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APROVADO POR UNANIMID~DE
Na reunião de

ATA DA REUNIÃO ORD~~;RI~0~~~f';~2 DE FEVEREIRO DE 2016 Z 9 FEV,Z016
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horas e~quarenta e cinco minutos,ocorreua quartasessão do ano de .dois mil e
dezes{é"is'dó Cãmara Municipal/'Je Carazinho. O Vereador Marciõ".(H6ppen
proqédel1 à leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente colot5"d'd:_em
apre~iáção a ata,004/1LEstá.e'm discussão à'..ata,yoão)Jav_er:)çlovere'da,ores
qJé~quisessemdiscutir colocou em votaça~. Aprovado por todos. LEITURkDO
EXPEDIENTE: Ofício 024/16 do Executivo Municipal, o qual retira De tramitd'ção
o Projeto de Lei 016/16; Ofício 025/í ~do Executivo Municipal. o qual
encaminha ProjEitode Lei 017/16; Ofício Ó26/16do Executivo MJnicipaL o qual
responde OP009/2016- Complementaç6o oiício018/2016 - GPe; Ofício do PTB
solicitando cedencia Plenário para es~olha d,à novo Dirétário dia 27 de
fevereiro, das 15 <:]s'\17 horas; OfLciO.,do p,s,s,:" e~Çamintidnd.o p;asicioname~to
quanto a reduçao\ de vereadores; Oflcl9 da Sra.. IIse'lAna Plva Paim,
agradecendo reali~dção de Sessão Solene; Convite f {do I Sicredi para
lançamento da lPrombção 35 Anos, 35 Prêmios, dia 23 de fevereiro as 08:30;
Ofício 033/2016 da Pr6motoria Cível com relação, a Cón'curso Público para
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procurador; Ofíc;;io034/2016 da Promotoria' Cível i com relação a Concurso
.•. ~ ,./-:-' - ... "

