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Aos quatorze dias \do 'mes de agosto de dOISmil e/quinze. as onze horas
ocorreu á trigésirna:s'égunda sessãodo_ano de dois milÊ/qlJfrize da Cãmara
Municipal qéCarcízinho. O Vereqdor Orion.....Albuquerque pr;)é'qe~à leitura de
um trec,h$;âo Bíblia. O Presidente colocou em apreciação a'qtá~O.31/15 da
sessão,órdir'Íária. Está em discussão"6 ata,', não havendo vereadores que
quisessem'discutir colocou em ,Votação. A~rovado por todos. LE~~~}~DO
EXPEDIENTE:Ofício 064 da Secretaria de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana
convocando para reunião preparatória da Cónsulta,~opular..dia 14de"8gosto
as:1~:30 no gabinete do Prefeito. Notificação n° 044/2015 da~Promototicf"'de
Justiça para comparecer no Ministério PúbliCo a respeito qo contrat6 de
prestação de serviços hospitalares no âmbito do SUS,celebrado entre o
município de Carazinho e o HCC. LEITURADASINDICAÇÕES:12287ErleiVieira
Indicação Recolhimentos de entulhos.verdes na David Canabarro frente aos
nOs80 e 28 - BairroCentro. 12288RudiBrombilla Indicação Solicita ao Executivo
Melhorias em toda.extensão do parque Industiié:ll.12289 ErleiVieira Indicação
Recapiamento asf6itico na Rua AIrf1irantéTqrnandaré do n° 449ao 571- Bairro
Centro. 12290, Erlei\Vieira Indicação recolhimento' do lixo Iresidencial na
TravessaSaldanha Mbrinho, até a Almirante Tamandaré -Bairro Centro. 12297
Estevão De Loreno Indicação Solicita refazer o calçamento dalRua Tiradentes,
começando na esqui[1b com a Rua José)ereira até oesquina com a Rua
Santa Terezinha. 12298\Estevão De Loreno Indic6ção SolÍCita refazer o
calçamento da Rua Jo'sé'F;ereira.12299Alaor Galdino Tomaz'lndicação seja
enviado oficio ao Executivo, para que determine'ao setor'competente o
recolhimento1Je galhos e entUlhos nas ruas do Bairro São PedrO. 12300Alaor
Galdino T6maz Indicação 'seja""'enviado o' oficio ao Exécutivo'.para que
determine\.ao 'setor competente~qué' refaça as pinJuras(d~faixas de
segurança da ...•.AV.Flores da Cunha 12302~Pernando/Sant'Anna de Moraes
Indicação Solicita ao setor competent8'"qu~ realize reparos /na Rua 15 de
Novembro, ondEhexistem'~buracos por toda ;ua~eXtensão! 12303 Femando
Sant'Anna de Mordes IndicàÇãõ-"Solicito:aO:-setor competente que realize
reparos na Rua MinasGerais, onde existem buracos ..pór toda sua extensão.
12304Femando Sant'Annó-deMoraes Indicação SolÍ<:;itoao setor competente
que realize reparos na .•i{u9:;se,rgipe,;'-.oríOérexi~Jé¥.b'uracos por toda sua
extensão. 12305 Alaor Galdinbt'.Tombz'.lnGlicação reiterando que seja
demarcado novo local de estacionamento e pintura da vaga para pessoas
com deficiências em frente a Câmara de Vereadores. 12306 Mareio Luiz
Hoppen Indicação Serviço de Limpeza e conserto da Parada de ônibus na
Rua Belo Horizonte. 12308Alaor Galdino Tomaz Indicação seja enviado ofício
ao Executivo para que determine ao setor competente os trabalhos de tapa
buracos e limpeza de bueiros na AV.Mauá. LEITURADOSREQUERIMENTOS:12280
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Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso Seja enviado ofícío de cumprimentos
a EM EFRufino Leal pela realização do seminário "Desafios e perspectivas do
futuro" 12282 Daniel Weber Requerimento de Aplauso Seja enviado oficio de
aplauso a Tibola Contabilidade extensivo a todos colaboradores pela
realização da Pales!rc;J:~d~nci~S \?O"t~rr~~~ipOr. 12286 Erlei Viei~a
Requenmento de }ollc!tas?º-<:deyServlço ,sollclt~:ID90i;; "...Corsano que seja
Trocado ou arrumapo o Transformador de Luzna Rua"Bandeirantes, 668 12292
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Paulino De Moura1Requerimento de •.Aplauso a Vereadouab()ixo assinado
solicita naZformá regimental, /'lúe deP-ois de ouvido' ôrlplenário, seja
encaminh'ado 'ófício cumprimentando'e mdnifesta 12293ariori(;i.;íbuquerque
Requerimento de Aplauso soliciÍo que'seja e'nviado oficio de AP'íáub,a Loja
SensJ61,;de Carazinho e suas' proprietáriàs. 12295 Estevão D~()reno
Rec{uerimento de Aplauso Sejd enviado afício do Poder Legislatívo~cLSra.
R;:,~àtá' Deng~ten. 1229~An~elmOB!itzke tRequerimento_?e pesà~1~ja
registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar)~pela
perda írreparável da Sra. MÁRCIA BUENO.12301 Gian Pedroso Requeri~ento
de Aplauso afício a Coordenadora do progrma Yacamin. Srd. Vera Suckau,
cumprimentando-lhes pelo 8° Aniversário de fundação. 12307Alaor Galdino
Tomaz Requerimento de Solicitação' 'de Serviço solicitação' de serviço a
ELETRaCARsoliCitando para que efefue melhorias na iluminàção da Gare.
12309Daniel Weber Estevão De Loreno FernanôõSant'Anna de' Moraes Marcio
LuizHoppen Requerimento de Ap6io A Comissão de Segúran'ça da Cãmara
de Vereadores dé\ Carazinho enviam oficio aos Deputados Federais e
Estaduais. Foi suprimido o intervalo regimental e o GRANDE EXPEDIENTE.a
vereador Daniel Weber solicitou vistas do Projeto de Lei0083/:Z015.Ordem do
Dia - Passamos a \ Qrdem do dia ppra apreciciçao e: votação dos
requerimentos: a Vereàdor Rudi Brombilla solicitou/que os requerimentos e
projetos fossemvotados'e?n bloco a PresidentecolócO em votação os pedido

