
E~TADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE Câmara Mu. '
CaraZI

APROVADO POR ~~
Na reunião de

o 9 MAR. 1015



E~TADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CUAZllHO.RI

Indicação Solicitamos ao Executivo juntamente com o setor competente que
providencie na Avenida Floresda Cunha Centro em frente a Fruttare esquina
da Rua Antônio Vargas seja providenciado a sinalização do trânsito neste local
devido ao grande trânsito de veículos oferecendo perigo a05 condutores que
por ali passam 10209 p'aulirjo'..De M'Ó.ura- "rn-diCÇ1çâoSolicitar ao Executivo
juntamente com o seto~campetenfe-a co\ocaçãp ae redutor de velocidade
"Quebr? molas',"-n~~~ubj Diamantino Tombi~i Bàir~ óf~~ta'~?róXimO a UPF
(Universldade-;-de,yosso Fundo), tendo.em vista que fomo,s pro~urados pelos
moradores <"'ç{e-sta via pública, /pédinda providências, jó•.••~qÚ€1lestá muito
perigoso:devido ao trânsito de veículos erf1 alta velocidade/l62J? Daniel

, " ,.~ ••• ~-" ~ '.Weber'lndicação Solicita para que sejam instaladas faixas elev.adas para
""'. • ) '- ' f.'

traves~iàde pedestres por todq.' a extensão da Rua Coroados. 1021:3....'Panie\
weber~jIndicação Solicita para que sejam instaladas faixas elevadás':para
tráv'essiade pedeslres portoda"a extensqo da"'Rua.ltararé. 10214Danie(Weber
Ind1caçãOSolicita para que sejam instaladas faixas elevad~s pára travessia:de
pedestres na A"venida Flores da Cunha nàs proximidades do MercadÕ" Boa
Vista. 10215 Daniel Weber Indicação Solicita para que sejam instaladas faixas
elevadas para travessia de pedestre? por toda a extensão da Rua João
Clemente Elsing. 10216 Anselmo Britzke"dnditação Encaminha-mos solicitação
ao Executivo Municipal para que déiermine IPO setor càmpetente com a
máxima urgência possível a re~\ização çle,.càséalhament<i ensaibramento e
compactação eni"..todas as ruat do B<::lir(oNova Ouro :Preto, pois as ruas
encontram-se em situação precária. 10217." Anselmo Britzke
IndlcaçãoSolicitando"" ao Executivo Municipal que, -determine ao setor
competente que redize imediatos trabalhos de manutenção e reforma da

