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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 DE ABRil DE 2017
018/17

Ao décimo sétimo dia do mês de abril de dois rnil e dezessele. os dezoilo horas
e quorento e cinco minulos, ocorreu o décimo oi lavo sessoo do ano de dois
mil e dezesseie do Comaro Municipal de Corazinho. O Vereador Luis Fernando
Cosia procedeu o leitura de um Irecho do Biblia. O Presidente colocou em
opreciocoo o ato 016/t7. Fsló em discussõo () 010, noo havendo vereadores' ,
que quisessem disculir colocou em votaçoo Aplovodo pai lodos. LEITURADO
EXPEDIENTE:Oficio na 092/i 7- GPC do Poder Execulivo, reliro Projeio de Lei na
040/17; Oficio na 022/ i 7 - Minislério Público, instiluir O uso cJo correio elell'ônico
con;o meio prelerenciol poro Iroco cJe correspondências oficiois [enlre
Ministério PlJblico e cJemois pocJeres e órgoos plJblicos prelencJe-se firr;nor o
lermo de Cooperaçoo previslo no provimento n" 06\'/2013 _ f'GJ; OfiCIO na
091/! 7 - GPC do PocJer Execulivo, encaminho ?rojelo cJe Lei na 048/17: Oficio
n° 088/17 - GPC do PocJer executivo, encaminho PrOtelo de Lei na 047; i J:
Oficio S/f~ - ABECAR - Convido o poriicipor dos comemoroçôes de 20 anos cJo
AllI'CA.R, que seró realizado no cJia 22 de abril as 2030 horas no CTG Pedro
Vorgas; Oficio n° 021/17 - EMEF DR. Piem Sossi - Convido poro celebroçoo do
Páscoa do aniversário de 56 anos que aconteceró no dio ! 3 de abril o parlir
dos 09:00 horos. LEITURADAS INDICAÇÕES: 17863 C1oylon Pereiro . Soficrlo 00

setor competenle que seja fechado com urgência uma cralero no ruo
Ipirongo em frenle 00 nO36 por risco de ocidente no local; 17864 Janele ,I(oss_
Solicilo OPERAÇ;\O TAPA, BURACOS no Ruo Do Poz no bairro Princesa pois o
mesmo enconlrasse intronsilóvef; t 7865 Joneie Ross - Solicilo que disponibilize
umc ploco cJe r2eduzir o veloclcJode , no Anchieto , em frente o igrc:ju
Evrmgélica Rosa de Sorom; 17866 Jonete Ross - Solicilo demorcoçoo de VCl~o
de eslocionomenlo poro Deficiente em frente o tGJ I'V ,l\I~GELlCA ROSA DE
SAROM , Ruo Anchieta no Boirro Vilo Rico; J 7867 Jone!e Ross _ SolíciTO o
demmcoçôo de vogo de eslacionornenlo poro Deficiente em frente o tMEI-.
RUFINO LEAL, no l3airro Sornmer; J 7868 Jonele Ross - Soficilo melhorias em um
buraco gigontesco no I<uo Ipirongo no boirro Glório próximo 00 numero 3,;,
17869 Aloor TOl1loz-.Solícito 00 setor compelenieprovídencias de ocoldn C0l11

o lei, pero que es carros noo Irafeguem' em alio velocidade no Ruo
TupiniqUins; t 7870 Aloor Tomoz Solicilendo poro que seiom realizodos
melhorias no Ruo Edemor Ruwell no trecho sem esfolto; t 787 J Fobio Zan",t!i _
RFIlERANDO Solicito 00' Executivo, o possibilidode de c:olececoo de redulores
de vefocidode (quebro n~olos) (10 enlorno do preço Soldodo (,drieno; ! 7872
Fobio ZoneJti REITEiV\NDC)Soliciir; 00 lxecL'tivo o possibilidoG{-: ele? colocaçõo
de íedutores de velocidade (C1ue8tc) 1l101cs) no Rue F'ocirp~C;Usnlõo com o
