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CâmaraMunicipal de
Carazmho

'PROVADO POR UN .••.Nlr./,IDADE
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Ao trigési~o"~)rimeiro dia do mêsde oGiLbro de dois mil e dezesseis,as"dezoito
horas,/ocortéu a quadragésima q'uarta sessãodo ano de dois mil e~;âéiésseis
da C6i'nára Municipal de Caraiinho. O Vereador Eduardo Assisprocedei:J à
leitura'«:fe um trecho da Bíblia. O Presidente_solicitou_que o secreiário
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procedesse a leitura da convocação do' suplente do vereador Erlei Vieira, o
Senhor Gilnei Jairé. O Presidente colocou em apreciação a ata 041/16. 'Está
em discussão a ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou
em votação. Aprovado por todos. LE/TU'RkDO EXPEDIENTE: Ofício 203/16 do
Executivo Municipal. o qual encaminh'a Projeto de Lei Complementar n0
007/16; Ofício 212/16 do Executivo Muiík:ipaL o qual retira Projeto de Lei n0
092/16; Ofício 213/16 do Executivo Municipal, o 'qúal encàminha" Projeto de Lei
n° 093/16; Ofício 218/16 do Executi~o MUhiCípaLo quai re'tira Projeto de Lei
Complementar n° 009/16; Ofício 219/16 do Executivo iMunicipal, o qual
encaminha Projeto de Lei nO 096/16; Ofício 058/ 16 dá Eletrocar sobre
suspensão do fornecirllento de energia elétríca HCC; ofício" do Grupo Gazeta,
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convidando par evento da campanha Gentileza Eo Bicho, dia 23 de outubro
a partir das 15 horas: OfíCip da Associação de Morddóres do' Bairro Alegre
solicitando recursos para\a 'Cãmara; Ofício do Club'e de Regátas Vasco da
Gama solicitando recursos'pal-q a Câmara; Ofício <308/16 do Controle Interno
da Prefeitura soliéitando dotumentos para realização de auditoria interna;
Oficio do HCt informando s6bre"a realização/de mais/umaleíapa da
Campanha de Doação de Sangu'$:.Qftció 225/16 do Secretario (Municipal de
Desenvolvimento:convidando para Seminário lntegrador/ dia 21):Je outubro;
LEITURA DAS INDICAÇÕES: 16364 Daniel Wêõetc.-'Soliçita melhorias na Rua
Cuiabá: 16366Daniel Webe?~olicita fechamento'QEf'-buraco'na Rua Antonio
José Barlete; 16368 DáQiel We6er':;~Soliçjta;;:nêlhc>riasna, Rua Lopes Trovão;
16369 Anselmo Britzke -'Para que determine ao setor'éompetente com a
máxima urgência possível~a~?a/~zaçÇiO~rY,lelhor~asnC;~8JOão.Saldanha no
Bairro São Jorge; 16370~Amelmo. Britzke.-. Pdrá que determine ao setor
competente com a máxima uràên~i6'<pd~íveld-realização de melhorias na
estrada que dá acesso a Xadrez; 16371Daniel Weber - Solicita melhorias na
Rua Osmar Weber; 16373Daniel Weber - Solicita fechamento de boca de lobo
em frente ao Tabelionato; 16374 Alaor Tomaz - Solicita serviços de tapa
buracos na rua ErnestoAlves, no bairro Centro; 16375A/aor Tomaz _Melhorias
na rua Almirante Barroso, no bairro Fábio, que no trecho sem calçamento
apresenta-se em péssimas condições; 16382 Anselmo Britzke _ Para que
determine ao setor competente com a máxima urgência possívela realização
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de melhorias na estrada que dá acesso a Capão Alto; 16383Gian Pedroso -
seja feita um "mutirão" de trabalho da Secretaria de Obras em todas as ruas
do município onde estão localizadas as EMEls;16384 Alaor Tomaz - Solicita
patrolamento e ensaibramento,na rl:la,João,Saldanha dos Santos,em frente ao
numero 96, no bairronSãó:~Jorge;i 16385 AIÓ'''if''Tomaz - Melhorias na rua

~. .. . ',' ~• .; _4' I, , r:
Coroados, no bairrbiRriri(;';esó: em frente ~ao numero ,390, pois o acesso ao
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terreno está er:n péssimo estado de conservação; 16390/Morcio Hoppen - a
execução serviçoaé, patrolamentoe ensaibramento e compáêtação na Rua
Padre ~a~~~s: de Moura Bairr,6São~sebbstião; 16392 Ma'r'cio/~C';ppen - a
execuçao serviço Venho reiterar o pedido de, patrolamento e ensalbramento
e compàctação, na Rua Vitória:'Bairro Floresta; 16393Marcio Hoppé~através
de,ste~rkinterar o pedido <:!~ execução. serviço de, patrolãm'E,nto e
ensaibramento e compactação na Rua José Biache Bairro Aparecida~)6394
Estêvão De lorenb ~SOlidfa-efu'eseja REFEITOASFALTOna'Avenida Mau2{até a
iúH:,Alferes Rodrigues; 16396 EstevãoD8"loreno - Solicita qUe seja REFEITO
ASFALTOna Avenida São Bento, Eo quebra mola em frente ào mercado e-
Atacarejo; 16397Estevão De loreno ~Solicita que seja REFEITOASFALTOna RUA
Polidoro Albuquerque iniciando na RUA Ipiraf!ga; 16398 Estevão De lareno -
Solicita que seja REFEITOquebra molo,ém frente a ESCOLAcaie. LEITURA DOS
REQUERIMENTOS: 16363Gian Pedroso - Ofício O'liga Feminina de Combate ao
Câncer e a liQja Jovem, cumprimentandêHhes'pelas atividades relacionadas
ao Outubro Rosa; ÜS365Gian Peôroso - S~jà enviado oficiÓ a Siudio Academia,
cumprimentando-It\es pelo 9° Aniversário de fundação Ida academia; 16367
Daniel Weber - SoliCitaque seja enviado oficio de oplaúsó à 113N(Igreja Batista
Nacional) lugar de \Vida, que comE;imora o 6°/ ano da comunidade
evangélica; 16372 o)-ion Albuquerque -'~p'arabeÍ1izamoso Deputado Federal
Nelson Marchezan Jr\ê agora prefeito (eleito da 'capital! pela vitória a
prefeitura de Porto Alegre\16376 Orion Albuquerque'- Parabénizamos as Del.