" " ,'.' .verbal do vereador Rudi Brombilla. Aprovado por todos. a Presidente colocou
em discussã%s RequerimentosPaulino de Moura, Fernando Sarit;Anna, Daniel
Weber. AIÓor,romaz, Estevab~e"L,:)[en;o/RLtdi / Brombilla.'e Ai'lselmo Britzke
discutíram.,Não havendo mais vereadores que quisessem'discútir o ,presidente

..rI _ -=, ; .1. '," .
colocou em votaçao. Aprovado por t,?dosi0S,requ~nmentos; a presidente
Paulino de Moura solicitou que o secretario,procede'sse a leitura do número,
autor e ementa 'do projefb'::PL084/2015 - AutÕr:,Exeiutivo Múnicipal- Autoriza

'. '~'-"'---- .,_........ .
abertura de Crédito,Especial'no:::Orçamento-'ôe 2015.,PL 086/2015 - Autor:
Executivo Municipal- Dá,nova redação ao caput e ao'9 lodo ar!. 60 da Lei
Municipal n. 6.267/05.O'secretário procedeu à leitura 90 parecer da Comissão
de Justiça e Finanças dcf:Je~~~ctlyo~f?r<;>je.tp,.n'l0\8àJendovereadores que
quisessem discutir o presiâen'te.LP.,aulino:peJMoura colocou em votação.
Aprovado por todos. a secretário procedeu à leitura dos pareceres da
comissão de ardem Econômica e Social, não havendo vereadores que
quisessemdiscutir, colocou em votação o parecer, não havendo vereadores
que quisessem discutir, colocou em votação. Aprovado por todos. a
presidente colocou em discussão os projetos de Lei com os pareceres já
aprovados. Aprovado por todos. Nada mais havendo a tratar, sob proteção
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de Deus o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando os
senhores vereadores para a próxima sessãoordinária a se realizar no dia 17de
agosto de dois mil e quinze às dezoito horas e quinze minutos na ULBRA.
Tenham todos uma excelente noite.
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