• i .' \ • • .,"" .', -ponte que liga, o BairroWlnkler ao BaIrroNova Ouro Preto, pOISa mesma requer
reparos urgentes. 1021,9'\RudiBrombilla Indicação .Solicita aO' Executivo paro
que determir:)e ao \ ~etor competente OS""serviços r patrolomento,
cascolhamentd, compact.aç~o e limpeza de bdeiros na RU.Cl.GabrielPrompL
solicitação-d.a comunidade,"! 02?0Giarf pe9roSo Indicação :sejà,enviado oficio
ao Sr. Préfeitb Municipal REITERAND.Omc::lisuma vez o peé:lido"para que seja
instalada 'urria~academia 00 ar livre..r:;áPraçá do BairroOuro PrdtoJ10224Alaor
Galdlno TomS'z ln~icação Seja en~jRdo7of~ciO ao~ E~e:cu..tiVó para que
determine a~~. seto~ compet~nt~qu0re~lize /' trabalho de
patr~lamento,ensa~b~ar::n_e..nto_~.~,~p.a_C!2,çã~:~no~Rua ftap~. 10225 Alaar
Galdlno Tomaz Indlç;açao SeJa--er:1'ilIQdO~CIO ao/Executivo para que
determine ao se'tor. c'ompetente ~.que/realize trabalho de
patrolamento,ensaibt?m~~to.e LCÇlJilpa~iqção"ri?jRP.a Afonso Branda, 10226
AI?ar Galdino Tomaz .lhdiçeT_90)Syj~,~~nvi$ld",0..-Of(cio'~.boExecutivo Municipal
reiterando para que determine' ao .setor~ompetente que seja colocada uma
parada de ônibus no Condomínio Sol Nascente. 10227 Alaor Galdino Tomaz
Indicação Seja enviado ofício ao Executivo Municipal reiterando para que
determine ao setor competente que coloque uma lixeira comunitária no
condomínio sol nascente. 10228Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja enviado
ofício ao Executivo Municipal reiterando para que determine ao setor
competente que realize trabalhos de patrolamento,ensaibramentoy
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compactação nas ruas do condomínio Sol nascente. 10229Orion Albuquerque
Indicação seja feita com a maior urgência, o retirada dos pneus que se
encontram, abandonada no PARQUEMUNICIPAL JOÃO ALBERTOXAVIER DA
CRUZ.Solicitação da Comunidade 10230 Alaor Galdino Tomaz Indicação Seja
enviado ofício ao EX;..c~t,ivp_~..0un.i~.l.pa.\ ~IP~P!l,que determine ao se.tor
competente que faça operaçao tapa..:buracos na RuofBernado Paz esquina
com a Felipe C?mcm~.o.::;;qÓ235 Alaor Galdino Tomd~1r)'diçdÇão Seja enviado
ofício ao Executi-:/oMunicipal para que-solicite a Secreta"dê/de<Educação que
estenda o""hârário ~de atendimento .....das cre~êhesdo municípiê<bt~""às 18:15 hs.
10236 Alóor ;,Galdino Tomaz Indicoção Seja enviado ofício "Ob:-Executivo
Municipal.:para que determine 'ao setór competente que seja éfetuado o

:', : .. ' /.

recolhimento de entulhos na Rua Ypiranga, próximo ao n° ] 088...•.10239. ,.' ~,~.
Fernqndo Sant' Anna de Moraes ,"Indicação Solicita ao setor competenh( que
realiZe: reparos na' Rua,.,Barão. de Antonina - .,sen.tido~centro/sommet "ohde
existem vários buracos se tornando de difícil trafegabilidade. 10240 Ferrlãn~do
Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita ao' setor competente que reol'ite a
revitalização da Praça do Bairro Santa Terezinha, pois a mesma se encontra
abandonada. ] 0241 Paulino De MOlJra 'I~dicação Solicitar ~ ao Executivo
juntamente com o setor competer:ite o' patrolamento, cascalhamento
apresenta muitos buracos e a limpeza --"aosBueiros na"Ruo Álbêrto Loeff N° 36
no final desta rua Bairro: Ouro Preto,impossív:el de.''transitar e nos~dias de chuva
a água invade 'dentro das casds'"heste locál. ] 0242 FernandO: Sant'Anna de
Moraes Indicação Solicita ao setor competente que realize reparos no asfalto
da Av. Flores da Cunha esquina com a Alferes RodrigueS. O lo~col possui fluxo
intenso de veículose\os buracos se acumulam bem' no semáforo, sendo
impossível não cair e,rn um deles. ] 02~3,FFernando/Scint'Anna de Moraes
Indicação Solicita ao setôr. competente que realize reparos no calçamento da~ ' - ,
Rua Expedicion~rio Clau,pin? Pinheiro, onde um/buraco pe!to do meio fio
encontra~se aberto a me,ses, tomando~se um/perigo pard os veículos e
pedestres qDe por ali tre:JQ..sita-rn. 10245 Mdrcio' Luiz HOPPefl Indicação
Solicitando" do,Executivo Municlpàl,~_quefdéte.rmine ao se}or sompetente, a
execução 'serviço de retirada de 'EntulhoS,Galhos e lixos na'Rua Ipiranga Bairro
Hípica em frente a o nO]069. Ressalto .:seriJt:n,...pedido (da cOr.f,lunidade, pois
desde já se for"qtendido à. comunidade"'ôgr6decEt~.-(lÚ247;Estevão De Loreno
Indicação SoIicitá',operaÇ-Cio-:,Jagaburacos na_.Avénida Pátria~ trecho onde foi
realizado o asfalto 'Í1ovo.":1024e-'Es-re.vão~:D~,6rê'no Indicação Solicita refazer
calçamento em váriàs...•..pontos' da .Rua Eduardo' Grae'ff. 10249 Estevão De
Loreno Indicação SO~IClTA---a roç.ada e Iimpez6,no5'~'canteiros centrais da Rua
Princesa Isabel. 1025à-.E~.t~ão' D~e,LoriEfr.oilr:ldjÇd.çà~àO Vereador abaixo
assinado, solicita que após 'Hdb%fi.i'PIe"náfio, ..e'"deferida na forma regimental,
seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal solicitando para que sejam
realizadas com extrema urgência, melhorias nas estradas de Molha Pelego,
pois além de intransitáveis a situação na qual se encontra estas estradas é
nitidamente vergonhosa. 10251 Marcio Luiz Hoppen Indicação Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço
de retirada de Entulhos e Galhos e lixos na Rua Belo Horizonte esquina coy
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Monte Alegre, Bairro Vila Nova. 10252 Estevão De loreno Indicação Seja
enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao setor
competente com a máxima urgência possívelprovidências no sentido de
agilizar a roçada e limpeza da Praça do bairro Sommer. 10253Daniel Weber
Indicação Solicita para que sejã.realizoÇjõ. õ -conc~r-t.oda ponte localizada na
Rua Felix Guerra com extrêmQ'-lirgência~FOTOSrEM ANEXO. 10255 Mareio Luiz..' ','. ,.•.~.., ;.~?
Hoppen Indicação SoHCitandoao Executivo Municipal, que:c~etermine ao setor
competente, a exec'uçáo de serviço_de .Limpeza e coriséftofda Parada de~, '~. .,", ".- /

