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APROVADO POR Ui\I,.••.NIMID.A.DE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA'DO'DIA,24DE OUTUBRO DE2016 Na reunião de
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Ao vigésifnB-quarto dia do mês de outubro Ide dois mil e dezesseis.'as dezoito
horas, oc'bíreu a quadragésima~terceira sessão do ano de dois milré;dezesseis
da. Cãmara Municipal de Car6zinho. O Vereador Daniel Weber proCedeu à
leiflJri:Jde um trecho da Biblic;LO Presidente colocou em opreciaç6o;'á pta
041j16. Está em âiscussaó"a ata, não. havendo vereadores que qLiisess"em
discutir colocou em votação. Aprovado '-por todos. LEITURAIDO EXPEDIENTE:
Ofício 214/16 do Executivo Municipal, o qual retira Projeto de Lei n° 028/16;
Oficio 215/16 do Executivo Municipal, 'ó'qual encaminha Projeto de Lei n0
094/16; Ofício 216/16 do Executivo Iy\unicipal,~ qual retira ~rojeto de Lei n0
083/16; Ofício 217/16 do Executivo Municipal, o qual-encaminha Projeto de Lei
n° 095/16; Ofício 058/16 da Eletrocar sobre 's0spens60 do fornecimento de
energia elétrica HCC; Ofício do'Grupo'Gazeià, convidando' par evento da
campanha Gentileza Éo Bicho, dia 23 dê outubro a partir das' 15 horas; Ofício
da Associação de 'Moradores do Bairro Alegre solicitando recursos para a
Cãmara; Ofício do '/::Jube de Regotas Vasco da' Gama solicitando recursos
para a Cãmma; Ofído 308/16 do Contrôle Interno da IPrefeitura solicitando
documentos para reàlilqção de auditoriâ'interna: Oficio do HCC informando
sobre a realização de m<:Í'isuma etapa da Campanha de Doação de Sangue;
Oficio 225/16 do secretàriê"Municipal de Desenvolvimento c'onvidando para
Seminário Integrador dia'Ú'-de outubro; LEITURA DAS INDICAÇÕES: 16309
Anselmo Britíke - Solicitando qu~determine60 setor competente, providências
com relaç6o'à\melhoria das IÓmp••.a:9aséie}uminação pública n,COlJuaHelena
Loeff; 16310)Alaor Tomaz - Consertoem'tubulação/na esquina das ruas
Fioravante Batleze com a Paissandu, nÕ"bai;rgJGI9rib; 16311;Daniel Weber _
Solicita melhorià's,na Rud;'ly\inasGerais; 16312p'aúlirio de Mbura - Solicitar ao
Executivo com o setor competênte.;£:9peraÇã-btapa burácos na Rua Edilon
Geyer Bairro: Sommer;'16313 Alaor Tomaz - Melhorias,em toda a extensão da
rua Tamoios, no bairro/C9~ceiÇ~, que se C::P!esen~á~e.~péssimas c:ondições;
16314Alaor Tomaz - Melhonas.,na rua Travessa.lplronga;no baIrro Gloria; 16315
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Gian Pedroso - Solicitando-a-instalpçôo .de'pequenas lixeiras ao longo da
Avenida e demais ruas paralelas r:1aro evitar danos ao meio ambiente e
entupimentos; 16317 Gian Pedroso - Solicitando revisão e limpeza geral nas
bocas de lobo e troca de tubuloção em alguns pontos onde há alagamentos
em dias de chuva; 16327Estevão De Loreno - Solicita operação tapa buracos
na RUA IBARÉINICIANDO NA RUARIO NEGROATÉA Av. PÁTRIA;16329Daniel
Weber - Solicita melhorias na Ruo Cuiabá; 16330 Daniel Weber - Solicita
melhorias na Rua Osmar Weber; 16331Daniel Weber - Solicita melhorias na Rua
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ErnestoG. Keller; 16332 Estevão De Loreno - Solicita operação tapa buracos na
RUA Paissandu junto a Rua Fioravante Barleze; 16333 Estevão De Loreno _
Solicita operação tapa buracos na Rua 10 de Maio fechar uma valeta em
frente a Ferragem União; 16334, Estevão De Loreno - Solicita operação tapa. - ~ '- . , .,. /. '.buracos na Rua Felipe. Camarao esquina coma a XV,de Novembro; 16335
Estevão De Loreno- Soliéita:cjue s"ejarealizcido'um estutio,para colocar um
quebra mola próximb 'a"escola Alfredo Scherer; 16337. Marêio Hoppen _ a
execução de limpezá na boca de'lobo eem toda sua extêrísao,'pois em dia
de chuva -froa com o acúmulo~êJe lixo; 16338 Marcio Hoppen ':/0 execução
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serviço de: patrolamento e ensaibramento e compactação na. Rua Padre
Landes d~:Moura Bairro São Sel:;iastião.LEITURA DOS REQUERIMENTÓS::16308
Anselmo :Britzke e Paulino de Moura - Seja re'gistrado em Ata e ofiéiado aos
fallliÍiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável_de.Alexsarid~ó' de
Oliveirá' dos Santos; 163 r6 Alaor Tomaz - Cumprimen-toscl Sercesa, tradibÓrúJI
