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Câmara Municipal de
Carazinho

APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de

ATA DA REUNIÃO OR.DINÁRlkO,O DIA 30 DEMAIO DE2016
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/:_\) ((fA~ Presidente

A t. ,,<fld,. d - d '~d d' '1 d . d' ~.t' ho ngeslmo, la o mes e maio e•.. OISml e ezesselS,as ezo! o oras e
quarent9 re;cinco minutos, oco'rreu ch~igésirila sessão do ano dbcTóis mil e
dezes{él0da Cãmara Municip</ de Carazi~ho, O Vereador Edu'drá..0Assis
pro!2edeu à leitura de um trecho da Bíblia, O Presidente colocouc-;:em
apreciação a ata020l16"Estáe'm discussão d~,atosAlãQ.ilovendo vereCiÔores

J" ..•••••--"-:- ,-.",: • L, ••. ~ __ ~

qU,e'quisessemdiscutir colocou em votaçãp, Aprovado por todos. LEITUR}íDO
EXPÊDIENTE:...• Ofício 124/16 do Executivo"Municipal, o qual encamin\ha _
Projeto de LeiI052/2016; Ofício 093/16 do Executivo Municipal, o qual
encaminha relatório de atividades e "mét,as; Ofício 105/16!do DEMA em
resposta ao OD 346/2016; Ofício 05811'6' do -PREVI,solicitando cedencia de
servidor; Ofício :da Sociedade EspíritaResgate,do'sFilhos de Órion - SERFO,
solicitando rec~rsos, para manut.e~ção ?e" seus proje.toshO~iais; Ofício da
Sociedade Espílital,Resgate dos'tFilhos de~Orion - SERFO)solic:itando uso da
Tribuna Livre do;mês'jde maio; Convite do Museu Olívio btto para exposição
"Transformando o \i,spaço e construindo o ámbiénte"; I LEITURA DAS
INDICAÇÕES: 1'5166\'~udi Brombilla -j,Qficio ,ao Éxecutiyo solicitando
providencias quanto o. Ii';lpeza do terrenOJocal~zado/A9' Rua ~elix da Cunha
ao lado n0121;15178 Alaor Tomaz - Pedido para coloc:açãode parada de
ônibus na rua Ipiranga esquina com a rua' CarlosiG6mes, nb bairro Fábio.;
15179Alaor To':]àz. MelhOri,às\narua Rufino'SouzaieaL no bai~o,sommer, que
apresenta treéhos com muitaS"irregularidades;/15180 Daniel'Weber - Solicita
concerto ddRya Piauí; 1518f'Dohiel~e3er<' Solicita conc:érto,do bsfalto da
Ru? Fernanl:!.o)À;'~leCk; 15182Alà'or,Joma.z~élhorias n}~aMafc:jIiO Dias, no
bairro Santo AntoniO, que apresen.ta trechos com, /'.' :-'>
muitas irregularidades; 15188 Gian' Pedrôsõ.•,J~Solicitané:foinstalação de um
quebra molas na 'Rua Dia~dntino Tombini no BairrctÔriental;rf5189 Paulino de
Moura - Solicitar <fo~xecutiV6';:jgl1tameRtê-Côm o setor competente a
operação tapa buracos'p.róximo a Brigada Militar na 'AVenida Pátria, Centro;
15191 Erlei Vieira -{'SoTIeito_realizar Patrolamentâ, Ensaibramento e
compactação na Rua Ma0fili6kJosS0l1tosn965rBairro"Flàtêsta; 15192Paulino de
Moura - Solicitar ao ExecutiMwfc;"or:«,ittétOr.c'Cómpetentea operação tapa
buracos na Avenida São Bento. Bairro: Glória; 15196 Paulino de Moura .
Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente, realize a pintura
dos Quebra molas na Rua Siqueira Campos. Bairro: Vila Rica; 15202 Orion
Albuquerque. Solicito ao setor competente que realize a limpeza do bueiro
localizado na rua Ibaré nas proximidades do número 871 , Bairro Floresta; 15204
Daniel Weber - Solicita agilidade no conserto do encanamento da Rua José
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Bonifácio, em frente ao CELTI; 15205 Orion Albuquerque - Providenciar a
manutenção e compactação do calçamento na Rua Paissanú, entre as ruas
Polidoro Albuquerque e Gonçalves Ledo - Barro Pádua; 15208Daniel Weber _
Solicita limpeza na Rua Pedro Vargas\trecho.entre as RuasDavid Canabaro e
Almir~mte Tamandaré;;}~2p'iQor;i_~l>v~êeU-\s6!iê~9 rqçadc:' no terreno on.de
esta Instalado o CEeTI;,1:5210cDanlelWeber -SoliCita mell'i"onasna Rua Ivallno
Brum; 15211 Dah!~t.'wéber - Solicita trabalho itHÊ?/~JiSpibramento e
compactaç9? 'hg1Rúa Clement~/Bârnâsq~e; 15215 Dariiel~W~,b;;r - Solicita
co~serto/."d~ic':llçamento da ~úa 15-,~e N.ovembro; 15216 Gt9j1,-\\edroso -
Sollcltanao serviço de recolhimento deJlixo, galhos e entulhos na,rua Arnaldo

