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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE JULHO DE 2015
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Aos vinte dias do mes'de' Julho de dOISmil e qUinze/11m/dezoito horas e
quarenta e cinco"'minulbs ocorreu á vigésima oitava sessa"6'd~~no de dois mil
e quinzed,cíj'ç;6ma~a MuniciP~I/de Cdr«zinh~.. O ve?¥dcjsr:(Fernando
Sant'Anna;procedeu a leitura de'um trecho ao Blblia. O PresldeDte7colocou
em apreêiaçôo a ata 027/15 dal.sessãc/ordin6ria.Estáem discuss6'Q)matas,
não h6ver,'do vereadores que ,6uisessem discutir colocou em -:fc5íÓção.
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Aprovaao' por todos. LEITURA DO EXPEDIENTE: Ofício 203/15 do Exec.uJivo
MU9i~ipàl. o qual_encaminho_Projeto de Leil.n~078/,15;_Ofício 204/19?do
Exec,utivoMunicipal, o qual retira Projeto'de Lei n° 068/15; Ofício 206/15~
ExecLÍfivo Municipal. o qual encaminha Pfojeto de Lei COrri'plementa;\ n°
008/15;Ofício 207/15do Executivo Municipal. o qual encaminha 'Projeto de Lei
n° 079/15; Ofício 209/15do Executivo Murilcipal, o qual encamin'ha Projeto de
Lein°080/15; LEITURADAS INDICAÇÕES:d 1973"DanielWeber Indiêação Solicita
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melhonas na Rua Augusto Keller. 11980 Onon AlbuquerqLJe Indicação
Solicitamos, depois de lido e apro,vado em plénário, quesejO enviado ao
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departamento de transito, o pedldo.:de pintura das vagas de estaCionamento
individuais para cadà veículo nas 6reas centrais, segúindó as' medidas do
Código de Transito.\I~osso pe~ido se justifica, te'ndo/;im ~ista que os
estacionamentos na faixa azul nao possuem limites,demarcados para cada
veículo, e alguns motoristas acabam utiliz6hdo o' espóç'o deI duas vagas,
diminuindo ainda mais\c1\falta de vagasnas áreas' céntrais.l 11982 Orion
Albuquerque Indicação Sejo,enviado ao departamehto' de transito, o estudo
para viabilizarem 'o retorn6 da sinaleira na,Av. Flofes,da Cunha com a Rua
Márcilio Dias,j,usífiIcando-se'po'~-serum dos cruzámentos mais ~vimentados
do município!1-l983 Fernando Soni'ADnade Mbraeslndicaçã(j'Solidlà ao setor
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competente que ,realize o termlnb~asfalt9mento da Ruo Carl?s,Barbosa,
pois o mesnloJ.foi realizado em apenas_um,lado da viá. 11984~Fernando
Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita.••..ao.•s~tor com'petente/que após o
períodOde chuvas<realizeb'p~rcição tapa buraêõ's,nb"JAv.Pátrid, pois com as
chuvas os buracos se acumulbm-:::E1m,.toda:sUã~xtensão( 11986 Fernando
Sant'Anna de Moraes indicação SoiiCitããci setor cOmpétente que após o
período de chuvas rea'i~e~perQ.~~o tapa bU~OS'~l;.A~V. Floresd9 Cunha,
pOIScom as chuvas os'-bL!,rqc~SJ ,9;;;.~~\9~,fe~m}o,£'q:sua extensao. 11988
Fernando Sant'Anna de MoraesJf)(j1£9s.?c;~g1içita ao setor competente que
após o período de chuvas realize operação tapa buracos na Rua Ernesto
Alves, pois com as chuvas os buracos se acumulam em toda sua extensão.
11989Fernando Sant'Anna de Moraes Indicação Solicita ao setor competente
que após o período de chuvas realize operação tapa buracos na Rua
Alexandre da Motta, pois com as chuvas os buracos se acumulam em toda
sua extensão. 11991 Estevão De Loreno Indicação Solicita Operação tapa
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buracos na Rua 15 de Novembro começando da esquina com a Rua Felipe
Camarão, em toda a sua extensão. 11994Daniel Weber Indicação Solicita
para que seja realizada a troca de lãmpada no poste localizado entre as Ruas
20de Setembro e RuaSilvaJardim. 11995EstevãoDe Loreno Indicação Solicita
que seja realizado nova pinturo,nos qúebrã'-'~rr:iolas.doRua Marechal Floriano.
11997Estevão De LO~y"n?~rp?}~,ãç~osoíi2itaa éi6'E!~9..,.~ào/~?Ra~uracos na Rua
Alexandre da Motta'Juntwaesqulna com a Rua Fellpe(C0marao. 11998Alaor
Galdino Tomaz IndicaçÉJo Seja envia,do,ofício ao Execütfvl;•../~'unicipal, para
que determini;'ao' (étor competenteque sejam realizadas obrQ{~'dtt:r:nelhorias,
tais com;:>'pa!rolamento, casca!hamenf,o e\compactação na(R;~a~Albino
Capitanio~no' Bairro Ouro Preto. il.1999~ÂlaorGaldino Tomaz IndiÓ~ção Seja
enviadt,-::j)fíciO ao Executivo !'10nicipal, pâra que determine <Jt~7tor
competente que sejam realizadas obrasl de melhorias, tais c,omo
potJ?-,omento, cascalhamento. e' compo~taçã?~na .~ua.6Ibino l.Feldmc:~JPiÍo
BOlrro.Ouro Preto; 12000Alaor Galdino Toi'T1GZIndlcaçao seja enviado oflclo(âb
Executivo Municipal, para que determine do.setor competente que sejam
realizadas obras de melhorias, tais COrhOpatrolamento, cas~alhamento e
compactação no Rua Afonso Lossno Báirro,Ouro Preto. 12004(Eduardo Assis
Indicação Solicita que tome providências n6..conserto ou tr.oca dos pontos
biométricos eletr6nicos dos ESF"sque estão com defeito ou n'Ô0lfuncionando.
12005EneiVieira Indicação Solicitando ao Execu'ti~oMuAicipal, que determine
ao setor competênte a realizÕ'ção 'Pdtroíàmento; Ensaibramento e

