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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE Câmara '.
Cara

APROVADOpo~"'W"ltI'1DE
Na reunião de

I 5 FEV. 2016

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE FEVEREIRODE201Avf,~de1Jflm
003/16

Ao quinto dia do mês de fevereirode dois mil e dezesseis,as dez horas e trinta
minutos ocorreu a terceira sessão do ano de dois mil e dezesseis.da.Câmara
Municipal de Carazinho, Vereador Estevão De Loreno procedeu à leitura de
um }recho da Bíblia, O Secretário procedeu a leitura da convocaçcio do
suplente do Vereador Fernando Sant'anna de Moraes, o .Sr, João.Batista
Andrade, O Presidente colocou em apreciação as atas 001/16 Extraordináriá e
002/16, Está em discussão à ata, não havendo vereadores que quisessem
discutir colocou em votação, Aprovado por todos, LEITURA DO EXPEDIENTE:
Ofício 013/16 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei
O] 1/16; Ofício 014/16 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de
Lei 012/16; Ofício 015/16 do Executivo Municipal, o qual enêaminha o Projeto
de Lei 013/16; Ofício 009/16 da Defensoria Pública informando novo diretor da
Defensoria em Carazinho; Ofício '345/2016 do Tribunal de Contas solicitando
providencias quanto a recomendações do Processo de Contas da Câmara
Municipal do exercício de 2013; Ofício do Vereador Fernando Sant'Anna
solicitando a convocação do Vereador suplente para a Sessãodo dia 05 de
fevereiro de 2016; Ofício da ACIC, solicitando a cedencia do Plenário para
reunião do corede, dia 26 de fevereiro as 19 horas;' LEITURA DAS
INDICAÇÕES: 13841 Rudi' Brombilla - Solicita a colocàção de um redutor de
velocidade "QUEBRAMOLA" na Rua Marechal Floriano; 13849 Alaor Tomaz _
tapa buraco na rua Gonçalves Ledo; 13850 Alaor Tomaz - Conserto na
tubulação da' agua na Rua Lopes ,Trovão; 13856 Gian Pedroso _Solicitando
serviços de 'lirrfpeza e capina ao longo dos trilhos da viaçãoférrE:a ou que
solicite a ALL; 13864 Daniel Weber - Solicita.para que seja realizada a troca da
bandeira hasteada no trevo, entroncamento com as BR'S285 e 386; 13866
Daniel Weber - 'Solicita para que sejam in~tâíadás placas' sinalizando a
proibição de deposito de lixo'nas proximidades dÓs'trilhos; 13867 Daniel Weber
- Solicita providênciàs. referentes aos "atendimentos/de profissional em
Educação Física no CELT,'emCarazinho; 13868 Estevc5o,De Loreno - Solicita
operação tapa buraco(nàRua:Ernesto'Alves, !=omeçànclo na esquina com a
Rua Barão de Antonina; 13869 ,Estevão De Loreno~-Solicita a construção do
passeio público no asfalto da Aveniaã Pátria: começando na esquina com a
Alferes Rodrigo até a (Unimed), LEITURA DOS REQUERIMENTOS:13843 Rudi
Brombilla - Ofício parabenizando ao atleta Luan Rezende Borges que ira
representar o Futsal Carazinhense no Estadual da Série Prata; 13844 Anselmo
Britzke - Seja encaminhado ofício a Secretária Municipal de Educação e
Cultura, EloísaDreyer e as quatros novas diretoras das EscolasMunicipais; 13851
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Alaor Tomaz - Cumprimentos ao atleta carazinhense BrunoXavier; 13852Alaor
Tomaz- cumprimentos ao atleta carazinhense Luan Borges; 13853Alaor Tomaz;
13854Daniel Weber - Pedido de Providencia ao Deputado Ronaldo Nogueira;
13855Gian Pedroso - Ofício a Dra. Anauê Acco. cumprimentando-lhe pelo
excelente atendimento que presta junto ao ESFdo BairroOriental; 13860Alaor
Tomaz - cumprimentos a DenisonJoelBerwig;13861 Daniel Weber - Solicita
todos os documentos referentes à construção da EMEIPadre Gildo; 13862
Daniel Weber - Pedido de Providencia a EmpresaGloria; 13863Alaor Tomaz-
cumprimentos a Leonardo Petry de Souza; 13865Alaor Tomaz - Seja enviado
oficio a CORSAN,solicitando informações a respeito da situação em que se