.••••,-.,A.". ',-., •• _", .~, .í",
Graeff;cesqulna com a Rua Hennque Teodoro"Schutz; 15221Estevao De'toreno
- so~diàç60 de vaga de estaciohamento paro deficientes em frente~N'oVO
BANRISUL; 15222 Estevão Dé Loreno - ISolicita o cascalhamentd e
cQàipâctação do-RO(fPeBro "AlvaresCabral, nobaiirõ~F6ôío; 15224Estev'cíocDe
Lô"réno- Solicita' operação tapa buracos nb.~ua Alexandre da fMotta, es~uina
com - a Venãncio Aires ate a Av. Patria; 15228 Gian Pedros'b - Solicitando
melhorias na Rua Claudio Santos; 15231 Alaor Tomaz - Se,yiços de tapa
buracos na rua' Irineu dos Santos Mateus, nQ bairro Fey; 15232Alaor Tomaz _
Serviços de topo buracos na rua Bernàrao pàz ~m ,frente ac?nymero 1121, no
bairro Medianeiro. LEITURA DOS REQUERIMENTOS:;15165 Daniel Weber - Solicita
que seja enviado oficio com os/mais sinceroçVotos de p~ofu'ndo pesar aos
farniliares de ANGELOCOLUSSI;15T'67Rudi Br'ombilla- Ofició de parabenização
a senhorita Michele,Alexandra Lucca pela participaçãç) do seu canil no 6°
Campeonato Brasil/Utuquay da raça Cimarro; 15168 Rudi Brombilla - Seja
enviado oficio com oS,rtJaissinceros votos de profundo pes'ar aos familiares do
Senhor Eugenio!Karnph6r.;;t; 15169 Erlei Vieira.- O Vefeádor abaixo assinado
solicita na formo regimental, que após aprovado em' plénário s'eja entregue o
certificado a SAMU- Ca'razinho RS;15170Rudi Broh,biíla - Sejcíenviado ofício. " '\, , " .•....... ~corn os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Senhor Angelo
Colussi; 1517-7Rudi Brombílló, 'O.ficio de "P6rabénização /00 BÓr;lrisulpela
inauguraçdo 'Pqs novas depehd"êhclos/tsrnérciois em/nos,só.I cidade de
Carazinho; '15183 Rudi Brombilla - Seja ,Elnviado oficio com 'os~rilcíis sinceros
votos de profuhçjo pesar aos familiores' do.Senh6r Dalci' de Souza Leite; 15187
Rudi ~rombíllo - Óf~cio de RC(f'g~enizaçã?a dirê29~ Farmgclo GI?ri.a/Redes
Associadas pela relnauguroçoo~.suos. novos~estruturas,ComerClals; 15193
Doniel Weber - SolicikJ'que seja enviadciõlíCÍo com os,mais sinceros votos de
profundo pesar aos fomiliãresde DALCIDESOUZALEITE;r15194Anselmo Britzke-
Oficio de cumprimento(àos ri~rietáriose a't~dos óxc''ôlaboradores da Rede
de Farmácias Glória, peíá'réiQÇlúg'GfdÇã61'Eld.máfriz; j 5195 Anselrno Britzke _
Oficio ao gerente geral Sr.valm'ortültiV\àrgC'tti e a todos os funcionários pelo
inauguroção da nova agência do Banco Banrisul; 15203Orion Albuquerque _
Aos familiares do Sr.Dalci de Souza Leite, e ao Grupo do Supermercodos
Economia externamos otrovés desta, nosso profundo sentimento; 15206Aloor
Tomaz - Cumprimentos ao Pelotão de Operações Especíais(POE)do Brigada
Militor de Carazinho pelo trobalho dedicado e de resultados efetivos; 15207
Gian Pedroso e Rudi Brombilla - Oficio de cumprimentos ao CTG Rincão
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Serrano que comemorou seus 58 Anos de Fundação; 15212 Fernando
Sant'anna - Envio de oficio aos familiares votos de profundo pesar em nome
do PODERLEGISLATIVODE CARAZINHO, pelo falecimento de ARNINO SILVA
COSTA; 15213 Fernando Sa~!~arma(\Ql:)e!se)9, ~~viado oficio de 9plauso a
SEC~ETARIADE CULTU~A...9,e:~A,L_Iv1SIR:~P~S\0ISSqçs prl? realrzaçao da 31°
Edlçao do CARIJO.,DA,\.C}NÇAO GAUCHA; 1521'4£FernqnôoSant'anna - Que
seja oficiado aos 'fdmiliares votos de profundo pesdr>'éfií' Rome do PODER