; ".< .•.•..•.• :--.. .. i •.•
compactuação na Estrada Velha de São Bento em toda sUaextensão e nas
entradas dos moraCiores da região. 12008 Ans6lmoji3ritzke Indicação
Solicitamos ao Executivo Municipal para que determine ao' seto} competente

~. ,. . J"- .""uma imediata operação tapa buracos na Rua Polidmb Albuquerque 12014
Daniel Weber Este.vão óe\or.eno Marcio LUiZHOPP:fJ.lfl.dtcaçã<?Solicita para
que não seja realizadà 'o redução do /horário/?e' funcionamento do
Ambulatório Munbpal qu~-.?'partir de Dl de Agosto féchara ds 19 horas nos
dias da semand:l 2016 Alaor.GÓldino Tomáz Indi&çã'o Seja enViddo ofício ao
Executivo M!JÓícipal para qué,detE7rmine aÓ setor competentei"para que
realize.~elhb!iª~~a estrada Dona"'J~e ,t6n;.bém reparosAa~p,ón!.e;que está
Imposslb~lItan?o\opassage"~ do transporttesco)q~ 1201~~,Iaor G,?ldlnoTomaz
Indicaçao Seja eQ~vladoO!I~Oa? ExecutlyÓ'M.uIU!9pa;.;8.araque",t:!.etermlneao
setor competente"que Se]dm••.•efetuadas melhon~na Rua/Joao Olaneck,
próximo ao número"'467 e t'ãinGé~eja~refêifb'~a tubul.SlÇão.LEITURA DOS
REQUERIMENTOS: 11959'Rudi Brombilla Requerimento de 'Aplauso O Vereador
abaixo assinado solicita,..,QCi'-fmmaregimental, que.dépois de submetido em
plenário para aprovaçã9~ej~enViado.ofíciô{Je <QrT,;primentosao senhor
JOÃO CARLOSALMEIDA,que"-te~~~nljLI\~ri{!-~ndà 'dá CAIXA ECONÔMICA
FEDERALDECARAZINHO.Receba assim,os cumprimentos do Poder Legislativo
Munícipal de Carazinho por estar reassumindo este novo compromisso, e o
desejo de que possasdesenvolver um belo trabalho a frente desta Instituição
Financeira tão importante no desenvolvimento de nossa comunidade. 11960
Paulino De Moura Requerimento de PesarSeja registrado em Ata e oficiado
aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável do SR.ADALMO
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LUIZZIMERMANN,ocorrida no último dia 15de julho, aos 53 anos. 11961Paulino
De Moura Requerimento de Pesar Seja registrado em Ata e oficiado aos
familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável do SR. PAULO
CESARDOSSANTOS"Paulinho da Corsan", ocorrida no último dia 16 de julho,
aos 58 anos. 11962 Rudi BrGmbilla Requêrim'ento.,de Aplauso O Vereador
abaixo assinado solicita"'nó'.fo'rmare'ginientol"tíJé 'êlepois de submetido em

