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Câmara Municipal de
Carazinho

APROVADO PORUNANllvllDADE
Na reunião de

ATA DA REUNIÃOORDINÁR\I\D<;>'DIAijll DEABRILDE2016 18 ABR. 1016

~G\td~1}/16JP O li .
. , ~<l_V' _~. , y~ú%.'.4=~1,:~~~~

Ao declmç>rpnmelro dia do mes "de abnl de dOISmil e dezesseis, ~d~zolto
horas ~."8ú:?rêntae cin~o minut.osjbcorreu .0.d~cima segu~da sess6õ~~no
de d'p~s~mll e dezesseis da C0J"!loro Munlclp<;J' de Carazlnho. O Vere-S,99r
Fernóndq Sant'anna procedeu à"leitura de um trecho da Bíblia.O Preside-nte
colo6ó:u"em apredação o ata 012/16. Está.,emdiscuss-Oõéiãla::não hav6ndâ
vereadores que quisessem discutir colocou ~m_votação. Aprovado por todos.
LEITURA DO EXP,EDIENTE:Ofício 070/16 do Executivo Municipal. o qual
encaminha Projeto de Lei Complementar 002/20t 6; Oficio 07t /t 6 do Execufivo
Municipal. o qual encaminha - Projeto', de 'Lei, 034/20t 6; Ofício 072/16 do
Executivo Municipal, o qual responde p'edido de" Informaçãó - :OP 048/2016;
Ofício 073/16 do Executivo Municipal, o qual .ehcominha .!. Projeto de Lei,. ..~ ,'.' .-,«,~'
Complementar 003/20t 6; Ofício (075/t 6 do Executivo Municipal. o qual
responde Ofício 009;2016 do Vereàdor Rúdinei Brombilla}Ofício 076/t6 do
Executivo Municipal,' Ó qual encaminha - Projeto "de Lêit 035/2016; Ofício
081/20t6 - da 39' CÔbrdenadoria Regional de Educaç6ó agradecendo a
cedência do auditório 'para a realização dê~palestra diri"gida a comunidade:
Ofício do Banco 90 Bra'siL"ÇJgradecendo hómenagemlfeita pelã Câmara ao

, .' ). ,
centenário do Banco dO. Brasil no RS; Convite da ••..Secretaria Municipal de
Educação para participar ~e\:'plenária de monitoramento do plº-no Municipal
de Educação diÓ'13 de abril\)s 08,30 no Secretarie(; Ofício 407/2016', da Policia
Civil solicitandé' destinação de'recOrsos, LElTURÁDAS INDICAÇÕES:14615 Alaor
Tomaz ~Melhoriâs. na rua Humberto,.~õbbi/pois no acesso com ã Inc~badora
há um desní~el no terreno, e Iimpezàgeral do .•9.ntorno, ,nó ~bàirr9....'800 Vista:
14616 Rudi Brorllbilla - Oficio ao Executlvo ..•.sólidtando~ melhorárias na Rua

'. .. .' .'.J / jI- ,.-

OLAVO BILAC; t46t8 Alaor Tomaz - Serviços de tapa~buracos na rua Antonio
Vargas, em frente a sede compes'tre,'90 Sindicatõ~âos Comerciários, no bairro-.-. .... ~.~" .. . ..~., -
Braganholo: 14625 Gian P-etdroso- Ofício solicitando que, seja com a MAXIMA
URGÊNCIA possível solucioDàdo º problema com esgoto~na Rua Pernambuco
esquina com a Minas Gerdis;r1A626"''Alaor-Tomaz -':SéJ& enviado oficio ao

.'1"" ~- ••• + .."....,""','fI.'.,. fi .-0 ''';'
Executivo Municipal para que 'deterniine .a'ampliação da vacinação da gripe.,,~ ... \ .
H1N1 para todos os profissionais da Educação; 14627 Gian Pedroso - Ofício
solicitando melhorias (patroiamento, cascalhamento e compactação) nas
ruas Guanabara, Selbach, entre outras no Bairro Fey; 14631 Estevão De Loreno
- Solicita o término da canalização da Rua para que se possa realizar as
melhorias na Rua Piauí, que está obstruída; 14632 Estevão De Loreno - Solicita
melhorias na Rua Minas Gerais; 14634 Estevão De Loreno - Solicita o
recolhimento de galhos e entulhos em frente ao número 656, Rua Ibaré, no
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bairro Floresta; 14635 Estevão De Loreno - Solicita operação tapa buracos na
Rua Ibaré, no bairro Floresta; 14639 Erlei Vieira - Solicito ao setor competente a
arrumar valeta no asfalto na Rua Xavantes próximo ao nO]7 Bairro Conceição;
14640 Erlei Vieira - Solicito ao s.eJor competente a arrumar tubulação e tapar
buraco na Rua José Perelrd êiTJ, Ifre:r)têta'o .h°'63~"B~Stb.Antonio; 1464\ Daniel

••• /,.. ~';"~".'~'."" '~_' •. '. r", lMi •
Weber - Solicita limpeza 'de)area na Rua Augusto Keller cor:rta. Rua Dona Julio;

....r' . - •• ~''''r(/,'
14642Erlei Vieira~-(A.Ofsetor competer:te a fazer uma {ppntE(lnpva na Rua
Manoel Francis.co 'Nótõri prox. aos n~s-=-r64;r65,169 Bairro Oiletá/l464kErlei Vieira

