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ATA DA REUNIÃO ORDINÃRIA DO DIA 09 DE FEVERIRO 2015
003/15

Ao nono dia do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às dezoito horas e quarenta e
cinco minutos ocorreu á terceira sessão do ano de dois mil e quinze da Câmara
Municipal de Carazinho. O Vereador Anselmo Britzke procedeu à leitura de um
trecho da Bíblia. O Presidente colocou em apreciação a ata 001/15 da sessão
extraordinária do dia nove de janeiro de 2015 e a ata 002/15 da sessão ordinária do
dia 02/02/15. Está em discussão à ata, não havendo vereadores que quisessem
discutir colocou em votação. Aprovado por todos. LEITURA DO EXPEDIENTE:
Oficio 01B/15 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 010/15;
Oficio 020/15 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 011/15;
Oficio 022/15 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 012/15;
Oficio 023/15 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 013115;
Oficio 024/15 do Executivo Municipal, o qual responde Pedido de Informação OP
008115; Oficio 003/15 do RCC, solicitando Atestado de Pleno e Regular
Funcionamento; Convite da Associação dos Papeleiros de Carazinho para reunião
dia 04 de fevereiro as 20 horas na Câmara. Convite para lançamento de Recortes
da História de Carazinho dia 24 de fevereiro as 16 horas. LEITURA DAS
INDICAÇÕES: 9921 05/02/2015 Estevão De Loreno Indicação Solicita ao setor
competente urgente cascalhamento e compactação, melhorias da Rua de chão
Carijós no bairro Conceição. 9939 Anselmo Britzke Indicação Solicito ao setor
competente que realize trabalhos de limpeza do terreno na rua Artur Pedro Diehl
frente ao n" 130 ,no Bairro Nossa Senhora Aparecida 9946 Rudi Brombilla
Indicação Solicita ao Executivo.Municipal para que determine ao setor competente
providencias URGENTES dos trabalhos de limpeza e reparos "Tapa Buraco" na
Rua Marechal Floriano esquina com a Rua Quinze de Novembro.9948 Rudi
Brombilla Indicação Solicita ao Executivo para que determine o setor competente
reparos no calçamento em toda a extensão da Rua 15 de Novembro. 9953 Estevão
De Loreno Indicação Solicita a realização de duas bocas de lobo localizadas na Rua
Adalberto Broecker, no bairro Ouro Preto. 9954 Estevão De Loreno Indicação
Solicita a realização da rede de esgoto, canalização da Rua Adalberto Broecker, no
bairro Ouro Preto. 9957 Gian Pedroso Indicação REITERANDO solicitação para
que com a máxima urgência possível seja realizada uma operação tapa buracos nas ~
ruas do Bairro Ouro Preto que possuem pavimentação asfaltica e estão em péssimo
estado de conservação. 9958 Gian Pedroso Indicação Seja enviado oficio ao Prefeito
Municipal, para que sejam tomadas providencias URGENTES com relação a um
buraco existente no calçamento da Rua Bento Gonçalves, nas proximidades do
Fórum. 9963 Erlei Vieira Indicação Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente a realização de melhorias na tubulação pluvial da
Rua Lopes Trovão nas proximidades do número 35 A, nos dias de chuva os
moradores tem suas casas invadidas por água e lodo, esse fato ocorre com
frequência. 9967 Paulino De Moura Indicação Solicitar ao Executivo juntamente
com o setor competente a refazer o calçamento onde consta vários buracos e muitas
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pedras soltas na Rua Santa Teresinha N' 59 Bairro: Sto. Antônio 9968 Rudi
Brombilla Indicação Solicita ao Executivo para que determine ao setor competente
a viabilidade de estudos para que seja efetuado o estacionamento na Rua 24 de
Janeiro, entre as ruas Marcetino Dias e Antonio Vargas seja somente em um dos
lados da via. 9969 Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio ao Senhor
Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente que realize operação
tapa-buracos na Rua Vitória no Bairro Floresta 9970 Alaor Galdino Tomaz
Indicação Seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que sejam
tomadas providencias na Rua lbaré no Bairro Floresta 9971 Paulino De Moura
Indicação Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente o
patrolamento, cascalhamento e a limpeza apresenta muitos buracos grandes
impossivel de transitar na Rua Leopoldo Junges N° 52 Bairro: Fábio 9972 Alaor
Galdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para
que ao setor competente que sejam tomadas providencias de
patrolamento,cascalbamento e compactação para melhorias na Rua Inhandui. 9973
Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal,
para que sejam tomadas providencias tais como patrolamento,cascalhamento e
compactação na Rua Manoel Machado. 9974 Orioo Albuquerque Indicação tampa
de proteção na boca de lobo, localizada na Rua Sergipe, esquina com a Rua
Amazonas, Bairro Oriental. Solicitação da Comunidade 9975 Alaor Galdino Tomaz
Indicação Seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que sejam
tomadas providencias tais como patrolamento,cascalhamento e compactação na
Rua Mauricio C.dos Santos. Orion Albuquerque Indicação construção de um muro
de proteção no terreno da Escola Municipal de Educação Infantil Arthur M. Arnold,
Bairro Santa Terezinha, na parte que faz divisa com um terreno alagadiço.