...// " .- '., '. . "'>-',i J,,' r.,
plenário para aprovação:" seja enviado ofício de cumprimentos a tenista
Carazinhense Isâd()id""walber Mac,hado_ e ao técniéô/~hdré Luz pela
participação~luntc;'à equipe gauchd de tênis que se consaªró6 viô~-campeã
na Copas dàs Cbnfederações, reblizada ,.emUberlândia-MG entré£s'dias 12e

.'"/~ .'_~ . "- J I. -~' ,', :.' ••

14 de julho "de 2015. Recebam assim,os cumprimentos do Poder,Legislativo
Municipd.';rI963 Rudi Brombilla R~querimento;de Pesar O Vereadór'?qs~ixo
assinádo"solicita na forma regimental, que depois de lido em plen9rio\ e
defer!do pela Presidência"seja Jonsigna?o em.Ata,e~oficiado~aos famiJi~r~~
votos de profundo pesar em nome do PODERLEGISLATIVODE CARAZINHO,
pelo fàlecimento do DR.FERNANDOGRAEFF'OE'MAnOS.A tod6s os famili'àres
do inesquecível DR. FERNANDOGRAEFFpE MAnOS os nossosJmaissentidos
pêsames pelo infausto ocorrido 11964RudiBrombillaRequerimento de Aplauso
O Vereador abaixo assinado solicita na formaJegimental, que depois de
submetido em plenário para aprovaçâó:seja enviado ofício de cumprimentos
a tenista Orlandinho Luz,por representar ao nos'socomunidade' carazinhense
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fazendo parte dos atletas da eqúipé Brasileiranos jogos PAN Americanos em
Toronto no Canodá';2015. Os desafios, os' obstáculos'sãoartifícios que nos
impune a dar valor a's nossasconquistas receba assim, os cumprimentos do
Poder Legislativo MuniCipal. 11965Paulino De Moura Requerimento de Pesar
Sejaregistrado em Ata'e'oficiado aos familià'resvotos de profundo pesar, pela
perda irreparável do DR.'FERNANDOGRAÊFFDEMArros', ocorrida no último
dia 15de julho, aos 54 dnas.. 11970 Daniel Weber Réqúerimento de Aplauso
Solicita que seja enviado 'oficio de aplauso ao Residencial Suáve Idade que
completa no/tT;'ês de Julho.'8"anos de ins!itúiçâÓ. 11971 RUdi Brombilla
Requerimento "de Apoio O Verea.dor abaixo/assinado solicita"na forma
regimental, \que\depois de subrne}ido .émplenário para' apróvação, seja
enviado ofíció(oo Coordenador dó Projeto,;Charão .Jáime I.Màrtinez e a
Presidente da Associação de Amigos~do~Meiô Ambiente (ÁMA) Viviane
Gaboardi que diVulgaram'dções do programa-"Do;pl'nheiro vem a pinha, da
pinha vem o pinhão~, com o'inluito.de.envólver'iambém'ós professoresda
rede estadual de en'sin(J no que tcinge o resgate.-histórico, ambiental,
econõmico, social e culturol~dos ambientes que.apresentam Florestascom

, . " . ~ ---. ~- ..- - -,.;:;'~': '"', ,.Araucarlas. EsteprogramaJaz-parte'do ProjetoChar<1lo,.que ha vinte e quatro
anos desenvolve pesquisàs'e'edCcj:íÇªâ'\.oTlilentái ~aconservação da vida
silvestre em parceria com a Associaçâo de Amigos do Meio Ambiente e
Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de PassoFundo e a 39° CRE
com sede em Carazinho que passa a integra a frente de apoio ao Projeto.
11972Rudi 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 novo presidente do PSB- (
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Partido Socialista BrasileiroCarazinho o SenhorMauro Locatteli sendo extensivo
aos demais membros da nova Executiva. Recebam o reconhecimento do
Legislativo Municipal. 11974 Daniel Weber Requerimento de Aplauso Solicita
que seja enviado oficio de aplauso à AEAC Associação de Etnia Alemã de
Carazinho pela comemo!c:çã.():~qs 1ff\óriÔ(99;IWiwação Alemã para o Rio
Grande do Sul. 11976Dahielwel:5er'Requerimento de' Aplauso Solicita que seja
enviado oficio de ô"6íau'sO',C!/Malabarisdrinks ~ c'bê:ktdÍls'{iGpresentadonesta