encontre: a estação de tratamento e esgoto; 13870 Alaor, ;Tomaz _
requerimento de pesar aos familiares de NADIRSANTOSDEOLlVEIRA"DllÂ'aos
51anos pela sua irreparável perda ocorrida no dia 02.02; 13871RudiBrombilla-
Referente as paradas do Município de Carazinho. Intervalo Regimental.
Questão de Ordem Vereador Otto Gerhardt, solicitou que fosse cOloca(jô em
pauta o projeto de Lei O12/16 do Executivo Municipal. Questão de Ordem do
Vereador Paulino de Moura, solicitou que fosse solicitado parecer do jurídico
da casa referente a solicitação do Vereador Otto Gerhard, o presidente
colocou em votação o pedido verbal do vereador Paulino de Moura,
aprovado por todos. GRANDE EXPEDIENTE: Os Vereadores Alaor Tomaz,
Anselmo Britzke,Eduardo Assis,Daniel Weber, .Estevão De Loreno, Paulino de
Moura e Otto Gerhardt fizeram uso da tribuna. Ordem do Diá - O Vereador
Gian Pedroso pediu vistas do projeto de lei 124/16, aprovado por todos os
pedido de vistas. Passamosa Ordem do dia para apreciação e votação dos
requerimentos. O Vereador Paulino de Moura solicitou que os requerimentos e
os projetos viáveis fossemvotados em bloco. O Presidente coloca em votação
o pedido verbal do vereador. Aprovado por todos. O Presidente colocou em
discussão os Requerimentos. Os Vereadores Alaor Tomaz discutiu os
requerimentos. Não havendo mais vereadores' que quisessem discutir o
presidente colocou em votação os requerimentos. Aprovado'por todos os
requerimentoS. O Presidente'solicitou ao Secretário que fizesse.à'leitura do
parecer jurídiéo,referente à inclusão na pauta do projeto de'Lei 012/16. O
Presidente coloca em discussão o pédido.verbal do Vereador Ottó Gerhardt,
não havendo vereador que queira discutir-está em votação o pedido verbal
do vereador Ofto Gerhardf, aprovado por 'tódos:' O Presidente solicitou
parecer as comissõesdo referido,projeto, o presidénte da Cómissão de Justiça
e Finanças ficou com, o projeto para análise dentro -do prazo de 7 dias,
portanto o projeto não será,votado. O presidente'sólicitou que o secretario
procedesse a leitura dón'úmeró,~autor.eemerit.a dó~pràjetos: 01 - PL005/16
Executivo Municipal, o - qual' Autóriià -o' -abêrturô de Crédito Especial no
Orçamento de 2016; 02 - PL 007/16- Executivo Municipal, o qual Altera
vencimentos do emprego público de Agente de Combate a Endemias,
constante na Lei Municipal n° 7.121/10;03 - PL010/16 Executivo Municipal. o
qual Autoriza a abertura de Crédito Especiale Suplementar no Orçamento de
2016.O secretário procedeu à leitura do parecer da Comissão de Justiça dos ~
projetos, não havendo vereadores que quisessem discutir o presidente (S/

Av.FloresdaCunha,799- CaixaPostal:440- Fone/PABX:543330.2322- CEP99~~~~0~9~6~R2~~~~0~~~~
E-mail:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br . . .

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


". ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CABAZlNBO.8S

Anselmo Britzke colocou em votação. Aprovado por todos. O secretário
procedeu à leitura dos pareceres da comissão de Ordem Econômica e Social
dos projetos, não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em
votação o parecer. Aprovado por todos. O presidente colocou em discussão
os projetos com os pareceres já aprovados. Não havendo vereadores que
quisessem discutir o presidente colocou em votação. Aprovado por todos.
Nada mais havendo a tratar, sob proteção de Deus o presidente declarou
encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a
próxima sessão ordinária a se realizar no dia 15 de fevereiro de dois mil e
dezesseisàs dezoito horas e quarenta e cinco . utos.
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~;eador Anselmo Britzke

Presidente
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