!pirongo; 17E373 Gion Pr=:droso S()lici!onCiO rnelhorios urgenles crn cJiversos ruos
do Roirro ()rienloi: 17(37.'1C:oy'tir: !)er-;:.:;irc; .. )oiiCiic 00 ~;C't()j -::on-l,üe:en!e que seja
;ei.io Caril urgência o rectionlenio de urY1huroco riO ruo ,~)tio pdbino GuerÇJrdi
(-;íll fl'ente 00 n° 359: 178/.1 [sievoo De; : ()I-eno SC)LICir. ..\ rx:no que seja
coiccoc1o olgunlOS tonlpcs nos bueiros no Ruo TupiniqUins que eSlôo fCJllon:cJo:
17(3/6 Gicn Pedroso Sugerinc'o insloloç60 de dl~pensc:cj()rCS c'e socos J
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plósticos paro recolher os dejelos de animais de eSTimaçóo e lambém de
colelores dos dejelos; J 7871 Lucas Lopes - Solicila paro que sejo instolodo ume
lombada no Ruo Felipe Guerre com o Ruo Siqueira Campos; 17878Estevão De
Loreno - Seitcitenlos o operoção lape burocos no Ruo Ep'lócio Pessoa esquina
com TamoIOs; 17885 Joóo Pedro - Solicilo esludos do viabilidade de melholias
no ponlilhão localizado no final da Ruo Rio Blanco; 17886 Eslevão De Lareno
SOUCIT;, a/econstruçóo do calçamento do Rua PareCis, alé as proximidades
com o Ruo Tupiniquins; 17890 Joóo I)edro - Olicio ao Executivo solicitando o
termino :dõ manutenção lobras) realizado na Avenido Marechal Cosi elo
Brancó, "(Cascalharnento e compaclaçõo); 17891 Estevóo De Loreno
SoliciJanlOs o cascalharnento e compoctoçóo do Ruo Fernando p,errari,
começando no esquina corn o Rua tupiniquins; 17892 Daniel INeber _SOlíciia
fecllamenlo de buracos no ,i;(uaHumberio Compos; 1789] Clayion Pelelra
solicito 00 selor competenle o remoção de galhos e enlulhos no ruo Sanlos
Dumont esquina com o ruo Independência 00 lodo do nO974; i 7894 J060
Pedro - Solicitando paro que seio realizados rnelhorios no eslrada que cJó
acesso 00 disirito de 8ela Visto; t 7895 Joóo I'edro - Oficio 00 Executivo
solicilando melhorios nos ruas do Bairro Orrental; ] 7896 Joóo Pedro - Oficio 00
Execulivo solicilando medidos do viabilidade de exlensóo do roia do ónlbus
urbano no I~ua Parecis atê t)aixada com i;(ua Guaicurus; ] 7900 Donie! Weber _
Solicila asfaltamenio do I<ua Goiós; 1790 i /\Iaor Tomoz Solicila
coscalhamen]o e compaciaçóo no Eslrada velho de São benlo; J 7\'02 Daniel
Weber - Solicila asfallomento do Ruo Farrapos; J 790] Doniel Webel
Solicilando poro que seja instolada urna lombada no Fluo Saldanha Marinho;
t 7904 Daniel Weber - Solicito inslalaçóo de lombada no i;(uo Florianópolis;
l/90S Daniel Weber - Solicito melhorias no tubulaçóo do i;(ua Aloisio Slein com
o !\'ua Assis Chaleuabriand; 17906 Daniel Webel' Solicila melhorias no. Ruo
fr(NOSSOViloria; t 7907 Daniel V1eber - Soliella o té,mino do pav1menlação com
colçamenlo no i{ua Miramor;. J 7908 ;"Ioor Goldino íomaz /\nselrno Biilzke
Ciayion Pereira Fóblo lane]ii J060 Pedro f',IbuquerqLJe de Azeve(~o
Sollcilando "o 9sfallamenlo do Rua Farrapos; 17909 Daniel Weber _ Solicito
Inslalaçóo de lombadas no Ruolv'lonte /llegre; J 7910 Daniel Weber _ Solicilo

' .
