
Câmara Municipal de
Carazinho

APROVhDü POR UNANlt.iiIDWE
Na reunião de

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA D.OeDIA28 DE MARÇO DE2016 D \ ADR. 1016

~G\5'L2!jlt6J JVO /,i,
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Ao Vi9ési~<tÓitavo dia do mês qe março de;dois mil e dezesséis~sdezoito
hOi.as~t~~brenta e cinco mi~uto~?OCOi.reua ,!écima primeim sessã<;..1J.s,ano
de dOls:mll e dezesseIs da Comara Municipal de CarazJnho. O Vereqd?~Erlel
Vieirâ>procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente colocou-em
apreciação a ata (ÚOi16~Estó~émdiscussão ã"-ato;rnão-hovendo verea(jbres-'-- - '~ " . (,~,que quisessem discutir colocou em votação._.Aprovado por todos. LEITURJk

OO

EXPEDIENTEOfício 059/16 do Executivo Municipal, o qual encmninha - Projeto• •de Lei 027/2016;.Ofício 008/2016 da OAB' Subseção Cmazinho encaminhando
cópia relatório ~dos fundamentos q'::Je"mo.!iv9ram a apresentação pelo
Conselho Fedeml da Ordem dos Advogados. do Brasil,' do pedido de
impeachment da .., Presidente da República>j OfiCio do Sindicato dos
Comerciários agradecendo propóSiçãO deautotia do Vereá"dor Gian Pedroso,
pela passagem 'dos',35 anos de fú;;'dação"-ao Sindicato; Ofício ao Associação
de Pais e Amigos dos Autistas - AMA solicitando espaç</ na Tdbuna Livre de
abril; Ofício da Assoêibção de Pais e Amigos dos Autistás :...AMA convidando
para participar do moylr:nento de conscien'tização ao Oía Mundial do Autismo,
dia 02 de abril 09 hOi.OS'na Praça Albino'HilIebrandt/Cónvite "do Neeja pma
solenidade de implantdçe.o do novo regimento, did 23 de m6rço as 18 e 45
minutos no Neeja; OfíciO;.doyereador otto A. 9érhárdt Neto comunicando
sua desfiliaçãÔ junto ao 'P.artido dos Trábalhadorés e posterior filiação no
Partido Rrogr,:ssisla; LEITURA 'DAS IND}CÁÇÕES: 14432 jGioÕ',pedi.Oso -
ContinuaçQo. 'da pavimentaçãp ...••..asfáltica ...na Av. jPátrio? trecho de
aproximadàm(nte 200 metros entreã Ruo"Monte Alegre e Ibaré; .•14433 Gian
Pedroso _ Reaiizpçãode.melhorias na, RtJoJôare, qyem sobe em direção ao
Bairro Floresta, pois é preêlso_mu1ta perícia pã'rc(nã6,'cair em um buraco; 14434
Gian Pedroso _ProVidencias'""-com_-relaçãoa-:..ul:r.i~Pê"doçodo ""asfalto que cedeu
nos proximidades dd''''esquina com ~a-Rua Itoqui; ..•..l4.435 Gian Pedroso -
Indicação limpeza terrenos ...b9ldios 'com a devida .....cpbranço do custo aos
proprietários; 14436 'Gi~nJ;;p~~0~S;-:~~It5?ria$;~1.~9' sentido de que o
corredor/beco que dá aC'esso',90~.~'F~~~~~,'.go'Cunha pela Rua Silva Jardim
não fique alagado em dias de chuva; 14437 Orion Albuquerque - Solicito ao
departamento de transito que pinte novamente as faixas de segurança na av.
São Bento próximo a escola Marque de Caravelas; 14438 Marcio Hoppen - a
execução serviço de limpeza e recolhimento de entulhos em frente ao nO?7
Rua Rufino de Souza Leal Bairro Sommer; 14442 Rudi Brombilla - Oficio ao
Executivo para determine o setor competente realize melhorias na Praça
Alfredo O' Amore em frente ao HCC;14443 Alaar Tomaz - Melhorias no rua São
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Vicente de Paulo, no bairro Alvorada, visto que a mesma apresenta muitos
buracos e desníveis; 14445 Alaor Tomaz - Melhorias na rua Santo Cecilia, no
bairro Alvorada, visto que a mesma se apresenta intransitável: 14446 Alaor
Tomaz _ Melhorias na rua Raul pilla,{no ..•.poirro Fábio, visto que a mesma
apresenta buracos e.....,d~s~~0"]l~'~q,:Ól\€ntAlR.ú?u~uque- solic.ito ao seta;
competente que to~-..-e:,p~ovldenclas oe colocar q~9rad~:9._~bueiro que esta
aberto na rua Aloisió:fStein no bairro Broecker; 14462110rion Albuquerque -
Solicito a El~Jo~br4'qUe troque a}.lãmpaS!a; queimadSs'0éí'",~U? Coimbra
esquina cúm,'o .rua Ipanema nOlbolrro Opera na; 14463 Paullno/de Moura -
Solicita~~êíÔet'Executiva com lo sét"r competente o pó~oklmento,
cascalhamento apresenta muitos buracos na Rua Vitória Bairro: Florestói,14464
Erleieie~rã _ Realizar patrolamen.t'o, ensaibram.ento.e compactaçãó-;rÍ$íl:Rua
Jefersor'lPacheco em frente ao n01l55; 14465 Erlel VIeIra - Realizar conserto_do

