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"~~~?. . - /Cil;/' ~ Presidente

A d. . . «)~~\t -?'d' d - d/f ~d' d' '1 dUli'f~ .O eClrnOqUln O la o mes .e eve(elro e OISml e ezessels,'."asdeZOito
horas hófO"s(e'quarenta e cinco"minufds, ocàrreu a quarta sessão-:<:Jó~onode
dois ~I'~dezesseis da Cãmara/Municipal de Carazinho. o Verecíd~'NAlaor
TornaZ~p(ocedeu à leitura de um trecho da Bíblia. O Secretário procé:ê!eua

:~. ' r I ~ ~~.r
leituro~da convpcação, ..do ,suplente d() Vereador_Orion"~Ibuquerqué'y'o Sr.
Gilhêi Jarré. O Secretário procedeu a leitura da convocação .dOsuple~tlfdo

___ ........, I : •••, 'L, • ,I _,

Vereador Marclo Hoppen o Sr. Vanderlel Lopes Junior, o qual entregbu a
declaração de: bens e o diploma e' fez seu compromissô de posse. O
Presidente coloéou em apreciação a atô Ô03/16.Estáem discu~sãoà ata, não
havendo vereadores que quisessemdis'cutir'colocou em votação. Aprovado
por todos. LEITURADOEXPEDIENTE:OfíciÜ020/16 e:klExecutivó Municipal, o qual
encaminha o Pfojeto de Lei 014/16; Ofício 018/1'6 do Executivo Municipal, o

:.: ). ,'\, i~ ~~. '11

qual encaminha re,~postaOP 00.9/16;OfíçL9017/16 do Executivo Municipal,
solicitando auditório'<;ja Cãmara para audiência pública relató,riode gestão e
divulgação das contas relativas ao 3° quadrimestre dó exefcício de 2015;
Ofício do Condicacdr com relação a apelação cível AC 70047016472;
Convite do Corede pcrb participar de reurlião sobre du'plicaçã'o BR285dia 26~ '\, '\ ",-",,' ., - .
de fevereiro as i19 horas\na Cãmara; Convite da SEMC, para participar da
abertura do ano letivo Corn os professoresdia 17 dê f~vereiroras 19 horas na
ULBRA;Ofício ~s Correiós.so.~reabrangência ~ /prazos de e'ntrega para os
sérvios de Sedex. LEITURA'I?AS-.!NDICAÇÕES,:l38?l'Daniel ,web~r - Solicita
notificaçãeybo Proprietário do terr~no localizado na Rua;Ipanema esquina
com a Rua..?zilloZolet; 13882Dà'niel-Webé'r- Soiicita ao Executivb Municipal a
possibilidade.••.deicriação de legislaÇão próPria.para o c6mbate 'dó mosquito
aedes aegypti\13883'Paulino deMourà~~.So'íicifar a6 Executiv'o juntamente

"' . l:...... -............ ~~ ~
com o setor competente a-limpeza de matos tomando conta na Av. Pátria W
1795 em frente dÔ"UNIMED:-1'3884;Daniel.::.wé6ér- Solicitá a realização de
campanha de consélentizarão de combate a dengué, promovida com a
divulgação com carr0.fQf:sor:D;~~3885Estevã.s..De'(o~.[1o - Solicita que seja
realizado nova pintura:,np~q,1;Je,tir9;~919~-~9,-fu~~arechal Floriano; 13886
Estevão De Loreno - SoIiCitd,.lQp'eraçã().'tdp.á buracos da Rua Marechal.t..---, __ .•. " •... ,-

Floriano; 13890 Rudi Brombilla - Oficio ao Executivo para que determine ao
setor competente melhorias na Rua Gabriel Prompt; 13891 Rudi Brombilla -
Oficio ao Executivo solicitando ao setor competente com máxima urgência
melhorias na Rua Guilherme Suldbrack; 13892Alaor Tomaz - tapa buracos na
rua 20 de setembro; 13893Alaor Tomaz- tapa buracos na rua Albino Gerhardl;
13894Alaor Tomaz - tapa buracos na rua da Paz; 13896Alaor Tomaz - tapa
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buracos na rua Dinarte da Costa; 13897 Paulino de Moura - Solicitar ao
Executivo juntamente com o setor competente a limpeza do matagal na pista
de ciclismo Rua Setembrino Ramos Bairro: Sommer; 13898 Alaor Tomaz -
melhorias na rua 21 de abril; 13901Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo
juntamente com o setor COIl')Pt'tênte'à recol8imento de pneus no Parque da

