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Na reunião de

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015
042/15
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Aos dezesseisdias do mês de outubro de dois mil e quinze, às onze horas e
quarenta e cinco minutos ocorreu óquadragésima segunda séssãodo ano de
dois mil e ~quinze da Cãmara Municipal'de Carazinho.' O/Vereador Rudi
Brombilla'procedeu à leitura de úm trecho da Bíblia.O Presidente/éolocou em
apreciaçao'a ata 041/15 da sessãosblene. Está em discussão.à ata, não
haveridovereadores que quisessemdiscutir colocou em votação. Apróvado
por todos. LEITURADO EXPEDIENTE:Ofício 235/15 do ExecutivoMunicipàl,"ó qual
responde OD 1055/2015; Ofício 258115 do' _Executivo_Municipal, 'o,'qual
encaminha Projeto de lei n° 101/15; Ofício 265/15 do Executivo Municiód1,'o
qual encaminha Emendas ao Pl 092/15; Ofício do Núcleo de Criadores de
Cavalos Crioulos do Planalto convidando para participar de Exposição
Morfológica e Prova Credenciadora de Inéditos para o Freiode Ouro de 2016,
no parque Vali Albrecht, nos dias 11,12 e 13de dezembro de 2016.LEITURA
DAS INDICAÇÕES: 12941 Daniel Weber Indicação Solicita para que seja
realizada a limpeza dos containeres de lixo de nossa cidade. 12942Orion
Albuquerque Indicação Solicito que providencie a verificação' e conserto, do
acumulo de água nos dias de chuva, em terrenos da rua Guaranis com a
Eurico Araujo. 12943.Orion Albuquerque Indicação Solicito providências do
órgão competente, para verificar as valetas e bueiros entupidos na rua
Selbach, no bairro Fey. 12944 Daniel Weber Indicação Solicita reparo na
ponte localizada na Ru'a Visconde de Pelotas. 12945 16/10/2015 - 09:42:54
Daniel Weber Indicaçãà Solicita conserto do asfalto da Rua Antonio Andreis.
12946 Daniel ,'Neber Indicàção Solicita para que seja refeito o asfalto e
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calçamento,da Rua Almirante,Tamandaré, bem como, o asfaltamento da
parte aindánão asfaltada. LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 12947'Paulino De. , .•••• -, • . r .
Moura Requerimento de Pesar,Ofício de Pesar pelo falecimento do Sr.
JARDEUNODE'UMA ESTERIS'DINO':-Foi.suprimido o intervalo regimental e o
GRANDE EXPEDIENTE. Ordem do Dia '::--Passamos,a Ordem' do dia para
apreciação e votação dCis"requerimentos:O Presidéf1tecoloc'ou em discussão
o Requerimento. Nao havendõ -vereadoresque quisessemdiscutir o presidente
colocou em votaçãob,requerimento. Aprovado por tocios o requerimento. O
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presidente solicitou que'o~secretario procedesse,a 'leitura do número, autor e
ementa do projeto: Pl'095/20'15=-Autor:'ExecutivoN\uniCipal- Dispõe sobre as
diretrizes orçamentárias párd/o/é~erêício.fihanceiro de 2016. O secretário
procedeu à leitura do parecer da' Comissão de Justiça, não havendo
vereadores que quisessemdiscutir o presidente Paulino de Moura colocou em
votação. Aprovado por todos. O secretário procedeu à leitura dos pareceres
da comissão de Ordem Econõmica e Social, não havendo vereadores que
quisessemdiscutir, colocou em votação o parecer, não havendo vereadores
que quisessem discutir, colocou em votação. Aprovado por todos. O
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presidente colocou em discussão o projeto de Lei com os pareceres já
aprovados. Não havendo vereadores que quisessem discutir o presidente
colocou em votação. Aprovado por todos o projeto por unanimidade com as
referidas emenda. com exceção da em~nda n. 12.926 que foi aprovado por
07 X 05 [Oito G:rahdt, Da~le~~~~,?e\tp~'rHâr~9';Si98t;'Annade Moraes, Márcio
Hoppen e Estevao De liír:érmj:;Nada mais havendo) a tratar, sob proteção de. ,.....s ~", '-) ~ü -.- '~,/ I rt~'/-..,.
Deus o presldente\declarou encerrada a presente s_essao~s:onvocando os
senhoresverea6bres~pâra a próxima sessãoordinária a SE!!r~:aliia"no dia 19 de
outubro de•.dois rtifl'e quinze às d.etc;ito hOràse quarenta eckí'êo--:"minutose a
sessãoso..ffj~a;vinte horas. Ten~mjOjos urrr excelente nOiteV<\..~fl.
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vereado~I~~ d~Moura .
Presidente 1
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