Solicitação da Comunidade. 9977 Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja enviado
oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que sejam tomadas providencias para
melhorias na Rua Félix Guerra ( parte não pavimentada), pois a mesma está
intrafegável. 9978 Eduardo Assis Indicação Solicita o conserto do buraco no asfalto
na esquina da Av. Mauá com rua Pedro Vargas, bairro Centro. 9980 Fernando
Sant'Anna de Indicação Solicita ao setor competente que realize coleta de entulhos
e conserto das ruas do Bairro Cantares, pois as mesmas se encontram esburacadas,
sujas e cobertas pela _ 15:52:47 Moraes Otto Gerhardt vegetação. 9981 Fernando
Sant'Anna de Moraes Otto Gerhardt Indicação Solicita ao setor competente que
realize reparos na Rua Manoel Francisco Notari, onde existem várias valetas na
rua e sobre a ponte se proliferam ratos e baratas 9982 Fernando Sant'Anna de
Moraes Otto Gerhardt Indicação Solicita ao setor competente que realize reparos
na Rua Antonio Vargas, onde hafalta de passeio público em quase toda sua
extensão. 9983 Fernando Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita ao setor
competente que regulamente a situação dos estabelecimentos móveis que vendem \..
lanche na extensão da Av. Flores da Cunha, pois os mesmo não possuem lugar fixo ~
e demarcado. Acarretando assim transtorno para os mesmo na hora de
estacionarem os seus veículos. 9987 Estevão De Loreno Indicação Solicita para que
seja realizado o recapeamento asfáltico na Rua Almirante Tamandaré trecho entre
as Ruas 20 de Setembro e Rua Charrua. 9988 Estevão De Loreno Indicação
SOLICITA a Operação tapa buracos na Rua Padre Luiz Guanella. 9991 Marcia
Luiz Hoppen Indicação Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
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competente, a execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação
na Rua Fortaleza Bairro Vila Nova e em toda sua extensão. 9993 Alaor Galdino
Tomaz Indicação Seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, que determine ao
setor competente a colocação de um toldo em frente a Farmácia Básica Municipal
para que os cidadãos que ficam esperando em frente da mesma possam estar
protegidos das intempéries climáticas. 9995 Mareio Luiz Hoppen Indicação
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução
serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua Antônio Casemiro
da Luz. Bairro Ouro Preto e em toda sua extensão. 9997 Marcio Luiz Hoppen
Indicação Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente
que realize imediatos trabalhos de recuperação da ponte localizada na Rua polidoro
AlbuquerqTravessa a Direita localizada no Bairro Vargas. Em frente ao n01424.
LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 9920 Paulino De Moura Requerimento de
Pesar Sr: Presidente Brs: VereadoresO Vereador abaixo subscritos requer, na forma
regimental, que depois de lido em Plenário, seja enviado ofício com mais sinceros
votos de profundo pesar, pela perda irreparável da menina JÚLlA IZABELLYDIL
DE OLIVEIRA de 2 anos e 8 meses ocorrido no dia 04 de Fevereiro de 2015. 9932
Estevão De Loreno Requerimento de Aplauso Seja enviado ofício de congratulações
do Poder Legislativo de Carazinho ao Grupo de Escoteiros Cônego Sorg,
cumprimentando-os por serem reconhecidos pela União dos Escoteiros do Brasil
como Grupo Padrão Ouro e parabenizando pelo Prêmio Aurélio Azevedo Marques
2015. 9933 Daniel Weber Requerimento de Pesar Solicita para que seja enviado
oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de JÚLlA
ISABELLY DILL DE OLIVEIRA pelo falecimento, ocorrido no dia 04 de Fevereiro
de 2015. 9934 Daniel Weber Requerimento de Pesar Solicita para que seja enviado
ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de ROMILDO
DORNELES DE OLIVEIRA pelo falecimento, ocorrido no dia 05 de Fevereiro de
2015.9940 Gian Pedroso Requerimento de Autorização de Viagem Solicito que seja
AUTORIZADAviagem à BRASÍLINDF, entre os dias 02 e 06 de março de 2015.
9941 Paulino De Moura Requerimento de Autorização de Viagem Solicito que seja
AUTORIZADAviagem à BRASÍLIAlDF, entre os dias 02 e 06 de março de 2015.
9947 Estevão De Loreno Requerimento de Pesar Solicita para que seja enviado
ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de JÚLIA
ISABELLY DILL DE OLIVEIRA pelo falecimento, ocorrido no dia 04 de Fevereiro
de 2015. 9949 Daniel Weber Requerimento de Aplauso Solicita que seja enviado
oficio de aplauso à Mariachi Paleteria. 9950 Estevão De Loreno Daniel Weber
Requerimento de Aplauso Os vereadores abaixo assinados, requerem na forma
regimental que após lido e aprovado em plenário Seja enviado ofício de
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho à Patronagem e integrantes do
CTG Pedro Vargas em nome do Patrão o Sr. Reinaldo P. da Silva pela comemoração
dos 60 ANOS do Programa "RODA DE CHIIvlARRÃO,"comemorado no mês de
Fevereiro. 9952 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 à Senhorita LUMA SALDANHA
FRANÇA, que representou-nos, com brilho e orgulho, no concurso para escolha das
novas soberanas do Carnaval do Estado realizada no Ginásio Municipal Pedro
Westphalen;em Cruz Alta. 9955 Rudi Brombilla Requerimento de pedid4
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Informação O Vereador Abaixo subscrito requer na forma regimental, que depois de
lido em plenário e deferido, seja enviado oficio ao Executivo Municipal com o
seguinte pedido de Informação referente à USINA DE ASFALTO A QUENTE. 9961
Rudi Brorobilla Requerimento de Pedido de Informação O Vereador Abaixo
subscrito requer na forma regimental, que depois de lido em plenário e deferido,
seja enviado oficio ao Executivo Municipal com o seguinte pedido de Informação,
sobre ACAPESU referente resposta do pedido de informação protocolo n° 7285 onde
Respondem na DP 095 no dia 29 de maio de 2014; "A secretaria de Planejamento,
Urbanismo e Obras públicas através de seus técnicos estão desenvolvendo o Projeto
de Prevenção Contra Incêndio de acordo com a nova legislação". Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que após lido em plenário seja encaminhado
o seguinte pedido de informação ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Renato Süss.
Acerta do serviço disponibilizado pela Secretaria Municipal na média
complexidade, mais precisamente em nível de consultas especializadas, solicito as
seguintes informações. Quais especialidades estão descobertas por profissionais
médicos, no âmbito municipal? Quantos pacientes estão atualmente na fila de
espera? Descriminar por especialidade. Qual a grade de profissionais médicos
atuantes no Centro de Especialidades Médicas e qual a quantidade de
atendimentos por horário. Qual o tempo médio de espera para o acesso do usuário a
consulta de especialidade? Descriminar por especialidade. Sabemos que diversas
especialidades estão descobertas qual a atitude Erlei Vieira Requerimento de
Pedido de Informação tomada pela municipalidade para resolver essa pendência.