Público para procurador; LEITURA DAS INDICAÇOES:13964Daniel Weber -
Solicita padronização de, 'lombadas; 13974iEstevão' De Loren'o - Operação
tapa buracos na',Rua Anália'Webwer. juntá da esquina com q Rua Oniva de
Moura Estery.!Í3975 Estevã'o,D'e,Loreno -"Solicit6 operação teiPà,buracos na
rua João EdUardo Kraemer. jUhtoà.esquina,câmaRua Onivá de Moura Estery,. ~,' "' - ..... '-...........-::... .,,/ ,; ..~
no Bairro Sommer; 13976Estevao'O", L'oreno,-Sollclta a roçada e limpeza da
Praça Profilú;b~o bairro Somme;: J398~Alà9r.Tpmaz)A>'IelhÔr~as""na rua .Dr.
Alberto Velho de,Souza, no bairro Sao Jorge;.•13983PalJllnode Moura - SoliCitar
ao Executivo COn1\9,setor"'20Q1P~tenteÇluerEl..âifz~ã?pinturaidOQuebra mola
nos fundos do Colégio La Salle--RDa"Marechal'Floriano; 13984 Alaor Tomaz -"', •.... - ,_. •. ,;
Colocação de quebra-m9las na rua Porto Alegre, ng .Bairro Fey; 13989Alaor
Tomaz - Melhorias na rua ~David Canabarro, nó.bcíirr0' Centro; 13990 Daniel
Weber _Solicita melhonaslld?Rúãpe~nambüCO; 139:S;'1~;6anielWeber - Solicita
melhorias na Rua Albino GêM'arát;!l'399i6dhiel Web"er- Solicita melhorias na Q
Rua da Paz; 13993Daniel Weber - Sõiidtô melhorias na Rua 15 de Novembro; V
13994Daniel Weber - Solicita melhorias na RuaSaldanha Marinho; 13995Daniel
Weber - Solicita limpeza e manutenção da Praça localizada em frente ao
HCC; 14002Gian Pedroso - Ofício solicitando retirada e lixo e entulhos nuase
campanha de conscientização da população quanto as suas
responsabilidades neste sentido; 14003 Estevão De Loreno - SOLICITA a
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operação tapa buracos na Rua Polidoro Albuquerque, junto ao bigode do
prefeito, esquina com a Itararé; 14006 Alaor Tomaz - Melhorias na rua
Coroados, no bairro Princesa; 14007Rudi Brombilla - Ofício ao Executivo para
que determine ao setor competente melhorias com urgência na Rua John
Kennedy; 14008Alaor Tomaz-,;Melhc;ria's,;ra-rUacBeloHorizonte, no bairro Hipica;
14010 Orion Albuquéfque',.;) ".,seJIiCiídlnõs'Já5]exequtivo municipal que
providencie uma \Êorç&rôrefa" através das eq~ipes ,6~:8'gentes de endemias
no Ce~itério ~~l{l)ieipal; 140.11~ei_V-&ira -, conse'Mí~9,b/cr:lçada e da
tubulaçaoJia RuaMinas Gerais, em frente'ao numero 103Oriental;, 14012Orion
Albuquerq~C~- Solicitamos a6 executivd municipal que t..providencie a
colocd'çpdde mais uma boca )de 10Gána rJa SilveiraMarlins; 140:13'l'irleiVieira,
- Soliçit~:conserlo do calçamenío na Rua Mi,nasGerais, em frente /a.ó:0'úmero
133,B~Oriental; 14014ErleiVieird - Solicitação de tapa buraco no a~falto em
~r;!e.ào 276 na,-~u~ÇlGolasJL~rient.al;l~O 15ÉrleiYieiraf-SoIiCi!O re<?lizã'f~ de
limpeza do terreno na Rua EmlilaSlmon ao lado do numero [;7 Bairro Vargas;
1401:6RudiBrombilla - Oficio ao Executivo para'que tome medidas e açõés aos
proprietários do terreno baldio localizado na rua Félix da Cunha ao lado n°
121; 14017 Erlei Vieira - Solicito a realiiaç?o de limpeza do Iterreno na Rua
Carlos Michelini ao lado do 275 Bairrô,Prin'cesa; 14018 Erlei Vieira - Solicito a
realização de limpeza do terreno na rràvessa ~enddor AlberlO Pasqualine ao
lado do 255 Bairro Braganholo;~ 4019 Erlei Vi~ira - Solicito a realização de
limpeza do ten:en~\localizado n9SRuaSil~e.ira'M'artins,ent!~ o~ números 483 e
511 Bairro Santo Antonio; 14021 Eduardo Assis- recolhiniento e limpeza dos
containers de lixo; 14024 Orion Albuquerque - Solicito a' Eletrôcar a troca de
lãmpadas quefmada~ nos três postes em frente a rodoviária; 14028 Marcio
Hoppen - a execuçào\serviço de retiradçf(de Entulhos,,Galho:se lixos na Rua
Fioravante BalezeBairTo'-Glória; 14029 Erlei,Vieira jSolicito q realização de
limpeza do terreno locàlizado na Rua Marechal Deodóro ao ,lado do número
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1155; 14030 Marclo Hoppen" - a execuçao serviço. de retirada de Entulhos,
Galhos e Iixos"ÍÍa Rua, 3 de Outubro em frente/a o' n° 42 Bairro'Vargas; 14032
Marcio Hoppen - a execuçã6serviço de retirêida'de Entulhos,GalFiose lixosna
Rua Fernabde?\Vieira. Bairro sa'ssi;~4.933<6rionrAlbuquer96e - ,sdJls!foao setor
competente" que arrume a estraaa de/Xadrez a Carazinho, para que os