• A,' '. ~... - !.~II J ,,' !'r
por Julio AntunE)s~e"'Rodrlgo Martins_em reconheclmE)Qto/do trabalho
profissionale@.JOlificado que esta,écÍuipe âpresenta, que há' lA'a.80s animam
os melhorés;e\lentos. 11977 Daniel W~b,erRe~uerimento de AplçfúSo\Solicita
que seja ÊiíÍviêldooficio de aplauso,ó Máfio Rodrigo WollmeisterpeloScc\hquista

I.- .....•.•'..... . ~ ~, . -;-/" ..:..

•
do 3° lugar na categoria 16a 19pnos da 9° Rustlca de Inverno reallz9dd\em
Estrelô-RS:I'11978 Daniel Weber Requerimento \ de Aplauso Solicita qu~~seja
envia,do'oficio de aplauso à,A,ABB- Asso~iaçãoj\tlética.Banco do Bra~i1)?e~
cOhquista do 6° Circuito Regional de Voleibol 2015 realizado ho dia 19:êJe
Julhô~'11979 Gión Pedroso Paulino De 'Moura 'Requerimento de Pedido'~de
Providência Seja'enviado oficio ao Secretário Municipal de Saúde, solicitando
que sejam solicitadas junto ao Governo dÓ,Estado um lote deI vacinas para
Meningite, visto que no último sábado, uma menina de oito anos de idade,
que estava internada há alguns dias nó Hospital São,Vicente 'de Paulo. em
PassoFundo, falece~ vítima ~esta}:loença: ,!.198(;GianPe:Jr.,?soIEduardoAssis
Requerimento de Aplauso Seja enviado oficIo a Assoclaçao de Movelelros e
setoresafins - estofarià madeireiras, lojas dé tintas e produtos pa'ra confecção
de móveis e estofados, cumprimentando-lhes pela conquista I de sua sede
própria para realizaçeSo de seus encontros 11985 Alaor Galdino Tomaz

• '~ ,'" ,.T J r

Requerimento de Aplauso seja enviado Requerimento de Aplausos para O
presidente daSociedad~ Nacional dé"- Fisioterapia(Esporiiva (Sonafe)
Alexandre Henrique Nowotny que esteve gratuitament'e em Carazinho, na

•
Cãmara de vereadores,\ro"noite deste sábadó (i 8) palé~rando sobre
fisioterapia espdrtiva. 11987Gian.PedrosoAnselm6 Britike Alaor Goldino Tomaz
Requerimentó d,e Aplauso Sejà'er0iado oficio'âo Sr.LuizMonteiro,,~xtensivo a. \..,. .... ~" ,'. . .~. ~ "
toda a equipe, familiares e amigbs do~,jovem.Tlago Eccel. 'cumprimentando-
lhes pela dé'dicação e empenho,~tãnto-na.venda de/cartõ'es 'qúanto na
produção do Gd!eto com Massa. 11990Orion,~Ibuquefêwe Req8erimento de
Mesa Diretora Solicitamos ó:Mesa Diretora que pro-mo'vbnas Próximassemanas
na Câmara Municipal de Veri;ãdores, um"encontro com/as entidades de
Classe do município 'de Carazinho- para -ouvirmos as'/ manifestações das
mesmas a respeito do Tur00'único. Sabendo da,imp6rtôncia do tema, é de
suma importância escutaj(a~~n!s.e~:e:ju~ti!jsativâS'-:ddS entidades, pós e
contras, para uma melhor"avaliação dos ,edis., 11992 Alaor Galdino Tomaz
Requerimento de PesarSeja enviadõ~rêqu'erimento de pesar aos familiares de
PAULOCÉSARDOS SANTOS(PAULlNHODA CORSAN)aos 58 anos, pela sua
irreparável perda ocorrida no dia 16do corrente. 11993Fernando Sant'Anna
de Moraes Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo subscrito requer, na
forma regimental. que depois de lido e deferido em plenário, seja enviado
ofido de oploo," o BRIGADA MILITARpelo cooUmçào do OPERAÇÃr
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CARAZINHO SEGURO.Através desta receba as congratulações do Poder
Legislativo Municipal. 11996Fernando Sant'Anna de Moraes Requerimento de
Aplauso O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois
de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso ao Sr JOÃO
CARLOSALMEIDA que na ,ultimá, ser:Aàna'rêássumiu a Gerencia Federal da
Caixa Econõmica Feqeràl ;êJ~','no$sa''''é:idade.:~A)ravés desta receba as

