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Câmara Municipal de
Carazinho

APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2016 1 5 A60. 2016
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A . '///".d' '> d - d t d ~d-"I ."~ 'O primeiro la o mes e agos o e OISml e dezesseis, as deZOito-horas,
ocorreu/a trigésima primeira sessão/do ano de dois mil e dezesseis dà CÓmara
Municipâr:8e Carazinho. O vereador Eduardo Àssisprocedeu à leiturg6é"um
trechO. da Bíblia. O Presidente solicitou que o Secretário procedesse a lêitura
da ,éonvocação Çlo suplente do Vereador .Paulfh()'oe 'Moura,-o 'Senhor Wilson
Moreira. O Presidente colocou em apreciaçãoa ata 031/16. Está'em discussão
a ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou)em votaç'Ôo.
Aprovado por todos. LEITURA DO EXPEDIENTE: Of 014/2016 - Promotoria de
Justiça Eleitoral, s()licita informação referente as Contas do Prefeito Munícipal a
contar de 2008; Of. N° 028/2016 - Yacamin, convida para o evento "Yacamin
entrelaçando Laços em Movimento", a realizar-se no"dia (4 de agosto de
2016, às 14 horas; Of. 174/16 GPC;-Executivo MJnicipal; o qual encaminha
Projeto de Lei 070/16'que estabeléce valotes mínimos par6 o àjuizamento e
protesto extrajudicial de débitos fiscais inscritos em divida ativà e revoga as
Leis Municipais' n° '6,278/05 e 7.048/09; Of. 002/2016 Centro Civico
Expedicionário, convida para chegada doJogo Simbólico da Péltria, no dia 16
de agosto de 20l6, às 1.1'e 30min; Of l7l/r6GPCExecútivo Municipal, o qual
encaminha Projeto de Lei 069/16 que autoriza aberturó de Crédito Especial no
Orçamento de 2016; Of. 170/16 GPC Executivo Municipal. o qúal encaminha
Projeto de Lei 06EI/16que a0toriza abertura de Cféditó Especial 'no Orçamento" ~- .•. ,.... . .•••.

de 2016; LEITURA DAS INDICAÇOES: 15921 Alaor./Tomaz - Serviços de tapa
buracos na ruã"tv\ercedes Machaçlb"da-LiJz, nó bairro O~iental; {15923 Alaor
Tomaz _Meli1ôÍ'im na rua Luiza Formig"uerida Silva. no bairro Glória;-15925 Alaor
Tomaz _Melhoriãs em toda extensão da {uaJjuí.ht bairrb Sommer; 15929 Gian
Pedroso _ IndicaÇão melhoriQs asfalto e càlçdmeóio Rua <:;oiás no Bairro
Oriental; 15935 Estevão De Lore;no::.Solicitamos~wóPeração.fapa buracos na'- -..- -- - ..•...- ,Rua Parecis, em toda sua Extensão; 15936 Estevão De Loreno - Solicitamos a
operação tapa buracos .nà 'Rua Guaranis; 15937 Estevi50 De lareno - SOLICITA
a reconstrução do cafça'rríentõoa-Rua-José',geAléh'car; 15939 Estevão De
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Loreno _ Solicita a desobstrução,do'bueiro.da ~uó Da Paz esquina com Rua
-- ••••: -"1,- . ": .', ;" ~

Aimorés Bairro Princesa. LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 15909 Anselmo Britzke -
Seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela
perda irreparável do jovem EDUARDOAZAMBUJA JUNIOR; 15910 Gian Pedroso
_Ofício de Pesar aos familiares de Walisson Alan Rodrigues; 15922 Daniel Weber
_Solicita que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar
aos familiares de CLAUDIO MYLLER DALBÃO; 15924 Erlei Vieira " Seja
encaminhado ofício externando os mais sinceros votos de pesar aos familiares
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da sempre lembrada Venilde Machado Gerlach; 15927 Alaor Tomaz -
Requerimento de Pesar aos familiares de Laura de Jesus,aos 86 anos: 15930
Gian Pedroso - Ofício a Secretaria Municipal de Educação realização de
atividades para estudo da diversidade.deculturas e tradições de nosso país:
15934 Gian Pedroso e Erlei'Vieira -, Ofício aO.lrêsponsáveis pelo Programa
Yacamim, , cumprir:n~~talJ('jo:ltíes p'élo"9° 'Aniversá'rio;;êle"fundação desta
entidade; 15938 Estevão'De Loreno - Solicita que seja:énviado a Empresa
Gloria oficio solicitanélõ Ônibus Av. Florésda,Cunha Av. Pótriá/15940 Anselmo
Britzke_Seja'encaminhado convite~ todos os'proprietários de s0pérmercados
e Açougúé(/d8 Carazinho; 15941 Mareio Hóppen - Ao depaft6mênto de
trãnsitolsolicítémdo para que seja realizado estudo para possívelalteração de
rota pr~fêiéncial na Rua Flávio A( Gobbi; 15942 Alaor Tomaz - Seja (énYiOdo

requerimento de pesar aos familiares de JOÃO CARLOSBATISTAI CANECO)
;' ~. . .....- . - - -' ': \,~'

aos/66 anos, pela sua irreparável: 15943 Alaor-Tomaz--~seja env.iado
requerimento de pesar aos familiares de VE'NILDEMACHADO GERLACHaós 59
anos, pela sua irreparável perda: 15944 Alaor Tomaz - Seja enviado
requerimento de pesar aos familiares de CLÁUDIO MYLLER DALBÃO I
Claudinho) aos 21 anos, pela sua irreparável perda. GRANDE EXPEDIENTE:
Suprimido. Ordem do dia: O Vereador'Rudinei. Brombilla solicitou que os
requerimentos sejam votados em bloco. O Vereador'Panieí Weber solicitou~ , . I

vistas ao Projeto de\Lei 030/16, aprovado 'por .todos o pedido de vistas. O
Presidente colocou em discussão'os Requ~rimentos, o vereador Anselmo
Britzkediscutiu os requerimentos, não havendo mais vereadores que quisessem
discutir o presidente 'colocou em votação os requerimentos. Aprovado por
todos os requerimentos.'O Presidente solicitqu que o Seéretario]procedesse a
leitura do Relatório 'do Legislativo Municipal: Relatório de execução
orçamentária referente do'mês de Junho/2016. O Presidente soliéitou que fosse
feita a leitura do parecer \da Comissão de Justiça' e Finanças, está em
discussão o parêêer, não hdvêndo vereadores que qúisessemdiscutir colocou
em votação;aprovado por to'dos>Estáem discussãó o relatórío, não havendo
vereadores q'ue queiram discutir.•....colocã em votação, aprovado por
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unanimidade. (Nada mais havendo a tratar,. sob p~oteçao 'de Deus o
presidente declarou encerrada a presente seSSão,convocando os senhores
vereadores para\a próximà.s~ssão extraordinári6...•~~se realizar' no dia 15 de
agosto de dois mil êdezesselS'êis:dezoitohoras.- .-" . /
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vl;~dor Anselmo Britzk'é'"- • Vereador udinei billa

Presidente Secretário
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