JUSTIFICATIVA Acredito que seja necessário fornecer esse suporte de referência
para as unidades básicas de saúde, e o município está falhando nesse quesito.
Estamos acolhendo bem os problemas de saúde das pessoas, mas quando chega no
nível de média complexidade onde se precisa de consultas especializadas e exames
específicos as pessoas estão sofrendo com grande espera. Recebi neste ano, em meu
Gabinete diversos usuários do SUS que possuem suas consultas marcadas para
próximo ano, ou melhor, no segundo semestre de 2015. Devido a essas demandas
como fiscalizador, estou solicitando a essas informações para buscar uma possível
resolução. As pessoas estão sofrendo com a espera para acessar as consultas de
especialidade médica, é preciso tomar uma providencia IMEDIATA para acabar
com esse problema que vem trazendo tantos problemas para nossa comunidade. De
antemão já sugiro que seja disponibilizado recursoS municipais para a realização de
um grande mutirão para que seja colocada em ordem a casa, pois com esse passivo
enorme nunca será possível acabar com esse sofrimento. 9965 Erlei Vieira
Requerimento de Pedido de Informação Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que após lido em plenário seja encaminhado o seguinte pedido de
informação ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Renato Süss. Acerta do serviço do
atendimento oferecido nas Estratégia de Saúde da Família informar por unidade de
saúde o que segue Como é feito o acolhimento dos pacientes que chegam até a "-
unidade para consultar, ainda existe o atendimento por ficha? Quantos ""\
atendimentos são feitos diariamente. Qual a demanda reprimida diária. Existe cota
mensal para realização de exames, caso positivo qual é o número por exames e por
unidade. Qual a demanda reprimida para realização dos encaminhamentos
~éd~cos especializados, ~or uni.dade JUSTIFICATIVA Vejo diariamente reC7{bO
dIanamente em meu gabmete dIversas reclamações quanto ao serviço de atenção
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básica e média complexidade deste modo solicito essas informações para
embasamento de um trabalho a ser realizado nos próximos meses9966 Alaor
Galdino Tomaz Requerimento de Autorização de Viagem Solicito que seja
AUTORIZADA viagem à BRASÍLINDF, entre os dias 02 e 06 de março de 2015.
9979 Eduardo Assis Requerimento de Pedido de Informação O Vereador abaixo
assinado, requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja
enviado oficio ao Executivo Municipal para que informe e que segue: sobre IPTU: 1.
Qual o motivo de não estar descriminado no carne de cobrança do IPTU o valor
referente da taxa de lixo e manutenção da limpeza? 2. Qual o valor arrecadado com
a cobrança da taxa de lixo? 3. Qual a rubrica que esta sendo colocada os valores
arrecadados com a cobrança da taxa de lixo? 9984 Alaor Galdino Tomaz
Requerimento de Pesar Seja enviado oficiocom os mais sinceros votos de profundo
pesar aos familiares de Renê Reinaldo Emmel. 9985 Gian Pedroso Requerimento
de Pesar Seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar,
pela perda irreparável da menina JULIA ISABELLY DILL DE OLIVEIRA,
ocorrida prematuramente no último dia 04 de fevereiro. 9989 Daniel Weber
Estevão De Loreno Requerimento de Mesa Diretora Os Vereadores abaixo
subscritos requerem na forma regimental, que depois de lido e apreciado em
plenário, solicitam à Mesa Diretora que seja criada a Comissão Especial para
diagnosticar a carência de praça pública nos bairros do município. A justificativa
para esta solicitação será exposta em plenário durante a sessão ordinária n° 158
que se realizará no dia 09 de Fevereiro de 2015 a partir das 18h45min na Câmara
Municipal de Carazinho. 9990 Daniel Weber Estevão De Loreno Requerimento de
Mesa Diretora Os Vereadores abaixo subscritos requerem na forma regimental, que
depois de lido e apreciado em plenário, solicitam à Mesa Diretora que seja criada a
Comissão Especial para construção de Ginásio Poliesportivo no município. A
justificativa para esta solicitação será exposta em plenário durante a sessão
ordinária n° 158 que se realizará no dia 09 de Fevereiro de 2015 a partir das
18h45min na Câmara Municipal de Carazinho. Vereador abaixo assinado solicita
na forma regimental, que após lido em plenárioseja encaminhado o seguinte pedido
de informação ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Renato Süss. Acerca dos
profissionais médicos que atuam no Centro de Especialidades Médicas e do
funcionamento desse serviço de saúde, as respostas para seguintes itens: L
Encaminhar os respetivos contratos de trabalho ou processo de credenciamento dos
mesmos. 2. Encaminhar documentação que comprove as tratativas que o município
vem promovendo a fim de contratar as especialidades faltantes. 3. No caso da
contratação ser provida por credenciamento, qual o valor pago por consulta,
discriminado por especialidade. 4. Segundo oficio N°312/2014 EMITIDO PELA
Secretária da Saúde, asespecialidades descobertas no município em novembro de
2014 eram Vascular,endocrinologista, otorrinolaringologista, ginecomastologista,
cirurgião de cabeça e pescoço, reumatologista, pneumologista e psiquiatra.