\':. _~ ._'~ ".. .1
produtores rurais possam escoar sua produçao; 14034 Marclo Hoppen - a
execução servi~"de taPà:;~v!aco na ,Rua Ze'ií'o"-JbiéPeruzzó,em frente a o
n029; 14035Gian Pedroso - SõIiGitando!ao'sétor~ompeteríte a realização de...• -----_-:- ,'"
melhorias na Rua Santa .•.Catarina, especialmente no ,cruzamento com a Rua
Silveira Martins; 14037I1A,Iôor•..•T£maz - Sub~içãO~ sJ~~bueiro na rua Lauro
Webber, no bairro Pldnaltó;,14038,'Rudi'Brombilla ZOficio ao Executivo para
que determine ao setor có'n'ipet'ente !óS::s'érviçoséapina, limpeza e pinturas do
meio fio na Rua Ernesto Alves; 1404"éfMareio Hoppen e Otto Gerhardt - a
execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua
Armando Farina Bairro Alvorada; 14041Marcio Hoppen . execução serviço de
tapa buracos, pois encontra-se uma enorme cratera na Rua Dinarte da Costa
com a Rua Arlur Bernardes; 14042 Marcio Hoppen e Oito Gerhardt - a
execução serviço de retirada de Entulhos e Galhos na Rua Leo Neuls Bairro
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Alvorada. LEITURA DOS REQUERIMENTOS:13963 Paulino de Moura - Seja enviado
ofício com mais sinceros votos de profundo pesar, pela perda irreparável do
senhor Oswaldo Aluisio Shuster; 13965Gian Pedroso - Ofíciode cumprimentos
do Poder Legislativo de Carazinho ao novo Chefe do Cartório Eleitoral da 15°
Zona,Sr. Geison Luis M~!1~ga~; 13Z6'&~'R.9çi/BJ0J"[lbilla- Ofício a Conselho
Municipal dos Direitos',9.a'P3.ssoGlc0m DefLciê62ia (G:MPD),pela eleição da
nova diretoria biêfuo 2016/2018; 13967Daniel W'eo'ériSGliêita que seja enviado
ofício com cis\~.diS' sinceros votS'sA,e profundo pf!sSfIBos familiares de
OSWALDOfALOISIOSCHUSTER;13968Rudi'Brombilla - Solicitak1u~seja enviado f1
ofício pqfr{~mais sinceros VOt,bSd~_pesa'r\ aos familiares 'dq~r:~,~EBASTlÃO ,
RODRIGUES; 13969 Paulino de Móura -] Seja encaminhad8j 'ofício ao
SubPti?£urador-Geral. de JUstiÇ~'Fa~i~no D~lIaz~n de~tacan~o. seu~~~ant~s
traoalhos; 13970 Rudl Brombllla - solicita que seja enviado OfiCIOcom.os mais
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sinceros votos de profundo pesar aos familiares do senhor Oswaldo7Aloisio
&chuster; 139711Ru'di Bro~bma - Ofici6'de Apl~uso a AgenCia do Bórí"cô do
BrasilCarazinho pela comemoração do 100anos de atividades do Bantó Brasil
no Rio Grande do Sul; 13972 Rudi Brombilla - Oficio solicitando convidar ao
Gerente Geral Paulo Nardi da Silva Pôrri, UnoBB- Carazinho sobre 100 anos
Banco Brasilno RS;13996Daniel Weber,- Solicita que seja enviado ofício com
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os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de CALOS LOPADELL
DESOUZA;13997Estevão De Loreno - Seja en'Viado bficio deI cumprimentos a
CIA DO FRIO-Assistência Técniêà;Peças;'em nome do Sr.:Talesde Lima; 13998
Daniel Weber " Solicito que seja enviado óficio de apláusó 'a N'eiCésar Mônica,
que foi reeleito presidente da Cotrijal para mandato de mais três anos; 13999
Daniel Weber, - So'IiCitaque seja enviado oficio de j6plaUSO ao Centro de
Tratamento e Apoib, à Dependentes Quimicos -;CEIRA T; 14000Alaor Tomaz -
Cumprimentos' ao Es~orte Clube ROdÔÍtiário/pe16 ,fitulo do campeonato
Municipal de ',futebol\c'ategoria máster;, 14004/Rudi Brombilla - Ofício de
Parabenização a direção'\do Jockey Club de Cárazinho Ipelo sucesso da
realizaçôo .•dÓ' GP Spririt0al~s - 2016; ~4005/Éduardo/Assis - solicita a
convocaçã9, da Secretária do Desenvolvim'entoSr" Luciana Bassa'para que se

