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Câmara Municipal de
Carazinho

APROVil.DO POR UNANIMJOi>.DE
Na reunião de

ATADAREUN.IÃ..9 O.~DINÃRIA:.])OI?I~~!\~E JULHO DE 2016~ 111 AtiO,10~~
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Ao Vi9é~~~;uinto dia do mês de j"Clhode dois mil e deze~~;~s)dezoito
horas~-o-ê;orreua trigésima sessàó do ano de dois mil e dezesseis'd6~çômara
MuniC:ipol de Carazinho. O Veréador Alaor Tomaz procedeu à leit&â:de um
tre~:b9'da Bíblia.O Presidente colocou em apreciação a ata 029/16. 'ESió'em
disçussão a ata. não~havenàõ' vereadores qu~eqUisessemdiSCutircOloéQu'em
vÓíOção. Aprovado por todos. LEITURA"DO EXPEDIENTE:Ofício 160/16 do
Executivo Municipal, o qual responde Pedido de Informações OP 121/2016;
Ofício 159/16 do Executivo Municipal, o 'qual responde Pedidó de Informação
123/2016; Ofício 165/16 do Executivo.MunicipaL o qual responde Pedido de
Informação 128/2016; Ofício 166/16 do"Executivo Municipal, o qual responde
Pedido de Informação 129/2016; Ofício 132/16ido Exe'cutivo Municipal, o qual
responde Pedido de Informação'132/2016;'Ofíéió do CPERSsolicitando Espaço
da Tribuna Livr.edia 25 de julhô;' Ofício 03/20 16 do. Conselho Municipal de
Tradições Gaúchas de Carazinho manifestando agrcldecimento pelo apoio do
Poder Legislativo na 'recepção do Grupo de Cavaleiros dejSão Miguel do
Oeste, dia 14 de jUhhO; Convite da Faéuldade de Medicina da UPF,para
palestra, dia 27, sobre à uso racional de~lnedicaméntós, no salão nobre do
HCC; LEITURADAS INDICAÇÕES: 15811Daniel Webér ~'Solicita' a implantação
de Semáforo para Pedestres; 15817Gian Pedroso' - Solicita diversas melhorias
na Rua Antõnio Casemiro\.dO" Luz, B. O~ro 'préto:' pois ela' encontra-se em
péssimas coÁdições de trafegabilicjade; 15821Gian Pedroso - En<:aminhando
ante projeto sugerindo a instituição"do o'Programa TradiciónalisrY1o;naEscola,
e fi~a outrà~.Pt:),:idênc~as; 15827ÀI6êÍr~omázt0elho~i9S' na rug 'Máchado ~e
ASSIS,no balrro\Sao Joao; 15830Alaor Tomaz>;:.Melhonas em toda a extensao

~.. •...... _A.....-) r •.
da rua 20 de Sete.mbro, no~_~rro .Centro; 158~FJrnando ~ant'anna - SoliCita
ao setor competer:Jte que'Tealize .Jecharbento de um buraco na RUA
BENJAMINCONSTANT'esquinaRUASA"FÜOSDUMIONT;15845Marcio Hoppen - a
execução serviço de, p~trolamento e ensaibramento e-compactação na Rua

,,' "- ---.,. ,-- ..<"~,~ ~
Castelo Branco e em tQdd stla extensão;"15i346Marcio~Hoppen - a execução
serviço de retirada de Entulhõs/GdíhõS"é"'fixó;);a'Rua, Paissandu Bairro Glória;~-...••..... """,. •..
15847Marcio Hoppen - execução serviço de, Venho através deste reiterar o
pedido de patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua Cuiabá
bairro Floresta. LEITURADOS REQUERIMENTOS:15814 Rudi Brombilla - Seja
enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do
Senhor Diversino Pinto Marcelino ( Gordo da Carmetal ); 15815Rudi Brombilla -
Oficio de parabenização a direção da Empresa JG LASERINFORMATlCApelos
15 anos de atividades comerciais; 15816 Rudi Brombilla - Oficio de
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parabenização a direção da Empresa Tubo Gelo LIda; 15818Gian Pedroso -
Ofício de cumprimentos ao Major Gefferson Rodrigues, que assume o
comando do 38° Batalhão da Brigada Militar (BPM); 15822 Daniel Weber -
Solicita que seja enviado ofício ,com os',maissinceros votos de profundo pesar
aos familiares de lAURO;>ODAIRPETRY;15823p'áúJlnode Moura - Seja enviado

