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Câmara Municipal de
Carazinho

APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de

ATA DA REUNIÃO q~DINÃltIA DO DIA 01 DE AGOSTO DE 2016 O 8 AGO. 2016
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Ao prir:rieir'ó'dia do mês de agosto dé doisl mil e dezesseis, as 'ztito horas,
ocorréu>à'trigésima primeira sessão do ano de dois mil e dezesseis-d6;CâmGlra
Muniêipal de Carazinho. O Veréador Daniel Weber procedeu à leittJrt"deum
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trécho da Bíblia. O Presidente colocou em apreciação a ata 030/16. Está em
discu's'são a ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colot'oú ~m
votação. Aprovado por todos. LEITURA"DO, EXPEDIENTE:Ofício 167/16 do
Executivo Municipal, o qual solicita documentação referente ao PL 046/16;
Ofício 168/16 do Executivo Municipal, o' qual solicita documentação referente
ao PL012/14; Ofício 169/16 do Executivo/ Municipal, o qual resp'onde Pedido de
Informação 133/2016; Convite da Secretaria Municipal de Educação para
participar da " Semana Cultural de Carazinhô;; OfíCio do' Dêpartamento de
Trânsito do Município com reláção a;determinaçõês d~ CONTRAN sobre
instalações de lombadas físicas;'Ofício cirêular 009/r6 darSecretaria Municipal
de Administração ptJra reunião do Comitê de FrenTede'Trabâlho e Combate
a Dengue, dia 28 de.julho as 09 horas, no gabinete dó ,Prefeito; LEITURADAS
INDICAÇÕES: 15870'Ataor Tomaz - MellÍorias nó rua' Ozilio lolet. no bairro
Princesa; 1587í Alaor, tomaz e Rudi Brómbilla - Rea~ii:ação I de serviços de
podas, limpeza e recolhimento de galhos em toda,a extensão da Av. Flores da
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Cunha e das prÇlças de nossa cidade; 15872 Alaor Tomaz - Melhonas em toda
a extensão dó-rua Andra~e'Neves, no bairro 'Glória; 15883,'A~selmo Britzke _
Realizar reC:blhimento de gàlhos'de árvoresría rua VicenterHenrique Thorman
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n° 550, no Bairro Alvorada; 15896.Marcio'Hoppen - a execuçãode1serviço de
, , . '--~.-. ,- . 0"",",_- ",-,..-, .

conserto de uma enorme vala que êMlculta o transito de velculos na Rua Minas
Gerais, bairro Oriental; 15898 Estevão De-tore~~ SoliciidITlOSo.'óperação tapa
buracos na Rua'Osmar Wêber , inicíando na fren!.%db ESFdo Bairro Ouro Preto;
15899 Marcio Hoppen - Solicit6:ao ,Executivo~Municipal, informações onde foi
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colocado o gramado'ri3tirado da rotula na Avenidq.Flores da Cunha; 15900
Estevão De Loreno - SoíiCitamos a operação tapa buracos na Rua Leonel.~I" -__ .-.....~ 11-" '-_".

Rocha, iniciando na Rua"Osmar, Weber;'159p.l ,Estev,âo'De Loreno - SoliCitamos.•. __ .• -;:-:••n. "I~ • ."' ~ •.•••• ,.:.

a operação tapa buracos 'na,Ru.o'ueonehRoc:ha, IniCiando na Av. Flores da
Cunha. LEITURADOS REQUERIMENTÔS:'15860 Daniel Weber - Solicita que seja
enviado ofíCio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de
ROSÂNGELA FÁTIMA SOARESDOS SANTOS; 15861 Daniel Weber - Solicita que
seja enviado ofício de aplauso à Igreja Vida Nova, representada nesta pelo
pastor Alexsandro Correa dos Santos; 15862 Paulino de Moura - Reitera a
Solicitação de Informação quantos a recursos da Câmara MuniCipal no
exercício 2015; 15863 Erlei Vieira - Solicito que seja encaminhado ofíCio
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externando os mais sinceros votos de pesar aos familiares do sempre lembrado
Otávio SilvaNapp; 15864ErleiVieira - Que seja encaminhado ofício externando
os mais sinceros votos de pesar aos familiares do sempre lembrado Valmor
Valter Dahmer; 15865ErleiVieira - Que seja encaminhado ofício externando os
mais sinceros votos de pesár:oos familiares dot5empre lembrado Gustavo de
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Brito Fagundes; 1.5866GiCm:'Pedroso- Ofício a:Fúccàr,.(êumprimentando-lhes
'.I.~~" -""- ',", r -1.'!'