• • • ~ 1\ ,"w_. t, r'- ....\ I n!~I.'---.~,
CJd~de proxlmo a~..•p;'(c~~~~U 13903,Ru?L Bro~~l~a -) 9!icio ao. Executivo
solicitando ao setor..,,:competente melhorias na Rua !Arthur Schelbe; 13905
Estevão De Loren.C()só1icita operaç~o ,tapa buracos nd'Rl!çíj29:;de Setembro,
[trecho asfalfà90);'13907 Anselmo.Britzke~Que seja implal1tÓéfq{Um quebra-
molas nal\:J'o';'Sic:lueiraCampos, nb Bairro Vila'Rica; 13908ErleiVieird'. solicito a

~ (. ,.Ir . ..•. I",' , '.' t /' '. i

realizayãÇ>;dâ limpeza de 2 terrenos na'R. São José ao lado 126 B:~pp>erária;
13909(~LenVieira - Solicito a realizóção de reporo e limpeza da tubul&çâo na
RuaSo!,!JCi'Cruz, 244 Bairro Borgh~tti; 13914Gia~ Pedroso - Solicitando Pciêâ:que
soli9~E3~Cluea AcLL.LOgistica~efetue a realizaç?ode )ta_balhC?i,de Iimp7,zd e
capJna ao longo dos trilhos; 13917 Eduardo .ASSIS- Conserto no entroncamento
enfre~às ruas Amarolino Borges dos Santose.rua João Saldanha dos Sahtos,
desnível de via;' 13918 Eduardo Assis- para que se recoloqu~ o asfalto em
valeta aberta para a colocação de tubosÍla rua Mal Hermes, êsquina com a
rua Lopes Trováo; 13923 Gian Pedros'o - 'Solicitando melhOrias em toda
extensão da Rya Antonio Vargas, nó" Bairro ,l:oeff;, 13924 lbdicação - a
execução de serviço de conserto da RuaCedrdJ no Bairro Oriental entre as

I , ..~'''- ,'~. '/'~ .= ~ruas Mato Grossoaté, á rua Amazot:1as;13925N anderlei Junior - a execução de
serviço de conserto'l,da Rua Sergipe no Sc;irro Oriental;ii3926 Erlei Vieira -

I t •. ' / ,-

Solicito limpeza de terreno na Rua Padre Gusmão lado do' n052esquina com
Rua Ipiranga; 13927Âlàor Tomaz - melhorias na rua Uruguaiano; 13928Alaor
Tomaz - melhori~s na lru'q Fernando Ferrar,C}3930,Alaor'T,ômaz} melhorias na
rua Montenegro;, 13931\Vanderlei Junior - a e;xecução'de serviço de conserto
da Rua Tamoios BairroCont:eição, Poisa Referida viá está no Programa "Pac;
13933Daniel Weber - Solitito'a realização da op~r6ção tapa buracos na Rua
20 de Setembr6':13934 Erlei'Vi~ira - Solicito limpéza .de terrenéna, Rua Santos
Dumont lad6'"número 974; 13935~Daniel Weber..." Solicita melhorias na Rua

. ','~ ... .•••....;.,."..'_..1. -' I"',i .•
Ivallno Brum; 13936 Erlel Vieira - reallzaçao IIl11pezade terr,eno na Rua Santos

" ••.••',.,~. """--"', ".. ',/ ' t "'"" •Dumont lado t;lumero 960; 13938 Alaor T,omaz..;.melhonas na,r,ua Almmnte
\", ~ .." / 'f

Tamandaré; 13939 Vanderlei Lopes - pora.••que faça uma campanha de
conscientização é',educaç€Jo,[lo transitó e post'e1iormente colócar placas nas
rotulas de nossa Avenida; 13943:DanieIWeber;~êrnando sánt'anna - Solicita
compra de teste rápido'c:fe Glicose;J3944Vanderlei Juniór - competente de
Fiscalização Municipal 'para~os proprietários de t~rrenos e estabelecimentos