Il'elhorios no I~ua Ivalino 8rum: i 791 t Alaor Galdino Tomaz, Anselmo Bri.lzke,
Cioylon Pereira, Fóbio lanelli, .João Pedro Albuquerque de Azevedo
Sollcliando o asfallamenlo do Ruo Goiós; 17912 Daniel Weber Soiicilo
melhorias no Ruo Coronêl.Camlsão; 179 J 3 Daniel Weber., Sollcila '"elhoricis no
Ruo Antonio Vargas; 17914 Aloor Tomaz - Soiicilondo rri'elhorlas no Ruo Antonio
\largas Bairro Loefí, !la trecho com .paralelepipedos, pois estó InlrafegQvel:
)7915 Daniel Vveber - Solicilcndo poro que sejo realizado rTlelhoriós no Ruo Rio
fJorda; 17916 Daniel VJeber - Soliciio concerto ele tubulcçco no Ruo Fiorovonle
,Divo: ] /9 J 7 Lucas Lopes e joneie Ross fvionu'lençõo no praço do
130ív\13FAI)01~,siluada no enlrada do lado r'Jo:;e do Municip'o; 17919 Daniel
Weoer - Solicila concello de lubulocóo no I'ua I'cuto Coulinhó. lEITURADOS
REQUERIMENTOS: I 7859 .Joc)o I'edro e l',loor'OI'loz SOlOenviado Oficia: {JO
Inslítulo de t:ducoçõo Froncisccnn Nosso Serlhoro do Glorio pelo pronioçôo
do quinio ediçõo do Aulo do Poixoo: 17860r-óbio 7o:le!ii Se,iaenviodo:ófício
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o fomilio com mois sinceros volos de pl.olundo pesor, pelo perdo irreparóvel
do senharo ELlU,I3ETErViMiTlNSDA SILVA; I i8ó I Jonele Ross Solicilo que sejo
enviodo oficio com os mois prolundos senlimenlos de pesOl aos lomilioresdo
SroBibiono Quodros do Silvo; 17879 1',1001 lomoz . Pesar 005 lomiliares de ERCI
M/\TTOS FM~IAS "PAPAGA/O" pelo suo irreparóvel percl~ aos 7~ anos oçorrido
dia 15 do correnle; 17880 Cion IOedroso . Oficio ele curnprimenlos o ESCOlo
Carlindo ele Britto, pelos ~9 Anos de fundoçoo: 17881 Gion Pedroso - Oficio ele
cumprimenlos pelos 24 /'IlOS do Revislo "Conlalo Vip'; 11882 Gion Pec;lroso
Oficio de 'cumprimenlos o Escolo Princesa Isobel. pelos 89 onos ele funelaçõo;
17883 )oõo Pedro - Solicilo 00 Execulivo pOla que delermine 00 selar
compelenle o concerlo do povimentoção, bUlaco .'Cratero" no Ruo Ipironga,
lrenteoo n° 36, 17887 Aloar GoicJino Tomoz, ,6,melmo f3ritzke, Clovlon P1oreiro,~ , ~
Doniel weber, Erlei Vieiro, I:stevão De Lmeno, FObio 70nelll, Gian Pedroso,

IJonete Ross, Oficio o Assembleio I e9islotlvo do 1'2S,solicilondo o
ogendomento !',udiêncio PlJblico em C()(ozillho. sobre Reformo do
I'revidêncio; 1788,3 Joõo Pedro. Oficio de IOescroos familiares de 1'12C1lv\(-\110S
F/\RIAS'PAP AGAIO" pelo suo irreporóvelperdo oos 7~ anos ocmrido dia ! 5 do
correnle; 17889 Lucos Lopes . Solicilo o cOllStrução de um púlpilo de concelo
pala o colocação ele unlO alOCO paro formolizor o proço como PrCço
Volenlino cerron"; 17897 cobio Zonelti - Ofício de oplausos o CLíNICA DF.I,IIFISIO
E PILATES,por I (um) 0110 de alividodes em nosso municipio Porobéns pelo
excelenle Irobolho: 17898 Daniel Weber . Solicito que seja enviodo oficiO COI1'
os Inoi\ sinceros votos de profundo pesar oos lomilioles de ELlZ!,BEIEMARTII'!S
DI, SII.VA; 17899 Fobio Zonelli . Ofício de aplausos 00 GSv 1'I1JOSVido
Corminho, pelos 3 (Irês) anos de olividodes em Corozinllo e Região. Porobéns
pelo excelenie frebolllo; 1791il Daniel Weber frlei Vieiro Eslevõo De Loreno
Gion Pedroso Jonele Rossele Oliveira l.ucas Gabriel Lopes Marcio Luiz Hoppen
lenenie Cosia - Seja expedido oficio por eslo Egrégio coso no forme- de
APLfIlJSO o 'Srrgodo Mililar de Corozinho; 17920 Aloor Coldino lomoz Anselrlo