Especificamente nessas áreas qual a lista de espera em discriminado por
especialidade e no caso exista a necessidade do usuário acessar as mesmas como a
secretaria procede? 5. Caso comprei consultas "particulares" qual o valor pago? 6.
Segundo ofícioN"312/2014EMITIDO PELA Secretária da Saúde ela não citou a fila
de espera da eSP~~lahdadetraumatologla que é pr0:J-da através de um convêmo (0
HCC com o mumClplO,entendo que esses tipo de atitude venha a ferir a lisura com
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que se leva o trabalho, pois considero uma omissão do gestor com o Poder
Legislativo, não somente com esse vereador, peço que seja informado
detalhadamente essa especialidade.JUSTIFICATIVA Averiguar situação das
consultas por especialidades e funcionamento do Centro de Especialidades Médicas.
9994 Gian Pedroso Requerimento de Pesar Seja registrado em Ata e oficiado aos
familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável da senhora SYBlLA
ESCHER, ocorrida no último dia 08 de fevereiro. 9996 Rudi Brombilla
Requerimento de Pedido de Informação O vereador adiante assinados, vêm
respeitosamente, solicitar, na forma regimental, que após lido e aprovado, seja
enviado oficio ao Executivo Municipal para que informe o seguinte: OS
VEREADORES abaixo subscritos requerem, na forma regimental, que depois 9998
Estevão De Loreno Daniel Weber Requerimento de Pedido de Informação de lido
em Plenário e deferido, seja enviado oficio ao Executivo Municipal com o seguinte
PEDIDO DE INFORMAÇÃO, referente ao Aterro Sanitário do Município: 1 .
Responsável pela administração do aterro sanitário? 2 . Valor mensal dos serviços
prestados no aterro sanitário? 3 . Cópia do contrato com o valor de repasse mensal
a empresa que realiza os serviços no aterro. 4 . Quem está autorizado a ter acessO
ao aterro sanitário para o descarte de lixo? De que forma são liberados? 5 - Como
está a funcionalidade da coleta seletiva dentro do aterro sanitário? 9999 Estevão
De Loreno Daniel Weber Requerimento de Pedido de Informação OS
VEREADORES abaixo subscritos requerem, na forma regimental, que depois de
lido em Plenário e deferido, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o
seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO, referente a Coleta Seletiva de Lixo do
Município de Carazinho: 1. Se existe contrato firmado para a coleta de lixo do
município com empresa terceirizada? Qual o valor que está sendo pago para esta
empresa? Cópia do Contrato. 2. Quem é responsável pela coleta seletiva e quais são
os critérios exigidos pelo município para sua funcionalidade ? 3- Está sendo
fiscalizada os serviços prestados por parte da empresa responsável pela coleta
seletiva de lixo? Quem está fiscalizando? 4. Como é realizado o recolhimento de lixo
seletivo no município? Existe um cronograma de coleta nos bairros? 5. Cópia do
cronograma? Vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após lido e
aprovado seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que informe o que segue:
Pedido de Informação Seara: 1. Quanto foi gasto para realizar a 19

0

Seara da
Canção? 2. Quanto o executivo gastou para realizar tal evento? 3. Qual a rubrica
saiu os gastos/pagamentos do evento? 4- Quanto foi gasto para contratar a
cobertura (lonão)?Qual a modalidade foi usada (tomada de preços ou licitação)?