I. .' ' v. ...., ,.. , .•
ofício com mais sinceros:votos de profundo' pesar: pela~perda irreparável do

,,\~ ",'- .,.,' .,;' ..~. '"
taxista senhor lauroOdair Petry; 15824Anselmo Britzke- Seja registrado em Ata
e oficiado aos 'familiares votos de 'profundo pesar, pela perdÔ,' irreparável da
Sra. M~~q~lerézinha do Ambrant~; 15~26 Gian pedrc3'so~9fíciO de
cumpnmentos ao Esporte Clube Nova,Ouro Preto e Vila Nova, que sagraram-
se Campeao e Vice Campeãõicampeonato amador; 15828 AldG~TOrnaZe
Daniel,:Weber - Cumprimentos "ao time do Novo Ouro Preto pelo 'titúlo de
ca~p-ê60 do Campeonato Municipal da Segunda Divisão de Futebol de
Car-npo; 15829Daniel'Wé5e( - Solicita' que sejo.enviadóõfíCio com ós,mais
sinceros votos de profundo pesar aos fàmiliares de OlGA GATTI BARBOZA;
15831 Daniel Weber - Solicitando o desentupimento da tub'Ulação da Rua
lbaré próximo ao n° 871; 15832Gian Pedroso - Ofício ao padre Arnildo Fritzen,
cumprimentando-lhes pela organização e realização da XIXFestado Colono e
do Motorista; 15833 Rudi Brombilla - àfiéio de parabenização'a Coord. do l°
Encontro Artístico e Cultural do CTG Rincã6\,Serràno e' 3~ Etapa Festival
Nacional Cultura Gaucha; 15834)Alaor, Tomái - Cumprimentos ao Esporte
Clube Vila Nova pela conquislà do viêe campeonato' nÓ Municipal da
Segunda Divisão dÓ Futebol de Campo; 15835 Rudi Brombilla - Oficio de
Parabenização 9ireç'qo Jorna! Correio R~gional, pelajc,omer;noração do 38
anos de fundaçao; 15837Paulino de Moura - Cumpnmentos ao EsporteClube
Nova Ouro Preto e Vil6 Nova, na conquistâ'de Campéãó e Vic'e Campeão da
Segunda Divisão do Futebol de Campo; 15838Anselmo' Britzke,~Seja registrado
em Ata e ofidado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda
• I ••••. .•••• . F.' ",._ •

Irreparavel da'Sra. Josefa'de'vargas; 15841 Fernando Sant'an'na - Que seja
enviado ofid~ de aplauso a'o,Sr:HERMESDANíELl6 todos integrarites do L10NS
CLUBE CARÀZINHO GlÓRIA pela 'realiza-ção/ do 1° RGD; 15842) Fernando
Sant'anna'-Que seja enviado ofiêiO'.•.•de aplauso a MA}IÁ DE'LOURDESGOBBI
que no último'sábado tomou posse COrt,o,Gbvernadora do Gábinete Distrital
lD-7. TRIBUNA LIVRE: Direção do CPERS.GRÀNDEEXPEDIENTE: OS Vereadores

. ',. - "--.-'--'" . - ...,.-:~" .Anselmo Bntzke, Alaor Tomaz;,Glan,Pedroso;:'Fernando Sant'anna e Marclo
Hoppen fizeram usoda tribuna. ôraemdõdia: O Verebdor Rudinei Brombilla
solicitou que os requerim'entos sejam votados em blõéo. O Presidente colocou
em discussão os Req0êrimentõs,-não-havencio vmeddores que quisessem
discutir o presidente colbêoü'"é'in]Vôtãçaà~s')rêqJerimentos. Aprovado por
todos os requerimentos.O Presidentê~solicitõu que o Secretario procedesse a
leitura do n°, autor e ementa dos projetos do Executivo Municipal: Projeto de
lei 064/16 de autoria do Executivo Municipal. o qual Altera destinação de
imóvel e dá nova redação ao artigo 3° da lei Municipal n° 8,059/2015. Projeto
de lei 016/16 de autoria do Vereador Alaor Tomaz, o qual Dá denominação
de Praça Aloysio Linck a praça da Ouro Preto localizada entre as Ruas João
Clemente Elsinge leonel Rocha, O Presidente solicitou que fosse feita a leitura
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do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, está em discussão o 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. qlJeiram'êiiscutir, 'êSt<f-êm votação, aprovado por
todos, Está em disc~ssàb'.'à-::profeto~ õ Ve(eadór Aiàor Tomaz discutiu os

\"-. .o'jl " .•.•..• / ~,:,í/~, /';
projetos, não (hav~lldo mais vereadores que queiram /discu,tir coloca em
votação, )JP.rovqdopor unanimi;J0de.'O'p';esidente solicitoG;.qu,e~oSecretario
procedesse'crleitura do n°, autor e ementa do projeto de Lei 05í1/,16.deautoria
do ExeéGtivê>Municipal. o qual' AutorIZa abertura de Crédito sÚpíémentar no
orça.n'ré~t6'de 2016. O Presidente solicitou que fosse feita a leiturà'g3:-'parecer
da/2.?missão de Justiça e FiiÍanças: est.á'iem discussão o parec"~;L não
hay~ndo vereadores que qUisessemdiscutir colocou em votação, aprovado
po~'rodos. O presidenté solicitou que",fosse'~feita-a-h3ifura''''-do pareéér;-da
C6missão de Ordem Econômica e Socia'L"está em discussãojo parecer, não
havendo vereadores que queiram discutir. está em votação, aprovado por
todos. Está em discussão o projeto, não havendo vereadores que queiram
discutir coloca em votação, rejeitadO,por to.dos.Nada mais hávendo a tratar,
sob proteção de Deus o presidente 'déclarou 'êAGerrada a presente sessão,
convocando os senhores vereadores para a próxima sessão'extraordinária a se
realizar no dia 01 de agosto de dois mil e dezesseisàs dezoito horas.\ ,,'~?/.:/

j~~:1~(lvvU4 ("
Vereador Anselmo Britzke Vêreado dinel billa

PrésidiSnte . Secretário J
./ /. ~/// ,'~
- / / ,J
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