pela realização d~RRIMEIROSABADOCULTURAL(30/07);l5869,Gian Pedroso-
Ofício a Corsah~e"'Acic que fazem-pOrte"da nova DiretoÍ'id'!J':Ie foi eleita no
ultimo Sic(~8;de julho para as~(irniroSOÀJU; 15873Rudi Broh)t5iila,,-Oficio a
direção ao'jornal Visão Carazinhensé..que completa 05 anos de btividades em
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nossa:c(Jmunldade; 15875Alaorlomaz - Manifestamos apoIo aos POIJ,'alunose
comúhldade de São Bento que pleiteia à Coordenadoria de Edúc'cição o
trd'nsj:,órte escolar até Carazinho; 15876 Gian Pedroso - Ofício áo \~'Poder
JlJ~idário de Carazinné5;'mõ-nifestando' r'!0ssoscumprirnentõS( pela ins(óláção
élO:CEJUSC;15877 Orion Albuquerque - Requer informações sobre o Ih'stituto
Federal Farroupilha; 15878ErleiVieira - seja encaminhado ofíc:io a Sra. Márcia
Granville Miss RSUniverse Sênior e sua filha Sarah Granville Pilotto; 15879Rudi
Brombilla - Oficio de Parabenização a Sr"Márcia Granvile peleJconquista "Mini
Miss Universe - Categoria Sênior".; 15880 Estevão De lore'no' - Seja enviado
ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr.

\ ••:',;.. ''" o," ',1 - • ~ •• _ANTIDIO DA SilVA; 15881 Estevao De loreno - Ementa 'Solicita Informaçao
referente ao $upetávit de aprill<imadamente 9 milhões no Município de
Carazinho, noticia \que circula na Imprensa; 15884 Anselmo Britzke - Seja
registrado em Ata e\oficiado aos familiares votos dei profur1do pesar, pela
perda irreparável da ,jovem Adaiane dos Santos Cávalheiro; 15885 Daniel
Weber - Solicita qué s~ja enviado ofíé16 com os I m'ais sinceros votos de
profundo pesar aos t'àmiliares de JAIRO HilÁRIO/DE' SOUZÁ.; 15888 Daniel
Weber - Solicita que s'ejà"enviado ofício com' os" mais sir1.cerosvotos de
profundo pel<:if aos fami.liazés,,~e ROS~i.MJ~.RIÁ,DE QU~DR.OS>{5889 Daniel
Weber - S011cltaque seja enViado Oflclo"com os mais 'Sinceros votos de
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profundo P~$.~:Jr\aos familiares ae~~5-MOR YAlTERDAHt:IIER;1,58'~~faulino de
Moura - OfICI? de cumpnmentos pela,: formatwa da/Jovem ~~aula Rahman
Menta e ao Jovem Paulo Roberto Mentajiunlor...<GRANDE/EXPEDIENTE:Os
Vereadores Alaàr.~omaz,(Q~.Q!edro~o, Estevã~~..fl:ore~o ~Paulin? de Moura
fizeram uso da tnouna. Ordem,do.dla:.O.Vereaaor Rudinel Brombllla soliCitou
que os requerimentôs,s~jam votados enÍ~bloco. s.-Presidente colocou em
discussão os Requerimen,tos"não havéndo vereadores,que quisessemdiscutir o
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presidente colocou em v.bt.ação~os'requerimentos,-f(Aprovado por todos os
requerimentos. O Preside~teSóli$it~ .9?~9~Seéréfariôprocedesse a leitura do
1'10, autor e ementa do projeto do Executivo Municipal: Projeto de lei 066/16 de
autoria do Executivo Municipal, o qual Contrata emergencialmente 01 (um)
Farmacêutico Generalista. O Presidente solicitou que fosse feita a leitura 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 Econõmica e Social, está em discussão o parecer, não
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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, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo
a tratar, sob proteção de Deus o presidente .declarou encerrada a presente
sessão, convocando ..os :senhores vereaqorés'" para a próxima sessão
extraordinária a se'réalizar:hO'diâ 08 'de' cigos'tó'dd,dôis,mil e dezesseis às
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~. I reador Anselmo Bfitzke Ver~ad Rudinei Brombilla ~-'./ ,/~ ,
. , Presidente' Secretário \';//
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