Ilrilzke Cloyion Pereiro João Pedro Albuquerque de A,zevedo cóbio Zonetl;
()ficro ao .Executivo solicilondo cópios e i;llormoções sol)[e Dec;reios
I:xeculivos, GRANDE EXPEDIENTE:Os Vereoelores Joneie Posso éábio Zonelli,
João Pedro, Doniel Weber, Anselmo Britzke, Morico Hoppen fizeram uso do
iribuno. O Veleodor Doniel Weber pediu votação em 1)loco dos
requerimentos. Aprovado por lodos. O Presidente colocou em discussôo os
Requerimenlos, o Vereador !\Ioor fomoz disculiu. os requerllllenlos, ne:o
hovendo mois vereadores que quisessem discuilr. o presldenle colocou em
voioçõo os requerinlen1os. /~provcdo por. lodos os requerirnenios. O Presídenle
soliciiou que o Seuelario precedesse o leiluro dos Projelos: I. I'rojeio de Lei
0~3/17 de oulorio do Execuiivo rV\unicipol, o qual oulorizo oberiuro de crédilo
especiol no orçomento de 20 17. O Presidenie sollciiou que fosse feiio o leiluro
cio parecer do Conlissào de Jusiiço e Fincnços. está eni cJiscussõo o pcrec"er,
nõo hcvendo vereadores que quisessern cJiscu!ir ccjfoCOLJ enl votação.
oprovodo por lodos. O PresicJenle solicíiou cur-::insse 18ilo o leitura cio porec'er
do Comissão de Ordem Econõmico e Social. cstá em discussóo o parecei, nóo
havendo vereodores que quisess(:;'mcJiscu~il colocou c;nl votaçào, oprov.odo
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por lodos. Eslá em discussôo o projelo, não hovendo vereadores que quelrolTI
discutir coloco em volação, aprovado pOi unanimidade. 2. ProJelo de Lei
ü41 /20 17 de auloria do Execulivo. Municipal, o qual autollZO o filiacão e
contribuicôo do municíoio de corazinho o !\ssocioçôo dos iVlunlciDios do
Planallo .. O Presidente 'solicitou que fosse fel lo o léjiuro do par~cel do
Comissôo de Justiça e Finanças, eslá em discussão o parecer, nôo hovencJo,
vereodores .que quisessem discutir colocou em voloção, aprovado por lodos.
O Presiderilé solicilou aue fosse feria o leriuro do parecer do Comissôo de
Ordem 'Ec'onômlca e Social, esiá em discussão o parecer, nôo havendo
verea?oies que quisessem discuiir colocou em 'voloçôo, oprovado por: iodos.
Eslá.em' discussôo o prolelo, não hovendo vereadores que queiram disculrr
coloco em 'lO loção, aprovado por unanimidade. 3. PrOleio de Emendo o Lei, , ,
Orgânico do Executivo Municipol o qual do novo redoçâo 00 inciso XIVdo Arl.
53 do Lei Orgânico do Municipio de Carozinho. O Presidente soliCitou que fosse
leilo o leitura do parecer do Comissão de Justiço e Finanças, esiá em
discussôo o parecer, nôo havendo vereadores que quisessern dlsculrr colocou
em volaçôo, 0plovodo por todos. O Presidenle solicitou que fosse feilo o
leituro do parecer do Comissôo de Ordem Econômico e Social, está em
discussôo o parecer. nôo havendo vereadores que quisessem disculir colocou
em volaçôo, aprovado pai lodos. Eslá em discussão o proielo, não havendo
vereadores que queiram disculir coloco em volaçôo. aprovado por 8 votos
favoráveis e 5 valos contrários, mos o proieto ficou prejudic:odo porque
precisova de maiorio quolificado paro ser oprovodo. Nado 'Tlois hover,doo
Irolor, sob proleçôo de Deus o presidente declarou encerroda a presente
sessôo, convocando os. senhores vereadores paro a próximo sessôo
extraoldinária a se realizar no eJia24 de abril de dois deLssele as dez. ,
"'cm Gocací"otGc CC"( ,,'mtlm.
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