ônibus na Rúa Belo Horizonte Bairro:em todà\sua extensão. l0258/Estevão De
Loreno Inpicação Reiteramos a sQÍicitação de 'recapeamento asfqlVco.,naRua
da Pa.z.'10259 Ofto Gerhardt \'I,ndicação Encaminhamos solicitaçi2lo ao
Executivo~para que determine oo'~setorcompetente com a máxima {jrgér.1cia
possível:,medidasno sentido de agilizar o patrolamento e cascalheam"eriYÓ.no
final da Rua Tapera eSqi.:!inacom Guanabara B.Fey. Pedido dos moradores e
dds': '~ssociados da Sede dos metalúrgic?s.. 10260 Marcio ~Luiz Hoppêri
Indicação Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos na
Rua Marechal Hermes Bairro Glória. 10264.Marcio Luiz Hopp-en Indicação
Solicitando ao Executivo Municipal, quê idefermine ao setor c'ompetente, a
execução serviço de retirada de Enturhàs,Galhps e 'Iixos na Rua Fioravante
Barleze e Bairro Gl9ria. 10265 02/03/2015,: 1'(:05:5\ Enei Vieira Indicação
Solicitando ao Executivo Municipal: que 'determine ao setor competente o
recolhimento de entulhos verdes em frente a EMEICAROLINA DAL CASTEL.,
10267Marcio LuizHoppen Indicação Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução serviço de'retirada de Entulhos,
Galhos e lixos na Rua \~aissandú Bairro~.dlória. ,10268'MarciQ Luiz Hoppen
Indicação Solicitando "-'ao Executivo Municipal. q\J~'determine ao setor
competente, a execuçao 'serviço de retirada de Entulhos lixQse Galhos na
Rua, Vitória, Bairro Florestà. Se possível desde já/ aéomunidãde agradece.
10269 Estevãó~'De Loreno IndiC:0ção Solicita....póra' que seja' reblizado nova