,:, -lo_-'o. ~ _ ...'-.l'o::-.
que quebram calçada,!,qvé pfovidencie'cons~rto; l,3946 Vanderlei Junior - a

, li ..~ A ;.-j'r ..••. " T"'" •..• 'r. - 1=10-"

execução de serviço de 6onse,~ ~<:!a~~u,a-,Alagoas Bairro Oriental que
encontra-se intransitável principalmente entre as Ruas Mato Grosso e Am;
13947Vanderlei Junior - a execução de serviço de conserto da Rua Pinheiro
Machado e a Rua Minas Gerais; 13944 Ofto Gerhardt - solicitação ao
Executivo para que determine ao setor compete os reparos nos enormes
buracos na Av. Irineu dos santos Matheus, B. Fey; 13949 Estevão De Loreno -
Solicita melhorias na estrada que dá acesso a extinta Associação Primus.
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LEITURADOS REQUERIMENTOS:13887Daniel Weber - Solicita que seja enviado
ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de
ANACLETO REDIN; 13888 Daniel Weber. Estevão De Loreno e Fernando
Sant'anna - Solicita que seja enviado oficio de aplauso à Silvana Covatti;
13895 Rudi Brombilla - 9~~çi~c~~:p~rq?~rifas~~~<:J,. LIGA CARAZINHENSEDE
PIL?!OS pela ~orneypr9ç;~?<?9s,lG'anos,da .ent~..9geA;3)?9 Rudi Brombilla -
Solicita que seja envlCldo:,oflCIOcom os mais sinceros votos,de profundo pesar
aos familiares dd~seJ1hõ1aNeuza Alvina, Rieck; 13900 Da~iê(W:~tSEn\-Solicita que
seja.. envia.d8>~QfíCió com os m)lis""'sinceros, votos de pr~fú6Q~"pesar aos
familiares ,de 'PAULO WALDIR PETRYHARTMANN; 13906 Anselmo Britzke,,- Ofício
ao proprie'f~rib do Posto Pátria pela indtJguração do novo posto ~Ó:,b6irro Vila
Rica; r~9}b' Gian Pedroso - Ofícib de cumprimentos do Poder Le'giflótlvo a
Direçãà-:<:to Instituto de Educaçãb Nossa SenhOra da Glória pelos 67 Ai1<$s.de
fun!9,~çáo; 13911~Rudi.BrombillaJ Solicita~~e s~ja .ell','iado ~~fí.ci? com às;Jfi.91s
slnçeros votos de profundo pesar aos famlliÇlres"do JOvem ViniCIUSZlrrnermann
Beux;"'13912Giari Pedroso - Oficio do POder"Legislativo à Patron~gem do "CTG

\ ., 'I

Pedro Vargas clJJmprirnentando-lhes pelos 61 ANOS do Programa "RODA DE
CHIMARRÃO"; 13913 Gian Pedroso - Ofício ao Poder Legislativo' Carazinho ao
Diretor da Empresa Glória. Sr. Deolindo Càpitoneo, a pedido dos/moradores do
bairro Sommer; '13915 Eduardo Assis - 'Sblicita à, 'CORSAN q'uel recoloque os
paralelepíped~s 'na .~U?Senador ].aJgado ~I~o.~hn frente aJ:"A~B. referente a
conserto em via:; d~\agua; 13916_Eduardo_~ssls - A Eletros:?r r;Jara que faça
uma verificação na iluminação pública em toda a exténsão dê Av. Flores da
Cunha; 13919 Eduardo ,Assis- Pedido de informação réfereiÍte a Lei de doação

, ~ l ,'0. •
7.703 de 30 de dezembro de 2013; 13920 Fernando ISant'ar:ma - Que se
enviado oficio de aplàuso ao Sr RUDIOSCAR STURMER1pélain~uguração de
mais um po.sto :ro Bai::-à,Vila Rica; 13921FernándoJs,ánt'anóa -. Que seja
enViado ofiCIO aos familiares os votos de profundo p~sar pelo faleCimento de
PAULO WALDIR)PETRY H~RT~ANN; 13922 An~,ermo' BritzkeL Pedido de
Informações sobre vagas em Escolas de Educação Infantil; 13932Gian Pedroso
_ REITERANDá"solicitação pard'que.seja impldntaa'o um quebra.l'l1~blas na Av.