clube carazinhense, pelo aniversário de 50 anos de fundação, com muitas
conquistas e realizações; 16318 Gian Pedroso -' Ofício a On Life Suplementos,
cumprimentando-lhes pelos 04 anos de atividades no município; 16319Alaor
Tomaz - Requerimento de Pesar aos familiares de Eusébio De Loreno, aos 84
anos; 16320 Gian Pedroso - Ofício' a APAE, cumprimentdndo-Ihes pela
realização da 20 Edição da Serenata Natalina; 16321 Gian Pedroso _
Manifestação de pesar aos familiares do'menino Alexsandro de Oliveira dos
Santos; 16322 Orion Albuquerque' -' Ao esCritor Carazirihense ROBERTOCRUZ,
que no dia 20 de Outubro lançou em PassoFundo, na Livraria Nobel, o livro
Missão Fênix; 16323 R'u~iBrombilla - Seja enviado ofícío, com os mais sinceros
votos de profundo pesal\aos familiares do ~enhor André Sidnei S'antana; 16336
Alaor Tomaz - Requerimento de Pesaraos familiares de Alexsandro de Oliveira
dos Santos, aos 11 anos.\GRANDE EXPEDIENTE:Os Vereadores Páulino, Marcio,
Alaor, Daniel. Estevão e 'oito fizeram uso da tribuna. O Vereador Paulino
solicitou que os requerimentos sejam votados em'bloéo. O Presidente colocou
em discussão/os Requerimentos>não havendo 'vereadores que quisessem
discutir o p!esidente colocou em ,votação os 'requerimentos. Aprovado por
todos os requerimentos. O Presidente'Solicitou'que o Secretario procedesse a
leitura dos Projetos: Projeto de Lei 091/16 êleautoda do 'Executivo Municipal, o
qual Autoriza conc::essão .de ~ouxnio financeiro-à ~éóngregação de Nossa
Senhora/Colégio Nôtre Dam'e<Aparecida - de%õrazinho. / 3. Projeto de Lei
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093/16 de autoria do Executivo Municipal. o qual Autoriza a abertura de
Crédito Suplementar no OJçamento de 2016. O presiderlte solicitou que fosse
feita a leitura do parlce'rAda:comissão-de..Justiçã';,e'Finanças, está em

<I" _ r ~,1i _..•.•...! - _ '_

discussão O parecer, não havendo .vereadores que quisessemdiscutir colocou
em votação, aprovado por todos.- Õ -Pr~sfdente solicitou que fosse feita a
leitura do parecer da Comissão de Ordem Econõmica e Social, está em
discussão o parecer, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou
em votação, aprovado por todos. Está em discussão os projetos, os
Vereadores Estevão, Paulino, Oito, Alaor, Eduardo e Fernando discutiram os
projetos, não havendo mais vereadores que queiram discutir coloca em
votação, rejeitado por 8 votos contrários e 4 (Fernando, Oito, Erleie Eduardo),
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vatas favaráveis. Prajeta de Lei 090/16 de autaria da Executiva Municipal. a
qual Autariza abertura de Crédito. Suplementar na Orçamento. de 2016 e
transferência de recurso. orçamentária da Legislativa para a Executiva. O
Presidentesalicitau que fasse feita a leitura da parecer da Camissãa de Justiça
e Finanças, está em discusscSaa parecer,nãô':havenda vereadares que
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quisessem discutir, colqcC)u.ém vataçãa, aprovada por:,.lbdas. O Presidente
salicitau que fasse~-feifa' a leitura da parecer da""'CamisSãa de Ordem
Ecanômica e, SaCial,~está em discussãób.parecer, não. hav~íÍq.o~vereadores
que quises{em,discutir calacau;ém vataçO'a, apravada por tadós.,Está em
discussã,?::::a~;:projetas,não. havendo. vereadóres que queiram discLitlr-;calaca
em vataçãa, apravada por tôdas. Relatório. de execução. arçdm€htária
referé~t~/ ao. mês de Julha!2o.'16e Relatório. de execução. arçarí;éntária
referente ao. mês de Agasta!2016. O Presidente salicitau que fasse feitá a
leitu'rà./da parecer da Cbmissãó de Justiça e Finanças, estÓem discus'sãô'a
pâr~cer, não. havendo. vereadares que.•..•quisessem discutir', calacau' .•em
vataçãa, apravada por tadas. Estáem discussão.as relatórias) não. havendo.
vereadares que queiram discutir calaca em vataçãa, apravada par tadas.
Nada mais havendo. a tratar, sab prateção., de Deus a presidente declarau
encerrada a pr~sente sessão.,canvacanda assenhares vereadares para a
próxima sessão.ardinária a se realizar na diac3) de butubro 'de dais mil e
dezesseisàs dezaita haras. /\, ~'\,," I
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