...• ~..'" /" ,~::-..' .
pintura na lomb,?da, quebra mq~as,r:'....a ~yard? Paz ao la90 d9lsçola Erlco
Veríssimo,bem como na lombada,em::'frente a Escola na ,Rua lwarBeckman.
10271Marcio LúfzHoppen Indicação Solicitãrido,.oo Exetutivo :M~icipal, que" ..•••~"'r / ._~

determine ao setor comp.etente, a execução .....seryiço de, patrolamento e
'-,. - '~.~. ,-I' - , -

ensaibramento e compactação.na RuaCanariQho"~daTerraBairroSao Lucase
em toda sua extensão./1027YGian,::EeôióSÕ..•.lndicação "Solicitamos que o
Departamento MuniciPal ~.?e Trânsito_providencie-f com "-'0 máxima urgência
possívela repintura das~faix?s..parQ.p~destres_~_quebr\9~molasno Município de
Corazinho. 10273 Gian pe~r.9Eoi,n~,cpçãf,S~li~itgrigo~óo setor competente
que realize imediatos trabalhos tapa:, t$.tkaéos....nas ruas do Bairro Ouro Preto,
pois muitas estão em péssimo estado de conservação, sendo alvo de muitas
reclamações. 10274 Estevão De Loreno Indicação Solicita o recapeamento
asfáltico da Rua Iwar Beckman no bairro Princesa. 10275Estevão De Loreno
Indicação Solicita para que seja realizado nova pintura na faixa de segurança
na Rua Venâncio Aires, em frente ao Detran. LEITURA DOS REQUERIMENTOS:
10208
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Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita
na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação,
seja enviado ofício de cumprimentos ao CTGRINCÃOSERRANO,em nome da
Senhorita letida Vincensi pela brilhante conquista da 10 colocação na
categoria Declamação Femininó A90!fq -na' 4~,Etapa do FNCG - Festival
Nacional da Cultura. Gauéhà~no~43°'_Rodeiõth'Úerestadual da Cidade de
Espumoso, consagtor\dô-se'~entre as grandes '..••..dêcl,ã:rn6qoras no âmbito.. "0_' - ' .•...r f

tradicionalista dd ....nbssa cultura Gaucha. Receba o "'"reconhecimento do
Legislativo _tiu~icipal. 10211 Danijel/weber ..•.Requerimento d¥'Ápiauso Solicita
que sejaterNiado oficio de aplauso-.,à Dini Costa extensivb';'q~ todos os
moradores','e-nvolvidos na adoção da'Praça do Bairro loeff. 10218,Êd,uardo

" .' .-~ ~
AssisRequerimento de Pedido de Informação O Vereador abaixo(ássinado
req~êr -na forma regimental que' após aprová do em plenários, seja<féfl'-iiódo
ofício áb Executivo Municipal para que informe'~oque segu~: .1-Sereferindo"ao
setor:,de fiscalização, setores Secretaria da Fazenda- ,-Secretâna de sa(Íáe~'e
Departamento de Meio Ambiente, quantos .fiscais atuam no' municípi&? 2-
Informar nome do funcionário e a secretaria/Departamento "que o mesmo. .
pertence bem como a data da admissão. 10221 Eduardo AssisRequerimento
de Pedido de Informação O Vereador- abaixo assinado, requer na forma
regimental que após lidos e aprovadôem plenàrios,..seja ênviado oficio ao
executivo Municipal para que inf9rme o que segye: 1.Conforme Ofício 052/15,
oriundo do Executivo que informQ.que o v.al.órarrecadado ..com a taxa de lixo
em 2015 é de R$'\1.545,000,00,quanto desse valor foi invesfido para o
recolhimento do lixo e/ou novOSequipamentos para tal, sàbendo-se conforme
informado pelo setor' à,e Planejamento qU,eem vários }ôcais do município os
dias de recolhimento\'diminuirom. 10222'~slévão De l6reno Rêquerimento de
Pesar Seja enviado ofíb6, com os mais sinceros,'votos de profúndo pesar aos
familiares do Sr.JOÃO IiRÚt,!O BOHN, pelo falecimento' ocorrido no dia OI de
Março de 20.1.5. 10231"Odor Albuquerque ReQl!e'rimento!-<}e Pedido de
Providência/do Executivo Municipal, solicitançló para que reblizém um estudo
para doação,de uma área localizada na ,'Praça Miriam Pe'try,Bdirro Floresta.
10233Alaor.Ga'ldino Tomaz ReqU'erimEmtõde PesarSeja E;nviado~ofítio com os
mais sinceros10tos de pesar aos familiarês~do,Sr. JOÃO BRUt;lO.BOHN,pelo., ,~. ,,', " _..-
falecimento, ocqrrido nodJa 01 de Março~de<?9}5.10234Alaor,.Galdino Tomaz
Reque:rimento .de_,<A,pla00~~!? enviad? __9!rG~..o~âo'~~de"r legislativo de
Carazlnho, a DiretOriae desportlstas.do.Esporte'.ClubeBrqsllpela passagem de
seus63 anos de histórid.•..clp238Daniel Weber Requerir.nentode Aplauso Solicita
que seja enviado ofici0 -de ._aglauso ao DeputadqrRonaldo Nogueira que
anunciou a destinaç6o.-6él;recursos:'na~oTdêr.ndeçR$J20 milhões, que serão