!. ,.;, __ '~~~' ,~I, i I', .,',

cGllçomento na Rua Minas Gerais em fretne ao n0243'-BairroOriental; 14466:Erlei
Vielr8' _Solicito realização de conserto do calçamento na Rua Minas Gerdis-ê'm
frente aos nOs640 e 650, Bairro Oriental;' 14467 Paulino de Moura - Solicitar ao
Executivo com I o setor competente' o patrolamento, éascalhamento
apresenta muitos buracos, na Rua Maurmo dos Santos, Floresta; 14468 Orion
Albuquerque _ ~o\icita ao setor competénte que".seja limpo com urgência a
parada de ónibus na rua Padre Gusmão esquina com Coronel Bordini; 14469
Fernando Sant'ann'a _ Solicita aci\etor cOf"!'lpetente que realize o limpeza e
recuperação da prdço doBairro'-Princesa,~pois existe muito l1xo~acumulado na
mesma; 14470 Ferndndo Sant' anna - Solicita ao setor cOn1petente que realize
reparos na estrado velha de São Bento, onde uma valetáfoi aberta a mais de
um mês; 14475:EstevÔó.pe Loreno - SoliC?itÇla ro.<;odc(e limpeza do canteiro
central da Rua Assis Brasil, esquina com~~a Rua São Luiz; 14476 Estevão De
Loreno _Solicita operaçãôJapa buracos na Rua Leo1lel Rocha, no bairro Ouro
Preto; 14479 Daniel Weber",- Solicita melhorias n'd Rua Minás Gerais; 14480
Estevão De).::6reno e otto .•....q~rh?rdt - "Solicita 5' '~otrolament?~"cpscalhamento
e compactação da Ruo Cat\jípei ..['o Bairro,Ouro Preto; 144814Mareio Hoppen -
a execuçlq,o, serviço de retirada.ge.::.çntulhos, Galhos e li~ós naiRu~ Henrique
Teodoro Schultz Bairro Vila Rica; 14485 ErleiVieira - Solicitara realização de tapa
Buraco na Rua Goias Bairró Oriental;""14486 ....MarcioA"Hoppert' - a execução
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serviço de, patrolamentó~~ensaibramento,..e."'cómpactação na Rua José
Biachi Bairro Noss'à,,;;enhora"'A.'parecida,,:eem::::-tod"a sua extensão; 14487 Erlei
Vieira _ realizar a roçad(1 do terreno nos flJr1"dosda lancheria Janjão no Distrito
Industrial; 14490 Mar,ciq "Hoppen - a execução"serV,iço de, patrolamento e
ensaibramento e cOrhppétqçaõ-na RUa,Minq~'Ger,â]s"-:BairroOriental peço uma
maior atenção, LEITURA\,6qs: iilE9UER!MENTOS:r4431 Aiaor Tomaz
Cumprimentos à Equipe Rl Jiu Jitsu....Campeã do 2° Cruz Alta Open, que é
considerado o maior evento do Jiu Jitsu da região Norte do Estado; 14440 Rudi
Brombilla _ Seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar
aos familiares do Nelson Ninow; 14441 Rudi BrombH1a- Seja enviado ofício com
os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares da sro Angelita Fátima
Rodrigues de loledo; 14444 Gian Pedroso - Oficio ao Pároco da Paroq.
