor e ementa do projeto de N° 051.13
do Poder Executivo Municipal. O secretário procedeu a leitura do parecer da CJF do
respectivo projeto. O presidente colocou em discussão os parecer da CJF, não
havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em votação. Aprovado por todos.
O secretário procedeu à leitura do parecer da COES do projeto denominado. O
presidente colocou em discussão o parecer da COES, não havendo vereadores que
quisessem discutir, colocou em votação. Aprovado por todos. O presidente colocou em
discussão o projeto n° 051.13 com os pareceres já aprovado. Não havendo
vereadores que quisessem discutir, colocou em votação. Vereadores que concordam
permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovado por todos. O presidente
solicitou que o secretário procedesse a leitura do número, autor e emenda do projeto
N0 042.13 do Poder Legisli3fi'vQ Municipal. O secretário procedeu a leitura do parecer
da CJF do respectivo projéto.' b presidente colocou em discussão o parecer da CJF,
os vereadores Paulino de Mau/á, 'Daniel Weber, Erlei Vieira, Estevão de Loreno, Rudi
Brombilla se pronunciaram na tribuna. Não havendo mais vereadores que quisessem
discutir, o presidente colocou em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como
estão contrários se manifestemi. A COES solicitou um espaço de cinco minutos para
discutir o projeto nO042.13.b'~ndo continuidade o presidente solicitou ao secretário
que procedesse a leitura dÓ 'pafEicer da COES. O presidente colocou em discussão o
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parecer da COES. Não h.ay'Eir)Qovereadores que quisessem discutir colocou em
votação. Aprovado por todos. O presidente colocou em discussão o projeto nO042.13
com os pareceres já aprovados. Os vereadores Anselmo Britzke, Paulino de Moura,
Eduardo Assis, Daniel Weber, Fernando Sant'Anna e Estevão de Loreno se
pronunciaram na tribuna. Não' havendo mais vereadores que quisessem discutir,
colocou em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se
manifestem. Aprovado por tç>dos.Nada mais havendo a tratar, sob proteção de Deus o
presidente declarou encerr.aCla a presente sessão, convocando os senhores
vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia qL!atorze de outubro
de dois mil e treze às 18h45 minutos, tenham todos uma excelente noite.

~
Vereador Rudinei Brombilla

Secretário

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO RS
e-mail: camaracrz@camaracrz rs gov br -.. . www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007