Enviar copia do contrato e também recibo10000 Eduardo Assis Alaor Galdino
Tomaz Erlei Vieira Orion Albuquerque Paulino De Moura Rudi Brombilla
Requerimento de Pedido de Informação do pagamento. Casos têm enviar orçamento
das empresas que participaram do certame. 5- Quanto foi gasto para locar as
cadeiras usadas pelo publico? )?Qual a modalidade foi usada (tomada de preços ou
licitação)? Enviar copia do contrato e também recibo do pagamento. Caso tem i
enviar orçamento das empresas que participaram do certame. 6- Quanto foi gasto "-
para contratar a sonorização/iluminação do evento? )?Qual a modalidade foi usada
(tomada de preços ou licitação)? Enviar copia do contrato e também recibo do
pagamento. Caso tem enviar orçamento das empresas que participaram do
certame. 7- Quanto foi gasto para contratar os jurados do evento? Enviar copia dos
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recibos de pagamento. 8- Quanto foi gasto em ajuda de custo dos músicos que
concorreram na Seara?Enviar copia dos recibos de pagamento. 9. Qual valor gasto
com as premiações (musicas e musicas) que venceram o festival em suas
categorias?Enviar copia dos recibos de pagamento 10- Qual valor gasto com os
shows que fizeram parte da programação da 190 Seara?Enviar recibo dos
pagamentos e copia dos contratos. 11. Se houve empresa que prestou serviço de
gravação (filmagem) do evento, informar nome, valor gasto com a empresa?Qual a
modalidade foi usada (tomada de preços ou licitação)? Enviar copia do contrato e
também recibo do pagamento. Caso tenha, enviar orçamento das empresas que
participaram do certame. 12. Foi contratada alguma empresa de segurança? Qual,
quanto foi gasto e qual processo de contratação? 13- Quanto foi gasto em
publicidade com o evento? 14- Por que o servidor Municipal Vitor Xavier,
Coordenador do Festival recebeu R$ 64,600,00 do caixa da Prefeitura? Onde foi
gasto este valor. Copia dos recibos gastos com esse dinheiro. GRANDE
EXPEDIENTE: Vereadores que usaram a Tribuna: PSD Eduardo Assis; PROS
Rudinei Brombilla; PP Fernando Santana; PP Estevão De Loreno; PP; Daniel
Weber; SDD Paulino de Moura; PMDB Márcio Hoppen; PSDB Orion Albuquerque;
PDT Anselmo Britzke; PDT Alaor Tomaz. Ordem do Dia - Passamos a Ordem do
dia para apreciação e votação dos requerimentos: O Vereador Rudinei Brombilla
solicitou que os requerimentos fossem votados em bloco. O Presidente coloca em
votação o requerimento verbal do vereador Rudinei Broimbilla. Não havendo
vereadores que quisessem discutir, o Presidente colocou em discussão os
Requerimentos aprovado por unanimidade. Após o Presidente Paulino de Moura se
manifestou, bem coma vereador Anselmo Britke, vereador De Loreno, vereador
Marcia Hoppen, Rudi Brombilla, Daniel Weber. Não havendo mais Vereadores que
queiram discutir colocoem votação os Requerimentos, aprovados por unanimidade.
O Vereador Rudinei Brombilla solicitou que os Projetos Viáveis fossem votados em
bloco. O Presidente coloca em votação o requerimento verbal do vereador Rudinei
Broimbilla. Não havendo vereadores que quisessem discutir, o Presidente colocou
em discussão os Projetos, não havendo Vereadores que queiram discutir colocou
em votação os Projetos, aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar,
sob proteção de Deus o presidente declarou encerrada apresentesessão, convocando
os senhoresvereadores para a próxima sessão ordináriaa se realizar no dia treze de
fevereiro de dois mil e quinze às onze horas. Tenham todos uma excelente noi

Vereador ~~~o~~
Presidente
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