_ / .. '_, '. i'." ." "...... ,t., •.1 ~

congratulaçoes do '.poder'Leglslatlvo Municipal. 12001Fernando Sant'Anna de
\.... ',',/,/_' "'-";f)i;'; ..••

Moraes Requerimento de Aplauso O, V.ereador abaixo 'subscrito requer, na
forma reginiental,'que depois de-lido e êfêferido em plen'6riÓ',sêja enviado
oficio dif:;o'plauso a KARLlENE1DE QUADROS pela inaugurb~'éío~de sua
Esmalterià<:rhostrandoespírito eh,pree'n'dedor',ao trazer essa inováçcl0 pora
nosso'rbunicípio . Através desta reéeba as congratulações do poder~égislativo
MUr:íicipài.12002Alaor Galdino Tomaz RudiBrombilla Requerimento de(:í\'p'lduso
Sejci~:efÍviadoRequerimento. de ,Aplausos pora\o~atleJa~profissi()nalde 10tébol
de'campo Kelvin Guerra que joga pelei 'equipe de Morau quê conquistelPa
única vaga a Série A2 do próximo ano "do"campeonato Gaúcho. i'(;2006
Eduardo AssisRequerimento de Pesar Aos familiares de ARGEMIROALVESDE
ANHAIA, pelo seu falecimento aos 75 anos de idade ocorrido no dia 14 de
julho de 2015. 1'2007ErleiVieira Requerimento de Solicitação de Serviço seja
encaminhado ofício, ao Gerente da t:orsan dé Carazinho, s'olicitando que
verifique a falto de,labastecimento de á9YEJq~~ está acontecendo todos os
sábados e hor~Jrios\de pico (~à:tardinha) a muito telJ1poIque isto vem
acontecendo, na Rua Almirante Barroso n° 167 - Bairro Hípica. O Vereador
abaixo subscrito requ~r, na forma regimental, que depois de lido em plenário,
o Sr.PresidenteencàrYlinhe ofício ao Executivo Municipa'LIsoliciiando que seja
informado a esta casd à que segue: 1- Com relação dos programas de rádio
em que o Prefeito Mu~icipal ou equipe" participatn ísemanalmente e ou
mensalmente, informar qu'ais rádios e horárias contrdta'dos; 2 f De que forma
se deu tal contratação?\12009 Anselmo Britzke Réqúerimento de Pedido de
Informação 3~ Qual a finalidade do programa?'4:;; Encaminhaf"cÇJpiade toda
documentá'ção referente ao~cohtratos desté tipo de publiCldadÊl.(rádio); 5 -
Qual rubrica) está sendo utilizà'da pará' efetuar o pagdmerit6 do serviço
contratado? JUSTIFICATIVA:Com tôda dificúldade financeira enfrentada pelo
município, ent~ndemos que nõo'é necessário~qqese,d~sperdicé dinheiro nem
mesmo com pUblis:idade~p~:--':!..m9questõo~~s.~rência;}2011 Paulino De
Moura Requenmento de AutonzaçaQ deVlagern Sr.Presidente Srs.Vereadores
O VEREADORabaixo"dssinado soliciíâ-naforma regimental, que após de lido
em Plenário seja AUTORIZÀüA,viagem à BRASíLlNDF~entre os dias 16 à 21 de
Agosto de 2015 pard- [~p~~sef)taf 9':C9f!1?fQ ~0Lçlpal de Carazinho na
Marcha dos Vereadores 12012'DGmiélvyeber•.Fernando Sant'Anna de Moraes
Requerimento de Pedido de Pro~idên'cictSolicita que seja enviado ofício do
Poder Legislativo de Carazinho à Secretaria de Saúde do Município solicitando
para que seja disponibilizada a populaçõo Carazinhense vacina contra
Meningite Bacteriana em todas as unidades básicas de saúde do município. O
V~eadcr abaim "b"cita ceavec,00 toemo"gimeota!, ave depa' de lidaem~