" .•• ¥, 1_' A' ,,;~, ..J jo, ,I U .,.0 'r'-
destinados ao longo do mandé:ito'para -arjlílpliaçãodo Hospital de Caridade de
Carazinho-HCC. 10244Eduardo AssisRequerimento de Pedido de Providência
O Vereador abaixo subscrito, requer na forma regimental, que após lido e
aprovado , seja enviado ao Executivo Municipal, ofício para que informe o
que segue: Reiterando e conforme resposta do Executivo Municipal oficio
065/15, em todos os locais aos quais os funcionários da Secretaria de Obras
esfão trabaihando, nenhum dos funcionários se encontra identificados, seir'
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com crachá ou qualquer tipo de uniforme que seja, dessa forma solicito
novamente que informe o que segue pois a resposta não foi a contento ou
mesmo referente ao solicitado: 1- Por que os funcionários da secretaria de
Obras não estão trabalhando com o uniforme cedido pela Secretaria? 2-
Quando foi a ultima vez qué~~àsed'r~+aria'"a~ lob~as adquiriu uniformes tais

"".-." .....•.. - -.' - '..,,' ~; -.... '
como, botas, luvas;" camisas"••camisetas, .•ccilças~'botas, creches, etc ... e
materiais de EPL(equiphrl'Íento de proteção indivi-dualJ:"p6ra~.a cedência para
os funcionárjos é"Cbpia do pedido .de-Go.tTlpra.bem cônfd1reéiqo de entrega
do material?paxa"cada funcionáriO. justifiêàtivo: Estepedido~>te",çlq em razão
de que m,uifos funcionários esf60 recl9mando por estarem u.sáÍido roupas
pessoais~ê'" a população não .. COnsegue', identificar se reaíMente são
funcibriários da Secretaria ou nãó, sendo que' por força da Lei a seer/etdriade
obrq~'"jàtravés do executivo! Municipal, deve fornecer os unif6~~-~: e
equipamentos de Segurança pora os fUflcionários,.pois .alérTLçJaidentificação
o-:órgão público se exime de qualquer responsabilidade -quã~to a aciden"tes
de trabalho ou outra forma futura de discussão judiciária. '10246 Anselmo
BritzkeRequerimento de PesarO Vereaçior abaixo subscrito requer, na forma
regimental. que depois de ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e oficiado
aos familiares votos de profundo pesdr, pela ..perda irrepqrável do Sr. João
BrunoBohn, ocorrida no último sábadô', dia 28,de fevereiro. 10254Paulino De. -' '- '.
Moura Requerimento de Pedido d,e InformÇlçã9""Sr.Presidente:Srs.Vereadores:
O Vereador abaixÔ,subscrito requêr. na for~maregimental!.que depois de lido
em plenáriO, o Sr.\ Presidente encaminhe ofício lào ,Executivo Municipal,
solicitando que seja. encaminhado a esta casa ,'o q0"e' segue: Pedido de
Informação cdmple'r:n-entarda Seara: 1 ~ A Seara recebeu auxilio através da

