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Na reunião de

ATA DA, RE,U~,I~9?R?IN~Rl~3~~DI1~~REA,G,OS",TO D:620122 AGO, 2016
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Ao dééimq"quinto dia do mês' de agosto de dois mil e deze~refs,~s dezoito
horas;ocóireu a trigésima terc'eira sessão do ano de dois mil e dézêsseis da
Cãri'ídr:ÓMunicipal de Carazinha, O Vereador ErleiVieira procedeu éÍ léiiúra de
uriÍ ttecho da Bíblia, O Presidente colocou em apreciação a ata 032h6"? Está
enl~iscussão a ata, não liãvendo vereadores que quisessem discutir éólócou
em ,votação, Aprovado por todos, LEITURADO EXPEDIENTE:Ofício 175/16 do
Executivo Municipal, o qual encaminha Projeto de Lei071/20 16;OI. n° 221/2016
da promotoria de Justiça Cível de Carázinho, com relação ao concurso para
Procurador dOiPoder Legislativo; Ofício 048/16 da Emei Kênia S'ettLconvidando
para evento de Aniversário em comêmoraçãoàs 34,Anos, dia 08 de setembro
as 20 horas na Utópika;LEITURADASINDICAÇÕES:15954Alaor 'Tomaz - Serviços
de tapa buracos;'na rua Polidó!o AlbuqúerqÚe, entre a' rua Ipiranga e rua
Monte Alegre, no',~,\:)airroDileta;'i 5955 Alâor Tomaz' - Melhorias na Travessa
Aloisio Linck, no bdirro Glória; 15959Gian Pedroso .: Reiterando solicitação de
melhorias na t Rud,\$anta Catarina; 15965 Alaor /omaz 1- Serviços de
desentupimento de boca de lobo na rua'São Paulo, em frente ao numero 286,

. . - " . . '.........' i' Ino bairro Onental; 15969 Daniel Weber - SoliCita operação tapa buracos na
Rua Mercedes' M, Lut\ LE,ITURADOS REQUERIMENTb~:15950,'Daniel Weber _
Solicita que seja enviado Oficio ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiênéiá (CMPD) êxten~ivo as associaç6es;,j 5951Anséirno Britzke- Seja
registrado/~f"!:l Ata e oficiado dos familigres votos de profundp"pesar, pela
perda irreparável da Sra, Clábdia"Rita'Kochéhann; 15953 Erlei Vieira - seja
encaminhado."ofício externando "VOtos_dê ~I?esar aoS/iamiliares'" de Monica
Filippio; 15956\Anselmo Britzke - Indicação •..do 'nome' do Sr. Jóão Odilo Riba
Monteiro para à,Titulo de.:Tradicionalista Destãque:'-2016;1595'7Gian Pedroso -
Ofício ao GereQte dãi;;:;;;;Lojas Ql:JERO~QÚEROdê nossa cidade,

~ ---- .•.-- '"cumprimentando-Ihes,pelo aniversário de 49 anos/15958 Alaor Tomaz -
Cumprimentos à Escola,~staqual ÉricoVeríssimopelábr[lhante participação na
etar:a regional de vo'l~i~?Iq,O?er~s;3.?!9;:~ S9rêJ,Pdi;~15961Gian Pedroso -
OfiCIOde cumpnmentos a-Assoclaçao,ltaliana Gluseppe Ganbaldl pelos 20
anos de atividades no municípiõ:lS962 Àía'àr Tomaz - Cumprimentos à Escola
Estadual Con, João Batista Sorg pelo 2° lugar na etapa regional de voleibol do
Jergs 2016 na cato juvenil feminino; 15963 Daniel Weber - Solicita que seja
enviado oficio de aplauso a Secretaria de Educação; 15964 Daniel Weber _
Solicita que sejà enviado oficio de aplauso a Associação Giuseppe Garibaldi;
15966 Daniel Weber - Solicita que seja enviado oficio de aplauso as Lojas
Quero Quero; 15968Daniel Weber - Solicita que seja enviado oficio de aplauso

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330,2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs,gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs,gov.br


CIIIAZIIIIIO-RS
CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

,-
a Fabia Rezende; 15970 Gian Pedroso - oficio do Poder Legislativo de
Carazinho à Emei Kênia Setti, cumprimentando-lhes pelos 34 Anos Oe
atividades da Escola. GRANDE EXPEDIENTE: Os Vereadores Alaor Tomaz,
Anselmo Britzke, Estevão De Loreno'e- Wilson Moreira fizeram uso da tribuna.
Ordem do dia: O VereadórRudineiBrombil16'solieitou que os requerimentos
sejam votados em'biócO ..~O)veréàdor-'Estevão'Óe L0~eno solicitou vistas ao
Projeto de Lei.03'Olf6>ciprovado por todos o pedidó.éié<vistas. O Presidente
colocou em diséussão os Requerirnentos, não havend6~,(vereadores que

//' ~..... .•.. ./ / /~
quisess~m~~iscutir o presidel')te c?l?cou\ em votação oS/l~51l!!"rimentos.
Aprovadópor todos os requerimentosl O Presidente solicitou que,() ~ecretario
procedêsse a leitura dos Projetos':projeto de Lei 065/16 de autoria dó'Executivo
Muniêipal. o qual Autoriza a vénda de imóveis de propriedade do<i0,u'hicípio/, ,-- .. ~.-_.\.

de"Carazinho, antiga CR-4 e Projeto de lei 067/16 de autoria do Ex~.cutivo
Municipal. o qual Revoga o artigo 10 da 'lei-Municipaln° 8.095/201'6: O
Presidente solicitou que fosse feita a leiturà do parecer da Comissão de Justiça
e Finanças, está em discussão o parecer, não havendo vereadores que

.• .
quisessem discutir colocou em votaçãô,' aprovado por todos. O Presidente
solicitou que .fosse feita a leitura .do parecer da Comis~ão de Ordem
Econômica e Social, está em discus;ãó o parecer, não háve'ndo vereadores
que quisessem discutir colocou em votação:'oprovàdo ,por; todos. Está em
discussão o relatório, não haven'do vereadores que queiram discutir coloca

'I ~...........' . ~. I

em votação, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, sob
- , \ -' I I

proteção de Deus\0 presidente declarou encerrada,l a Rresente sessão,
convocando os senhores vereadores para a próxima sessãoextraordinária a se

ceallm,aa dia ~ de~o de doi, mile?"e;;~'7érat'
)",W~ / .. ~.

/Vereador AnselmbBntzke Veread r R 1]1 rombllla
'\,,\ President~ "-. ./ // Secretário / ( I ;
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