~v. Floresda Cunha,799- CaixaPostal:440- Fone/PABX:543330.2322- CEP99500-000- CARAZINHO/RS
-mall.camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ:89.965.222/0001-52

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


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CIIIAZIIlBO.BS

•

•

plenário, o Sr.Presidente desta casa, encaminhe ofício ao Presidente da
FUNDETEc'solicitando que sejam fornecidas informações ao Legislativo
Municipal ao que segue, relativamente a FUNDETEC:1- Quais as ações
desenvolvidas entre 2014 e 2015? 2- Quais os projetos em andamento
desenvolvidos ~ela enti3,a~q~~'3;~Qu?'I~?iâ'gã;)~G;:;m quadro p~ssoaLquais
despesascom agua,luz, t~lef0neeqnternet de,Janelro de 2013 ate a presente
data? 4- Quantos ~alún'os'/m()triculados são at6~hdid6sJPela Fundetec no
Cmep? 5- Encar'iiinh'ôrcópia de contrato com o Senac'--'elistc/'deprofissionais

,." ~ ,/ /" .........,~~/ I' :

da Fundetec' para dar suporto/ao Sendc;? 12013 Alaor (Ga!é!JnoTomaz
Requeri~i~tç;>,>dePedido de Informaçã? 6- Encaminhar cópias<.dps,~ortarias
de nomeação e exoneração de 'todos'osServidoresda entidade réfererüe aos.• ",', ,,: -~-~ /.':.-
anos ,oe,2013, 2014 e 2015, 7- Encaminhar cópia das Atas de reuniõês.dos
Con~eihôsDeliberativo e Fiscaldó período entr~ janeiro de 2013até a prê1~nte
datá>&'- Encaminhar.cópia dos,documentos dacmovjmentação financeirEi'CJa
eritid9de de janeiro de 2013 ate a preserite 'data, 9- Em fac/e aos rufrío'rês
sobrEia Fundação, perguntamos qual o motivo da submissãodó Presidenteda
Fundetec ? JUSTIFICATIVA:Oportunizar à comunidade carazinhénse. para que
tenha acesso dé forma transparente. aos citosdesta importanté Fundação do
município de Carazinho e tirar dúvidas' que pairam com relação às
movimentação financeira da FUNDÊ"fEc' 12015 Alaor I G'aldino Tomaz
Requerimento de Aplauso Seja en\(iado oficio de'aplauso para os proprietários
da Agropecuária Carafá, Andréj::uís dà' Rocha. Rudimar Anschau e Zilda
Anschau pelos 04 anos de atividades em ~àssa cidade. trabalhando em prol
do homem do cam'po e cidade. 12017 Gian Pedroso! Requerimento de
Aplauso Seja enviadO 'ofício de cumprimentos ao senhor Volnei PuhLgerente
da Loja Becker d~ \ Carazinho. extéQsivo a t?dbS os' funcionários.
cumprimentando-lhes pelo Aniversáriode 18 anos de àtividades comerciais da
filial em nossa Cidade. \2019 Marcio LuizHoppen R'equerimento de PesarO
Vereador abaixo' assinadore'quer, na forma regimé'ntoL que dépois de ouvido
o Plenário. sejá encaminhàdb'()fício externancio,ós mais sinc<erosvotos de
pesar aos .fámiliares da nossO,amiga TEREZINHA'SOLANGEGOIvIES,pelo seu

I ,', " -...." .-- . ,,.-,

falecimento ocorrido no dia 17/07/,20J5:f2020 Daniel Weber Requerimento de
Pedido de -Próvidência O Vereador ,abáixo"subscritó req'uet,./na forma
regimental, quJ'<;Jepoisde ouvido o Plenàrioe~m aoprovação dos senhores
Edis. seja enviado, ofício''êJo,p.,2der Legislativ'?,d~~é::arazin,hóao Deputado
Ronaldo Nogueira solicitandÕ"'oG':nobre.DepUtado a destinação de recursos"' ' - ._......... ,
para a realização do asfaltamento da Rua Polidoro Albuquerque até a Rua
Monte Alegre, no Municípíà-de~Carazinho.uma vez efuea mesma encontra-se
em péssimas condições.{~e;t1rc;,!8gi9~~id,C!.de~0_pfdidO por melhorias são
mUitos. Moradores do 10caltsollGltam~constantemente medidas a fim de