" " oi \_. , ~' •

Lei Rouanet? 2 ~ Se hot{ve contribuição\d~? empresas.'privadqs? 3 -Nome das
empresas que contrib\J[ram e o valor que cadaemp(esõ contribuiu. 4 - Cópias
dos recibos destas contribuições. 5 -Está contabilizado estas 'contribuições na
prestação de) conta? 'Ôbjetivo: Complemenlar/ o Primeiro Pedido de
Informação! 10263 Erlei V.ieira Reque'rimentb de Pedidóde Informação
Vereador/abaixo assinado ~0liêita nó f9rrho.régimental/que dpós lido em
plenária \sej~ encaminhado 'o';se--guinte" pedido de ,intormação ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal Renotõ"'Süss. Com.J1e\açã9.••..00 processo
licitatório prort,ovido p~l.9 município' PàrGtc.ónt~9tbçãO .der empresa para
prestação d: se1vJ7osp.u'àliÇ~9r!9_s.noin~~~p\?%~(J1:fí?dã9~':r:ços 001/2014-
10/07/2014, lnformar~p que segtJe"...l::-'~p_orque-motlvoo IT.1Unlclplodeclarou em
ata complementar do.,rp001/2014.o processo fracQssádo? 2. Se tratando do
da Concorrência públicà'" 00;;/2014 de 1~j]2/2Ó1çl-~enviar o Agravo de., / __ _ __ ..~, . - ."rY': ._..••

Instrumento n' 70062250~P2"QOSou tos dopr,0cesso,n:.009 /1.14. 0005481-0. que
. . -',.1" /1-, ,e .• I"';"'''' ;, •. " ~.... . -defenu em parte pedido IImlnar'::5l!t?pel1pendOos efeitos da declaraçao de

fracasso referente à Tomada de Preços 001/2014. 3. Qual eram as empresas
participantes do certame licitatório, Tomada de Preços001/20\4 4. No que se
refere Contrato N° 177/2014 - Processo licitatório N° 004/2014 - Tomada de
Preços001/2014, neste ano um empenho foi emitido no valor de R$41.491,63,
em favor da empresa ALVOGLOBALPUBLICIDADE,quais os motivos levaram a
municipalidade a voltar atrás na anulação do presente certame Iicitatório.
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JUSTIFICATIVAVerificar possíveis irregularidades no que se refere o Tomada de
Preços 001/2014, pois em um momento o município suspende a licitação, e em
outro devido a uma decisão judicial homologa o mesmo e firma contrato. No
mínimo é estranho tal fato, acredito ,que é preciso que o Legislativo fraga a
público esse fato e faça cor1H:lue séjó-noticiadO,QS verdadeiros motivos que
motivaram essas f'dec5is6-es.$:..:10266T

- ano J (;"erhardf lMareio Luiz Hoppen
Requerimento ç1e \P~sarvO Vereador abaixo S'úbsÔLtd!requer, na forma
regimen~~I~q~e d.ep6is de ouvido ,~..Plenárl2' seja regist:ád<23~l'ta e oficiado
aos familIares'_votosde profundo pesar, pela perda \rreparQv~11d,aSenhora
SOLANGÉiERLO, no último did 02 de Março, Aos familiares':'nSssa sincera
maniféstdÇ-aode pêsames. Tod6s.,sabem o quanto é difícil perd~r;.Ólg0émque
nos.i~:'lãÓ especial, mas não si deixem abàlar, pois certamente .~rár~stará
sempr~ próximo aos seusguianoo e ajudando com sua presença espiritual. A
tódo's'.'ós familiares e amigos .ba inesquecível~Solange:.Erlo.. nossos~lnceros
se-ntimentospelo infausto ocorrido. "Disse"'\I~su's:Eusou a ressurreiçãoe 6'.vida;
quem crê em mim, ainda que esteja morto,"viverá: e todo aquele que vive e
crê em mim 'nunca morrerá." Jõ 1 ].,_ ..•25-26 10276 Marcio Luiz Hoppen
Requerimento ,de Aplauso O Veread.or abaixo assinado solicita na forma
regimental, quê após aprovado em plênário seja submetido em Plenário para. ~~
aprovação, sja enviado Ofício de cumprimentos .....a Isabela Guerra pela