• 1. ~ " , ~. F .' -I 'f.

Flores da Clinlia; nas proximidades .ztBanco, Bradesco; 13937 DGmielWeber -
Solicita que seja' enviado oficio .de aplausó'<jl __t';Iecãnic6 Powr~-13940 Erlei
Vieira - Oficio '0,0 Gerente da Corsan~de-..Çardzinbo;" solicitando que seja
arrumado o calçàmento nâ;RuaSantos bumo~'Óoél@o do número 960 Bairro
Glóri; 13942 Daniel'Weber -"'Sblicitando~gLJê~erã'm prestádas as seguintes
informações referentes'as~Nomeações ciãS Professore~,dá Rede Municipal de
Ensino no ano de 201~5:,13945 Eduardo Assi~.Sdlicita informações sobre
documentação pend13nte1 ,narã-a-Iiberação dq$\,CJlstritos industriais do

•• ,<"', t:;+, t", ;"" .••.'" y 'ií "( Ãóy' ~ •..

Município; 13950 Vanderlei -4JuniQf1:j L~s~'EÇiis_sinceros votos de pesar aos
familiares da nossa amiga LUIZAFARHIONpelo seu falecimento ocorrido no dia
25/01/2016 LEITURADOS PROJETOS:13874 Fernando Sant'anna. "Dispõe sobre
a realização dos exames laboratoriais do SUSno Município. para que sejam
realizados em um único laboratório". GRANDE EXPEDIENTE:Os Vereadores
Anselmo Britzke. Alaor Tomaz. Eduardo Assis,Daniel Weber, Estevão De Loreno.
Paulino de Moura e Vanderlei Junior fizeram uso da tribuna. Ordem do Dia - O
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Vereador Anselmo Bntzke

Presidente,

Vereador Paulino de Moura solicitou que os requerimentos e os projetos viáveis
fossem votados em bloco. O Presidente coloca em votação o pedido verbal
do vereador. Aprovado por todos. O Vereador Alaor solicitou vistas do projeto
de lei 124/16. O Presidente colocou em discussão os Requerimentos. Não
havendo .vereadores que qu!s~'yse!rdj8:~iV'q~p,rE(,s~9~~tecolocou em votação
os requenmentos. Aprovaôb\pqr}Qdosos.req0erimentos ..8 presidente solicitou
que o secretario pro-tédétsê '6'iéitura do número, '2iGfor;'e~é?nentado projeto:
01 - ~L 011/~6 E~~S0tiYOMunicipal. o_q,~?1 Autoriza t:b~40f,.a) ~e Crédito
Especial.n~ B'J:ç~mento de 20 1~. 94c:retan<t procedeu a leltur?f95' 1?arecer
d? C<?mlss9~'51,eJUstlçados proJetos,n<;lO)havE;.ndovereadores qu_e/~u!~essem
discutir p~pr:esldente Anselmo Bnt"ke colocou em votação. Apro~ad0 por
todos. Q~ê.Cretário procedeu à leitura dos pareceres da comissão d~9fdem
Econômicõ e Social dos projetos' não havendo vereadores que quis~#em

• :0 •• }' _ I ~ ; .• '-f'

dlscullr, ..colocou em ','oj(Jçao oJparecer. Aprovado por to.dos. O preSidente
colóêou em discussfio. os pi'Ojetos com""os parec~~- aplovados. {Nõô
havendo vereadóres que quisessemdiscutir o"presidente colocou' em votação.
Aprovado por todos. Nada mais havendo a tratar, sob proteçeSo de Deus o
presidente declatou encerrada a presenfe 'sessão, convocando os senhores
vereadores para 10 próxima sessão solenê)a se.realizar no dia 17 de fevereiro
de dois mil e dezésseisàs dezenove horas-:-- ~,,/

b
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