de Polícia, Ritã De Carli é~elpdia Cazarotto/áos"Del . Edinei_M. Albarello e
Edson T. Q~zimbra ,operaçóo"Avalanche/16377 Paulino' de Moura - Seja
registrado' ei'iilAta e oficiadâ'aoS--familiâres"-íotos de profundo pesar, pela
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perda irreparável do senhor ERNO'GARTNER(Paraguai); 1637.8Aláor Tomaz ~
Cumprimento$,à CDl Câmara de DirigeRtew.ôjistas.,de Carazinho pela posse
na nova Diretoria para o"':bil8nio2017/18 e comerr\oração dós 50 anos; 16379
Alaor Tomaz - R~querimentb~de,pesdr~aos;fbmlliares derErno Elino Gartner
(Paraguai), aos 80 anos; 16380Alàor Tomm - Cumprimé'ntos à Cristiano Vidal,
atleta carazinhense que-se .destacou pelo EsporteClube Juventude, de Caxias
do Sul; 16381 Alaor ~'tomtlz-;-çlJmJ2lrimentos:ão$é's'Ç) Carazinho, direção e
colaboradores pela organiZãção?ãã~c-dh1'pejição"de Ciclismo Montain Bike
ocorrido no domingo dia 30; 1638-6JGiàn'<P~d;õso- Oficio do Poder legislativo à
CDl ~Câmara de Dirigentes lojistas de Carazinho, pela posse nova Diretoria e
50 anos entidade; 16387Gian Pedroso - Oficio a APAE,cumprimentando-lhes
pela inauguração do novo laboratório de Informática; 16389 Alaor Tomaz -
Requer agendamento para o dia 21 de Novembro de 2016, a entrega do
Prêmio Zumbi dos Palmares conforme prevê a lei Municipal n° 7.481; 16391
Alaar Tomaz ~ Requerimento à CORSANsolicitando reparos no asfalto da rua
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Mato Grosso esquina com a rua Ceará, no bairro Oriental: 16399Estevão De
Loreno - Seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de
Carazinho ASPRO TURBO ( ASSOCIAÇÕESDE PILOTOSDE CARAZINHO) V
RACHA CARINHO D: 16400 Estevão ,De .Loreno - Seja enviado ofício de
congratulações do Poder (egislativode Carazinho A IGREJA BATISTABOAS
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NOVAS.Pela realização'do FESTROCK: 16403Orioil Albuquerque - Solicitamos
a Fiscalização ,.que'~no'riiiqueo responsável pela AdJiiÍli?trdção da Rodoviária, ...-,- '. . ..-
para que/não <depositem lixo/em vid,pública. GRANDE/EXPEDIENTE: Os
veread9!;s~,A.la~r Tomoz e ~aulino ~e Moura fizeram us'6.~,~ tribuna. O
Vereador, Rualnel Brombllla soliCitou que os requerimentos sejam votados em
bloco: Ó:Presidente colocou em discussão 'os Requerimentos, nêÍõ<b'avendo
vereàêJores que quisessem discutir o presidente colocou em v6fd~ÔO os
reque'rimentos. Aprovado por iodos os requerimentos. O Presidente'soliCitou
qlJé o' Secretario procedesse â leitura dos Projetos:--Prcijeto-de Lei os9'/j6:de
autoria do Executivo Municipal. autoriza. concessão de uso de espaço
publicitário nos abrigos e estações de passa'geiros de õnibus. 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 dÓ.,Comissão de Ordem
Econômica e Social, está em discussãoci'parecer. não have'ndo vereadores
que quisessem discutir colocou'em vot6ção, aprovado' porl todos. Está em
discussão o projeto, 'os Vereadores Gilnei Jarré, Estevão De Lo(eno, Paulino de
Moura, Anselmo Britzkee Daniel Weber discutiram o projetó, nã'o havendo mais
vereadores que queiram discutir coloGó\em votação'! rejeitado por todos.
Nada mais havendo'?\tratar, sob proteção de D~ús/) presidente declarou
encerrada a presente\sessão, convocando os senhores vereadores para a
próxima sessãoordinárib, à ..se realizar no 'dia 07/de 'novembro de dois mil e
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V reador Anselmo Britzke Vereaa, r Rtdin . rombilla
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