N.Sra.da Glória e ao Grupo do CU cumprimentando-lhes pela belíssima e
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emocionante apresentação da via-sacra; 14447 Daniel Weber - Solicita que
seja enviado oficio de aplauso à Igreja Internacional da Fé pela passagem do
seu 80 aniversário; 14448 Daniel Weber - Requerimento de Pedido de
Informação; 14452 Daniel Weber _,Solicitorqu_8,sejaenviado ofício com os mais
sinceros votos de profundo \"p'êSb<' ao.tfOrhilia'r~r~~,e::JYAIRLIMA DE OLIVEIRA;
14453 Daniel weber.~SQ~~jtal"qGe selaenviôdó Q!íSio S?~ os mais sinceros
votos de profundo [?,esáraos familiares de TALlTA LURDg~1BASANELLA:14454
Erlei Vieira -(SêjÇ1encaminhado ofíc\o'-externando os mais~lnCeros votos de
pesar aosf}Ôrnillàres da sempr",'lembradÔ\AngeIi1a Fátimã1~Ódrigues de
Toledo:,.,1'4455.Gian Pedroso - o.fício de pesar aos Familiares dá~Sra. Talita
Lurdes(Ba"Sànello; 14458 Gian Pedioso - afíciõ de cumprimentos 'à ..•Direção,
Funcióntirlos e colaboradores ~a RÁDIO. GAZETA DE CARAZINH6;<':pela
comêmbração das 34 anos dai Emissora: 14459 o.rion Albuquerque .ê~";laor~ .:, . ~'_" _ , ,~ ' ,,,;z ,- ,c
Tombz _ Solicitamos ao executivo municipaL Secretariü,.de .-Squde e ou!ao
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órgão competente, que seja encaminhado,.a esta casa, o que segue; 1'4íl-61
Paullno de Moura _ Seja enviado um ofício com os votos de profundo p'êsar,
pela perda irreparável do Senhor IVANIR LIMA DE o.L1VEIRA:14471 Fernando
Sant'anna _Quê seja enviado oficio de. aplauso a Equipe Rl Jiu JITSUque no. '.." ;. - ~
ultimo dia 13 sógrou-se campeã por .equipes no .20 Cruz Alta Open; 14472
Fernando Sant' anna _Que seja oficiado aos familiares"'\/otos de profundo pesar

" ,\ '. ( " ~
em nome do Po.DERLEGISLATIVQDECARl>iZINHG,pelo falecimento de DIANE

• ' L'. • .,,- .•} : " .' -DIEHL:14473 Glon Pé.droso _ o.flclo ao DAER, placas RS 142: t 4477 Estevao De
Loreno _Solicitá nova, pintura nos quebra molas e faixa de' segurança na Rua
Leonel Rocha, no bdrro Ouro Preto: 14478 Daniel, we~er - Solicita que seja
enviado ofício com os Mais sinceros votos de profundo/pesar 60S familiares de
DIANE DIEHL: 14481 Anselmo Britzke - Séia. encami~hódo ofício ao pastor
presidente Jonqs Mourà"E3'9 todos os membros dcy'lgreja InteJnacional da Fé
,pela comemoração de .•..6it.o anos: 14482 Est~vão'De Lor.eno - Solicita a
instalação dê' placas de \qentificação éom nóme' dos Ruas-.-.nobairro Ouro
Preto; 14~á3')'c;ian pedras o "'?fíci? de peSá'. 90's familiarés dé.e

iane
Diehl;