- '---'- - .•. " - ..-
solucionar o problema desta via. Certos de que teremos nossa solicitação
atendida. nos despedimos. Seja AUTORIZADAviagem à BRASíLIA/DF,entre os
dias 16 à 21 de Agosto de 12021 Alaor Galdino Tomaz Requerimento de
Autorização de Viagem 2015 para representar a Câmara Municipal de
Carazinho na Marcha dos Vereadores que tratará de diversos temas.
conforme a programação e em visita em alguns Ministérios para buscar/
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recurso para o Município, bem como tratar de assunto relacionado a
liberação de emendas parlamentares para uma CTI Neo Natal e para
instalação de uma Clinica para Dependência Química. Foi suprimido o
intervalo regimental. Homenagem a João Domingos. GRANDE EXPEDIENTEPDT
-Alaor Tomaz; PP- Daniel Weber; pp'},' Estévã()'De Loreno; PP - Fernando

..... _-.,.\ ,_~'_~_.' ,',~' \ f',i,.. ',.\

Sant'Anna; SDD- Paullnode .Moura;- PMDB•.-' Marcio Hoppen; PSDB- Orion
/./ . \ ti.,.' -..••,~ - , __.....:/ ~ '-.•..

Albuquerque. Ordeíndo:Dio"- Passamosa Ordem do cjia{para apreciação e
votação dos rêqL!~rifTjentos:O Veread<{,rRudi Brombilíd0ólicitou que os
requerimento's'e.projetos viáveis fofu,m votados em bloco "cÓhJi,~'xceçãodo
Projeto de~Lei076/2015. O Presidéntecolpca em votação o pedip6:verbal do
vereadp':.ffiÍjBi Brombilla. Aprov6qo p'o( todo,S.O vereador Ansél~~Britzke
solicitou,vistasdo Projeto de Lei 076/2015. O presidente colocou em vótóção .
Aprovado' por todos. O Presidente colocou em discussão os Requeririle'rito,so
vereador Anselmo Britzke e o vereador, Estevao_qe"Lof.eno~discutiraril1Nao
havendo mais vereadores que quiseSSerThdiscutiro presidentê colocoú~êíÍ'1
votàç60. Aprovado por todos os reqLierirl1entos.O presidente Paulinà\ de
Moura solicitou que o secretario procedesse a leitura dos números, autor e
ementa dos projetos: PL 057/2015 - Autor: Executivo Municipal- Contrata
emergencialmente 01 [um) AssistenteS6cial. PL071/2015 - ALitor: Executivo
Municipal - Contrata emergencialmentéCirurgião Dentista dê ESF.PL078/15-
Autor: Executivo Municipal- Autor.iza abertura'de Crédito, Súplementar no
Orçamento de 20f5.0 secretátiç)( proced'éu .6 leitura dos 'pareceres da
Comissão de Justiçà e Finanças dos respectivos projetos, não havendo
vereadores que quisessemdiscutir o presidente Paulino de Moura colocou em
votação. Aprovado por todos. O secretário procedeu à ,feitura 'dos pareceres
da comissão de Ord~~ \Econômica e Soélal, não ha)'é~'do v+readores que
quisessem discutir, colocou em votação os' pareceres, não havendo
vereadores que quisessem'discutir, colocou em votação'. Aprovado por todos.
O presidente cüÍocou erT1\disçussãoos projetos ,de ,Lei com bS pareceres já
aprovados. Nâo havendo'vêreadores que quisessem discLitit'o presidente
Paulino colofou em votação'os'prpjetos. "Aprovado por todos.'Nada mais

• '" ..••.. .., " . ,T'; '.
havendo a,jratar, sob proteção de Deus o presidente deClaro>!encerrada a
presente se5560/convocando os senhoresvereadores póra a próxima sessão
ordinária a se rêalizar no dio 27 de julho de dois mil e quinze às dezoito horas e
quarenta e cinco'minutos.'Tenham todos uma exc;elente . ,

. ~-. -~/ ~

Of) n "."-" . .r~rVlI1V/V!i-' . - --. ;-

Vereador Paulinode MOLir~..4:l: =:~~,'~vér-dor <;'ianPedr o
Presidente Secretario
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