I'" .••.. --'~ ~..' - ~'.~ .••

faça presente:nesta casa dia 07..,c:Je~mdrçodo corrente;jl4009 pian Pedroso -
Oficio de"cumprimentos ao Sr. NeI César'Mêmica, quê no,lúltimo dia 19 foi
reeleito presidente da Cotrijal para manCJato"dé mais/três anos~ 14020Eduardo
Assis - Fiscalização do"bAER nos horários êiUriêibnamento dos ônibus da
Empresa Real Re0r1idas;14Õ23~L()or.Tomat~Gmpriment6s ao Esporte Clube
Brasilpelo vice campeçmato no MUniêipCilde futeboL cátegoria máster; 14025
Alaor Tomaz - cumP2m,entos ao Esporte Clube,Uniáo:pelo premio de equipe f}
mais discipli~~da dO(_¥Q;nici~I,:~e.••-fU!.?i90J-;;:ale-9ê:,r.iâ~ás~er; 14026 Daniel
Weber - SoliCita que seJa~eri"ladO~ofIClo"lcom os mais sinceros votos de
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profundo pesar aos familiares de ARI CARA; 14027 Gian Pedroso - Ofício a '
Secretária de Educação cumprimentando-lhes pelo lançamento do Portal do
Aluno; 14031 Fernando Santana - Envio oficio de aplauso ao Secret. Pedro
Westphalen e a toda equipe da Secretaria Transportes e Mobilidade, pelas
melhorias na ERS330; 14036Fernando Sant'anna - Que seja enviado pedido de
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informação sobre falta de Vacinas na rede Publica; 14039 Anselmo Britzke -
Ofício ao Diretor de Esportes, Sr.Sérgio Peixoto (tio Piskaj,cumprimentando-Ihe
pela organização do campeonato Futebol Masters; 14043 Daniel Weber -
Solicito que seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho a 39a

Coordenadoria Regio~<:i~,~~~E~uc<i~p~-alé\Yí~m:!~ho. GR~NDE EXP~DIENTE:Os
Vereadores Onon Albuquerque;,~laor Tomaz: linselmo Bntzke, Daniel Weber,
Paulino de Mourá1;'tvlo~êio 'Hóppen fizeram 'usd'áá tribuna, Ordem do Dia - O
Vereador ~dl~~;;5)rTÍbilla solicitou$lue~ requerimentos'(~J,õ;.projetos viáveis
fossem votados em bloco. O P5esidente coloca em votação 'Qfpedido verbal
do verScl"8of.>Aprovado por todos. ,O Pr~sidente colocou' kt}{ídiscussãO os
Requehrh'éntos. O Vereador Pâulino 'dê Moura discutiu os requerimeAtos. Não
hav~nd6v mais vereadores que' quisessem discutir o presidente CblOéou em
vofaçob os requerimentos. Apr6vado por todos os requerimentos. Opt'e'sidente
soiicifóu que o secretario_proc'edesse a leitura do número, autor e eMenta dof...... . - -~ ,.•.. _'--- ..:CIC..."i:..-' ~, .. .-.

Ipr:ojeto: 01 - PL001/16 Vereador Erlei Vieira, Ô qual Suprime o inciso 11d0'Artigo
i"'da Lei Muniêipal na 7.065, de 17 de dez;mb'ro de 2012. 2. PL'012/16 Ex~cutivo
Municipal, o qual Autoriza a concessão de auxílio financ~iro ao Conselho
Comunitário Pró Segurança Pública dê Carazinho - CONSEP"RO.3. PL 013/16
Executivo Municipal, o qual Autorizá, a "abertura de Crédito Especial no
Orçamento dê 2016. O secretário procedeu à leitura do parecer da Comissão
de Justiça do,s p[,ojeto~, não ,h.a.~endo~v~reqgo~es que !~uisessem discutir o
presidente Ansel'11,o Bntzke coio,coU ell)Jvotaçao .. Apr?va~o por todos. O
secretário próceqeu à leitura dos pareceres da comissão de Ordem
Econômica e, Sociál dos projetos, não havendo fvere6é1ore's que quisessem
discutir, colocou em\votação o parecer. Aprovado por todos. o presidente
colocou em ;discussão os projetos CÓ,M os pareceres jó' aprovados. Os
Vereadores Ahselmo\Biitzke, Paulino de 'Moura/e Otlo'Gerhardt, Alaor Tomaz,
discutiram os projetos.\Nao havendo mais vereadÓres' que quisessem discutir o

'I. \. '. .'.r.'.'
presidente colocou em votação. Aprovado por"todos. Nada mais havendo a
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tratar, sob"proteçao de Deus,o preSidente/declarou encerrada a presente
sessão, convocando os senhores,vereadorés pára a próxima se'ssão solene a
se realizar n'o'dia 29 de fevereiro de' dÓis,mil ezesseis às' dezôito horas e
quarenta ec\.o minutos. ~,...- <-O ,./ ) .

~ ~
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ereador Anselmo ~~ ~ke~d r~p-.'
Presidente '- AI RA. ,,' L- cretárior-';; Z~~'~:-:'"'r -- p...--
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