, -- '-.. . .
brilhante conquista da 1° colocqção na cqt.?"goria.....Declamação feminina
Mirim na 40etapd\jo FNCG - 'ft~STIVAL'~Qcional da!Cu~tura~GaúCha no 43°
Rodeio \nterestaduQI da cidade de Espumoso, Consagrando-se entre as
grandes Decldmadd~as no ãmbito Tradicionalista da Dóssaq:ultura Gaúcha.
Foi dado conhecime;nto ao projeto de I~~complE?mentqr 10199Daniel Weber
projet? de Lei çompl~~entar Dá nova r~.d.à~ãO,.aO~}.dr6grafo~únicO.dOArt. 92
da LeIComplementar\n\178/2013 - Plano Diretor. FOIdado conhecImento 00

projeto de lei 10169RutEBrombillo Projeto de Lei 06 nova redação a Lei 7.674
de 24 de Junho de 2013\],àl~9 Rudi Brosnbil1a~rójetó de Lei,8á denominação
o Rua :'B~O setor ?05 'Q~ad.!:a093"no ~airr~!São pedIb~.p.ÓS. f?i d~do
conhecImento ao projeto de Decreto 101.70poullno De Moura Erlel,VlelroOnon
Albuquerque Gian Pedroso A1Clor•.•.Gb\dfno .Tómaz projej6 de~f5ec:!eto Dispõe
sobre a rejeição das contas públicas do'-Prefeito MuniCipal St."Àylton de Jesus
Martins de Mdgalhães de referente ao--êxertícib do-"éÍnode 2009. O Vereador
Anselmo Britzke"solicitouque_JÇlssesuprimido'q;:inréf:.alo

r

regimentaL Aprovado
....••• ..•..-- . --#.~ - .por unanImIdade. -q-RANDEEXPEDIENlE::"V.ereadores.que usaram a Tribuna:

PSDBErlei Vieira; PSD"B..•.prion ,Albuquerque; POT;:AlpotTomaz; POTAnselmo
Britzke;PDTGian PeGlroso;'PSDEduardo Haubert-.Assis;,PROSRudinei Brombilla'
PPDaniel Weber; Pp\!Est€vOO6e~LO[en~0;-SDD~PauÍiito-:deMoura; PMDBMárci~

-j,," /'"' 'H I-:I~'l'lll" \-\ •••• 1."Hopen. Ordem do Dia - Passor.nQs_9 <Drdemdo dia para apreciação e
votação dos requerimentos: O Vereador Rudinei Brombil\a solicitou que os
requerimentos e projetos fossem votados em bloco. O Presidente coloca em
votação o pedido verbal do vereador Rudinei Broimbilla. Não havendo
vereadores que quisessem discutir, o Presidente colocou em discussão os
Requerimentos, o vereador Paulino de Moura se pronunciou, não havendo
vereadores que quisessem discutir, o Presidente colocou em discussão os
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Requerimentos, aprovado por fodos. O presidente Paulino de Moura solicitou
que o secretario procedesse a leitura dos números, autor e ementa dos
projetos 015/! 5, 017/! 5, t51/! 4, 026/20t5 e relatório 001/! 5. O secretório
procedeu à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças dos
respectivos projetos, não havendo vere:o"'"dõres'qu8.quisessem discutir, colocou

'-.'- • _ '... •• ".' • 'A,' ~.'-,.'.

em votação. Aprovados lPor ;',l)nanimidade. Q'presidel)te Paulino de Moura
colocou em votpç6o~~ó"Pârecerda comissão de 'Óraem .Ecqnômico e Socia\,
não havendo, vereàdores que quisessem discutir, cd62õG ,ém votação os
projetos, apro~odós por unanimidáde. ~fàda mais havehd.C(~a"Jratar, sob
proteçã0~di;)Deus o presidente declarou \.encerrada a prése-nte, sessão.

, - L-- • - \ •• ' - ---,

convocando os senhores vereadores "para a próxima sessão ordinária a se
realizar"no"dia nove de março de.idoismil e quinze às dezoito horas e:q'úarenta
e cirlco"'minutos. Tenham todos urna excelente noite. "'"',;;'
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