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Câmara Municipal de
Carazinho

APROW.DO POR UNANIMIDADE
N8 reuni?o de

2 I DEZ. 2015

Prestdente

Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, as dezoito horase
quarenta e cinco minutos ocorreu á quinquagésima quarta sess6odo ano de
dois mil e quinze da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador otto
Gerhart procedeu à leitura de um trecho da Bíblia.O Presidente colocou em
apreciação a ata 052/15. Estáem discussãoà ata, não have.ndo vereadàres
que quisessemdiscutir colocou em votação. Aprovado por todos. LEITURA'OO
EXPEDIENTE: Ofício 270/15 do Executivo Municipal, o responde protocolo
13.294; Ofício 309/15 do Executivo Municipal, o qual encaminha Projeto de Lei
n0 120/15; Oficio 311/15 do Executivo Municipal. o qual solicita auditório da
Câmara para realização de audiência pública para tratar do Plano Municipal
de Saneamento Básico, dia 22 de dezembro as 19 horas; Oficio 313/15 do
Executivo Municipal. o qual encaminha Projetá' de Lei n° 121/15; Ofício da
FUNDESCAR,solicitando recurso' de R$ 4.000,00 para despesas com reformas
do Estádio Paulo Coutinho; Ofício da APASFA.solicitando recurso de R$
10.000,00 para despesas com clinicas veterinárias; Ofício do YACAMIM,
solicitando recurso de R$5.000,00 para despesascom manutenção originadas
pelo atendimento às crianças e adoleséentes; Oficio da SERFO,solicitando
recurso de R$5.000,00 para despesascom projetos sociais da entidade; Ofício
da COlo solicitando recurso de R$ 15.000,00 para custear,' despesas com
reformas do Módulo Central da Brigada Militar; Ofício do CTG - Unidos Pela
Tradição Riograndense, solicitando recurso de R$4.000,00 pora'despesas com
reformas; Ofício da ACAPA. solicitando recurso de R$ 10.000,00 p.dra despesas
com manutenção do canil, compra de medicamentos e castrações; Ofício da
Secretaria Municipal de Saúde, solici~ando;.r~curso de R$ .?O.OOO,OO para
despesas com exames de imagem; Convite,da.Livraria Nobel.Carazinho para
prestigiar a inauguração dia 12de dezembro das 09 as 17 horas; Convite da
ACADEV para participar da solenidade" de cómemoraçi'Ío de 15 anos da
entidade, dia 11 de dezembro as 20 horas e 30 minutos no Clube Comercial;
LEITURA DAS INDICAÇÕES:, 13581 Estevão De Loren.?~-\Solicitaa desobstrução
da tubulação em frente ao. n° 2295 na Rua Antônio.Vargas, no bairro Loel!;
13582 Estevão De Loreno - Solicito que sejaJeãlizado um planejamento de
trabalho para a reconstrução dos passeios,a roçada e limpeza nas escolas da
cidade; 13583 Erlei Vieira - reparo na boca de lobo, e 2 buracos no
acostamento do calçamento localizado na RuaMinas Gerais em frente ao n°
236 e 246; 13584 ErleiVieira - realização de reparo na boca de lobo, localizado
na Rua ipiranga em frente ao n° 556 - BairroDileta; 13592 Paulino de Moura -
Solicita que seja refeito o calçamento onde consta muitos buracos na Rua
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Uruguai Bairro: sto. Antônio; 13593 Rudi Brombilla - Restauração da Pracinha
localizada junto a Praça ALFREDOD'AMOREfrente ao HCC e retirada com
urgência do Arame farpado que a cerca; 13596Paulino de Moura - Solicitar
ao Executivo reparo a um buraco aberto que corre o esgoto na Rua Lopes
Trovão Bairro: Hípica; 13599 Fernando Sant'arina - Solicita que seja feita urna
campanha de conscientização em relação ao uso indiscriminado de
Antibióticos; 13601 Gian Pedroso - Ofício ao Departamento Municipal de
Trânsito, REITERANDOpedido para instalação de quebra molas nas
proximidades do Bradesco; 13602 Gian Pedroso - Oficio ao Departamento
Municipal de Trânsito, solicitando que seja implantado um quebrá-molas nas
proximidades do Camelódromo; 13603 Alaor Tornaz - Solicita. que seja
realizado o patrolamento,ensaibrarnento e cascalhamento da Rva' Artur
Bernardes; 13604Alaor Tomaz - solicitando para que sejam realizadas melhorias
na Rua Osmar Webber; 13605Marcio Hoppen - a execução serviço de limpeza
e recolhimento de entulhos no terreno situado na Rua David Canabarrós, em
frente a o n0920Bairro Princesa; 13606Marcio Hoppen - a execução serviço de
retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua Fioravante Barleze e Bairro Glória;
13607Marcio Hoppen - a execução serviço de retirada de Entulhos e Galhos
secos na Rua São Sebastião, Bairro: Alvorada; 13608 Marcio Hoppen - a
execução serviço de pintura no quebre-mola em frente a o n° 358 BairroSassí.
LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 13579Daníel Weber - Solicita que seja enviado
ofício com os mais sincerosvotos dé profundo pesar aos familiares de EUGÊNIO
WERNERWEISSHEIMER;13580ErleiVieira - seja encaminhado oficio externando
os mais sinceros votos de pesar aos familiares do amigo Claudiomir Pereira,
ocorrido no dia 06 do corrente; 13609Fernando Sant'anna - Solicita envio de
ofício a Secretária Municipal Saúde parô' que preste informaçôes sobre o
controle do mosquito Aedes aegypti; 13610Estevão De loreno - Seja enviado
ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr .
HOMEROCEZARDA SilVA. O presidente solicitou que o secretario procedesse
a leitura do número, autor e ementa do projeto 112/15 do Executivo Municipal.
o qual Estima receita e fixa a Despesa do Município de Carazinho para o
exercício financeiro de 2016. O secretário procedeu à leitura do parecer da
Comissão de Justiça dos projetos, não havendo vereadores.que quisessem
discutir o presidente Paulino de Mouracoloéou em votação. ;Aprovado por
todos. O presidente colocou em discussão --O -projeto com o parecer já
aprovado. Não havendo vereadores que- quisessem discutir o presidente
colocou em votação o respectivo projeto. Aprova~o. por todos. Nada mais
havendo a tratar, sob proteção de Deus o presidente,declarou encerrada a
presente sessão, convoca'ndo os senhoresvereadôres.para a próxima sessão
ordinária a se realizar no dia 21 dé.dezembrodé dóis mil e inze às dezo'
horas e quarenta e cinco minutos horas.Tenham todos a ex lente n .~
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