\ '. " -.• ' . . - f., ), ..•

LEGISLATIVO~DECARAZINHO,pelo falêeimento de DALCIDESGl:JZALEITE;15217
Gian pe9Jó~~:,",Óficio de pesar/60s f9!,T1i1ia'fesde Dalci de sõJze;Ceite; 15219
Fernando,;Sant'anna - Que sejCilenviado ofiCio de aplauso ao L10NS.CLUBE
CARAZ1NHCS-GLÓRIA pelos seus~50 anos de latividades em noss; :níGnicípio;
1522Ô:P,aUlinode Moura - Seja e'nviado um ofício aos familiares corrfôsJ.votos/~ :-0....'...- ,. ~. __ "A
com profundo pesar, pela perda irreparável do senhor DALCI SOUZACLEITE;
152ii3'Paulino de-'MoUra"-'Pedido de informaçàõrelaclonaâo ao Projeto<'&e:cEei
n6:0~7/2016; 15226Daniel Weber - Solicitaque'seja enviado ofibo de a~ouso

-! i ~... f

ao Sesc, representado nesta pela gerente Giana Groth; 15229Gían Pedroso _. . ,
oficio ao Gerentedo Banrisul de nossa cidade e ao Presidente, da Instituição,
cumprimentando-lhes pela inauguração dO,nova agencia; (5230 Fernando
Sant'Anna de Moraes Daniel Weber Estévão De Loreno Mardo Luiz Hoppen
Otto Gerhardt -~Solicita ao DAERa instalação,de Redutores dê velocidade e
melhorias no aéostamento da ERS-142no\tredio urbano/da 'rodovia; 15223
Eduardo Assis- ÓfíclG a 39° Coorde'nadoriáRegional dê Edúcação solicitando

- \ ' .-' ,
a separação dá 2° e 3° séries da EEEFEduardo Graeff.GRANDE EXPEDIENTE:
TRIBUNA LIVRE: Darci 'Guimarães - Presidente da Associa6ã'0 de Moradores do
Bairro Vila Rica .e Re'p~esentante da Serfo'7 Sociedade Espiritd. Homenagem
ao Lion. Ordem 'do dià; O,presidente colo60u em'disc0Ssao os Requerimentos,

'. \ ,i I .•

os Vereadores ~aulino 1e,Moura, Danie Web:r,~Est~vão D,,: Loreno, Alaor
Tomaz, Fer~andq Sa.nt'an,:!~,\,.OttoG.er~ardt, G'9n ~edroso, 1y\~~CIOHopp~n,
Anselmo Bntzke;"Rudl Brombllla'e Erlel Vieira diSCutiram os requenmentos, nao
haven,?o f'T}oii vereadores q0Et,qui~eSSem.••dí(c~ti( o presi~énte•.•cb!ocou em
vota.çao os:re~u,enme~to:. Aprovq~()~ortodp's os requen91ent,os(O)Vereador
Paulrno de Moura pediu vistas do Projeto de Lei 047/16, aprovado por todos. O
Vereador Estevao De Loreno pediu vista~'do.P;:oleto dé Lei 043/16, aprovado
por todos. O Presidente sOliçitci'uque o Secretd'"rió,pto'cedesse'a leitura do n°,
autor e ementa dbs,projetos;:'F'wjeto.de,lel;.048/16 de autória do Executivo
Municipal, o qual Autoriza aberturo de"'"êréditos Suplementar e Especial no
Orçamento de 2016. e Prô,jetode Lei051/16 de autoriá' do Executivo Municipal,/r.~ ----..c ••.. _ __ .,~ •••..•.•

o qual Autoriza abertura_çi.(~c.~ditos Su~le.~~n.t9re~E~pedal no Orçamento de
2016.O Presidente solícitou'qu~A2sse Ifeita,o)~itura do parecer da Comissão
de Justiça e Finanças, está em discuss'6õ'(l'parecer, não havendo vereadores
que quisessem discutir colocou em votação, aprovado por todos. O Presidente
solicitou que fosse feita a leitura do parecer da Comissão de Ordem
Econômica e Social, está em discussão o parecer, não havendo vereadores
que quisessem discutir colocou em votação, aprovado por todos. Está em
discussão o projeto, não havendo vereadores que queiram discussão coloca
em votação, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, sob
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proteção de Deus o presidente declarou encerrada a presente sessão,
convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se
realizar no dia 06 de junho de dois mil e dezesseisàs dezoito horas e quarenta
e cinco minutos. - (Y;.=:-' ~.-
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Ve eador,Anselmo Britzke
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