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Ao vigésiríio~egundo dia do mês de agosto ae dois mil e dezesseis,as dezoito
horas{õ20'freu a trigésima quarto sessão do ano de dois mil e dê'í&sseisda
Cãmàra:'Municipal de CarazinhO. O Vereador Estevão De Loreno prbcedeu à
leityrà~'de um t~echo. da Bíblia: O Presidente'..5:.0locouem gpreciaçã6;'9 r~ta
033/16. Está em discussão a ata, não 'havendo vereadoresl que quisessem
diséutir colocou em votação. Aprovado 'por todos. LEITURA DO EXPEDiENTE:
Ofício 176/16 do Executivo Municipal, o qual encaminha resp'osta Pedido de
Informação 145/2016; Of. n° 034/2016 do HCC comunicando à realização de
nova etapa da Campanha de Doação 'de Sangue, dia 1b de setembro;
Convite da Igreja Evangélica Assembléia de Deus-para culto de Ação de
Graças pelo aniversário do Pastor Presidente'Paulo Sérgio Gonçalves, dia 21
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de agosto as 19 horas. Convite, da Universidade de Passo Fundo - Campus
. .,... " '.~..•.. '~~

Carazinho para participar do XII Encontro Juridicoe V Mostra Jurídica do
Campus Carazlnho; 'de 16 a 19 de agosto. LEITURA DAS iNDICAÇÕES: 15981
Alaor Tomaz - Serviços1de recolhimento de galhos e entulhos na' esquina da rua
Ipiranga com a rua', Rio Branco, no bairro Glória; 15985 Anselmo Britzke -
Determine ao setor competente com am6xima urgênCia poSsívela reforma
da parada de ônibus nd tua Coroados,no Bairro Princesa; 15986Alaor Tomaz -
Conserto de bueiro na rUa''Lima e Silva, em frenté ao numero 290, no bairro
Glória; 15987Alãor Tomaz ).S~licitação para col6cação de tLibàs.na rua Lopes
Trovão esquiha com a Marechal'Hermes, n06airró Fábio; 15991Da'nielWeber-
Solicita melhàrias na Rua da pàz; 1599316aniel Weber - Solicitá/melhorias na
Rua Osílio 'Zolet.;'15996 Marcio HopPé'n,;-.a;execução sérviçold;retirada de
Entulhos, Galhos e lixos na Rua Santos~DurTiont Bairro Glória: LEITURA DOS
REQUERIMENTOS\15980Giàn.pedroso - Ofício êJê.pé'sar aosAámiliares da Sra.
Zelina dos Sanfos'"Áyila; 159B2:-.Ans5'lmo-Britiké< Seja registrado em Ata e
oficiado aos familiaresv9tos de profunda pesar, pela.pérda irreparável do Sr.
Adolfo Andres; 15983GianPedroso - Ofício de aplaufo.a equipe Minhoca Fight
Team que ficou camp~ã'Aío'3°0pen'Santa.BÓrbart:Jtdo'Sul de Jiu Jitsu; 15984
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Gian Pedroso - Oficio Atleta"Jeferson Kré.utz"queficou campeão na categoria
Meio Pesado - Faixa Branca durante- ô 30-Open Santa Bárbara do Sul de Jiu
Jitsu; 15988 Erlei Vieira - Pedido de informação ao Executivo Municipal
solicitando que seja informado a esta casa o que segue em relação o
CAPSEM;15992Gian Pedroso - Ofício a Dog House Pet Shop, cumprimentando-
lhes pelo Aniversário de 3 Anos; 15994Gian Pedroso e Rudi Brombilla - Ofício ao
CTG Rincão Serrano, cumprimentando-lhes pela excelente classificação
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obtida na 4° etapa do Festival Nacional da Cultura Gaúcha; 15995 Mareio
Hoppen - Externando os mais sinceros votos de pesar aos familiares de Cristhian
de Oliveira dos Santos, pelo seu falecimento ocorrido dia 19/08/16; 15997
Daniel Weber - Solicita que sElja.enviadoofício~com os mais sinceros votos de
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profundo pesar aos familidres:de LUCIAMELLOAMARAL.GRANDE EXPEDIENTE:
Os Vereadores Paulinó'.de.M00ra, Anselmo' Britzke:Rudi;Brombilla, Estevão De
Loreno fizeram\uso~êTa"ti1buna.Ordem do dia: O Verec5éióiRUdinei Brombilla
solicitou que 6s:fféquerimentos/e ..•.prõjetç>s sejam votdàb's1'~m. bloco. O
PresidentEl~eilocou em discussão os Requerimentos, não havéndójvereadores
que quis'éss~tndiscutir o presidente éolocou em votação os requerimentos.
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Aprovado por todos os requerirn~ntos. O Presidente solicitou que o ,Secretario
procJ(Je~se a leitura dos Projetos: I. Projeto de Lei 068/16 de autb?lo do
Exe.futivo Municipal, o qual iAutoriza abe'rtura de Crédito EspeCial) no, .-J, __ _ _ _ _~._J. . '-.' '. • ~ _'_' __ ~.,..." i, _;1L

Orçamento de 2016; 2. PrOjeto de Ler 071/16 de autona do Execútrvo
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Municipal, o qual Dá nova redação aos Arts. 1°,2°, 4°, 8° e 10da Lei Municipal
n° 5.129/97. 3. Projeto de Lei 030/16 de autoria do Executivo Municipal, o qual
Institui o Estudei Prévio de Impacto .de Vizinhança - EIV no Município de
Carazinho. O p'residente solicitou que\.fosse .leita a leitura cio parecer da
Comissão de Justiça e Finanças, está 'er1l discus~'ãoo parecer: não havendo
vereadores quequisessern discutir colocouem;vQtaç8o, aprovado por todos.
O Presidente solicitou que fosse.;f~ita a leiturcnio parece'r dá Comissão de
Ordem Econômica'\\~ Social, estci em discussão o,pare'cer,lnão havendo
vereadores que'quisessem discutir colocou em votação, áprovado por todos.
Está em discussao os projetos, não havendo vereadores' que q'ueiram discutir
coloca em votação\ àprovado por .una"i\imidade. Náda móis havendo a
tratar, sob proteção de\Deus o presiderHé declarou'encerrada a presente
sessão, convocando 'os\(enhores vereadores .pará a próxima sessão
extraordinária a se realizar no dia 29 de .agosto/de/dois mil~e dezesseis às
dezoito horas/'""' "'~ / /,/ / ,
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