14489 Alaor Tomaz e Anselmo. Britzke~ Requerimento! o EimQ Preso da
República " Dilma Roussef solic~arído •••séjq ~ sancionaBa.-..,.b \produção e
distribuição do'.Fosfoetanolamina SintéticO. rttlBUNA LIVRE: Gmente do Banco
do Brasil Agênda caraziilho_Senhor PauloNarái~d6 Silvo porh e a Defensora
Publico do Rio G?tmde do..•.Stil::'cPmatuaÇ9ó1iÓ Cidoder'de Corozinho, oro.
DANiELE DA Co.STA'LIMA. GRANÕE EXPEDiENTE; Conforme Requerimen10 n'
14351 do dia 21 dermdrço"de autoria do Ver.eaaor Anselmo Britzke, será
ocu~ado pela Secretó.rig ~~~ic}.ºa\' de' S51fl,dê,sra~f,ernanda da Cás, para
realizar uma exP\anaçãb.llsobr~la.:1it~~ç.ãil do 'rsaúde hoje no município,
consultas, exames, procedimentos, remédios, farmácia básica, ESFs,médicos,
etc. Ordem do Dia _ O Vereador poulino de Mouro solicitou que os
requerimentos e projetos fossem votados em bloco. O Presidente coloca em
votação o pedido verbal do vereador. Aprovado por todos. O Presidente
colocou em discussão os Requerimentos. Não havendo vereadores que
quisessem discutir o presidente colocou em votação os requerimentos.
Aprovado por todos os requerimentos. O Vereador Orion Albuquerque pediu
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vistas do Projeto de Lei Complementar 009/15. O Presidente solicitou que o
Secretario procedesse a leitura do n°, autor e ementa dos projetos: 2. Projeto
de Lei 003/16 do Executivo Municipal. o qual Institui e dispõe sobre o Programa
de Guarda Subsidiada para CriançaSt8 ~Adolescentes em situação de risco
sodoL denominado programt(FômíliolÃ:<:a'lhe"Cioro/3:-projeto de Lei 020/16 do
Executivo Municipal:f.?"q'!91~\ijc{~nb1"aredaçaõ"\i9~'hci7~)'~do Art. 6° da Lei
Municipal n0 6.557107'.'4' Projeto de Lei 023/16 do Executivo Municipal. o qual
Dá nova redáçãC;';bO Art. 10 da Lei.....MDnicipal n° 8.0 16/{5~.l8rojetode Le;
024/ 16 do{~écutivo MunicipaL ?~qual Autà~iza o poder Exeé'ytj9o a firmar
Convênio"':8eo cedência de servidor poro. á FUNDESCAR.6. 'R~lat<ório de
execuç(jii;õrçamentária do Legislativo Municipal do mês de Dezefi,l;>~o/2015.
7. Relátóno de execução orçafll~ntária do Legislativo Municipal dojnê.S de
Janéiro/2016. 8. Relqtório de execução orçamentária do Legislativo Muniéipal
dd'mês de Fevereiro/2016~6 '.presidentesolicitiou-que.fosse,feita a leit'ifrã.•(jo
pa~eter da Comissão de Justiça e Finanç~s}esiá em discussão ~ parecei';-nab
havendo vereadores que quisessem discutir coiocou em votação, aproSado
por todos. O Presidente solicitou que .fosse feita a leitura do parecer da
Comissão de Ordem Econômica e Social, está em discussão õ parecer, não
havendo vereadores que quisessem diséutir cOlocou em votação, aprovado
por todos. O p,resiçiente colocO~em discus~~qos-~p,rojet.os,Inão havendo
vereadores que qui~essem discutir coloCou'em"votação', aprovado por todos.

o ' ~ ' ••..••. 1 ' ..' '
Nada mais havendo, a tratar, soe proteçãb de Deus 'o presidente declarou
encerrada a ptesenty sessão, convocando os senhores' vereadores para a
próxima sessão ~ordiná'ria a se realizar no dia 04 de abril de dois mil e dezesseis
às dezoito horai e qUb~a e cinco minu!.~]. / ; /

A';~ .. /
ver~~o[Ans,-elmoBritzke Verea'Oor. RUdineiBro.mbilld\

Presidente . ~cretáriO '.' (J
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