. . .-.- r- • lo. 4- _.-..- .
- SohCltamos~ao' setor competenle recolher, entulhos na Travessa'j,:Onental
próximo d0S'~r::I::>S. 210 e 224; 1465iAlaor~Tomoz;- Realizar tapa burbtos~na rua
Xovant~ :>"1<)90 após a ponte, no '~'airro Conceição; 14655 Paulino d~:Moyra -
Solicitor~'õo Executivo com /0 setor càmpetente o potrolá1ndhto,
cascblhàmento na Rua Leopoldo Junges Bairro: Fábio; 4656 Fernar;l(jo
Sal')t'<Jnna - Solicitá ao"setÓr'competente--que realize reparos~na RUA BA'R:A-O
DE"'"-ANTONINA, pois as condições da "vio'''.são bastante pre-cárias; 14657
Fernando Sant' arina - Solicita ao setor competente que realize reparos na RUA
BARÃO DEANTONINA pois as condições da via sõo bastante precárias; 14658
Rudi Brombilla - Oficio ao Executivo solicitando melhorias no Beco do Oswaldo
Cruz, ao lado CE$A; 14659 Fernando Sant'anno - Solicita ao setor competente
que realize fechamento de um buraco na RUA/VIEIRA DE!CÃSTRO, pois o
mesmo representa grande:perigo;' i,4660 Rudi Brombilla - O.ficio 100 Executivo
solicitando melhoi-ios ~a Travessa Alôísio Link;Y4661 ErleiVieir6"- S6licita arrumar
uma valeta aberta nô'\asfalto na Rua Ernesto Alves próximcí a6s nOs61 e 71;
14662 Erlei Vieira' - Sólicito colocar uma Placa de PARE"~rio Rua Duque de
Caxias esq. Com 'a Ruà Fernando Atot; 14664 ErleiVieiro.- ,Solicito colocar um
quebra mola.s ~a:,Rua CC;1~s,~1Marti,ns Brum Bâi~O-São ~~~r'o; 146f5 Paulino de
Moura - SoliCitar, ao Ex~cu!ivo Juntament~' com iO setor c.ompetente a
colocação de tubos na Rua'\~ermano Genner. Residencial Planalto; 14671
Daniel Weber -S61icita quebra, rnqlas no Ruo An}Ohio José Barl~te?'>14674Orion
Albuquerque/!'Solicito ao Depbr.tomento de .•.Transito, para qde de~arque as
áreas de e~(tacj6,namento paro "outdmóvêis, ~na área central (,6olçodão e

- ,-~ /,' -, .....-
arredores: 14676/Alaor Tomaz - Tapa ouracos -na rua Hilário Ribeiro, em frente
ao número 310, ho bairro laranjal; 14677 Eflei,viêira - Soliêito tápar buracos na- .-'" ",.... ./--. "
Rua Alfredo Oscar 'Kochembbrg~r Dist. Industrial; t4678 .....Alaor Tomaz - Melhorias

- <~"- ••• - .~-'./ ,

na rua Dr. Guilherme"Sçhulz, no~bàir.r.0-Alvoradá;....-1.4680Alaor Tomaz - Serviços
de máquina retroescavàdeira para Iimpeza"de valetas na-rua Santa Cruz, em
frente 00 número 7, no balrro-laranjal; 14682 Akjor Tómaz - Tapa buracos na
ruo lrineu dos Santos Mat.,e"Qs/~9~ÇS!!rrO'-~~Y;,~l-i6~6f9_àn""'ielWeber - Solicita
roçada no Parque do Sábia:T4688\,y1...f!!£i?:'~9.Rpen- a execução de serviço de
conserto de um enorme buraco que se encontra na rua, que fico localizada
no Rua Jacques loss Bairro Princesa; 14689 Marcio Hoppen - que analise a
viabilidade da colocação de uma lombada (quebra moia) na Rua Graça
Aranha: 14690 Marcio Hoppen - a execução serviço de retirada de Entulhos,
Galhos e lixos na Rua Ernesto G. Keller Bairro Conceição. lEITURA DOS
REQUERIMENTOS:14617Alaor Tomaz - Requerimento à Corsan, que realize tapa
buracos na rua Senador Alberto Pasqualini em frente ao número 59, no bairro
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Medianeira: 14619 Daniel Weber - Solicita que seja enviado ofício com os mais
sinceros votos de profundo pesar aos familiares de DIÉSSICA DA SILVA
BARBOSA; 14620 Rudi Brombilla - Seja enviado ofício com os mais sinceros votos
de profundo pesar aos familiares ,do Srj.Artidor-,dos Santos Rodrigues"Formiga";
14621 Daniel Weber - SoIiCitã:.~que tejà '"er)vi'ado"àficio. de aplauso à Iraei
Albuquerqu.8 ~ogett$,/4é32.J:kinjel1"webér ~SÓlidtd~q,~e~~e}9envio90 ofício
com os mais slnc,eros.",votos de profundo pesar oos famtllo!!?s de AMELlA ANA
GIRARDELLO~CAPITÂNIO; 14623 EslevõôDe'Loreno. Seja envià6<f4fício com os
mais sincero's:-votos de profundo p~sar aos fa"miliares do Sra. MARIKlEMOS DE

..4 '--o ., ...." 1 •...••..-~\
GOES, aosi14 anos; 14624 Gian Pedr.OSO- 'Oficio a ALL soliCitando que
providE(ríc.(êYcom a maior urgê~"2ia possível ~a realização de S~rYiÇ~~.;.,de
limpe.zç{e.1:apina ao longo dos trilhos; 14628 D'anie! Weber - Solicita qüe.:'seja- ,.. .. ._~
envio,qq: ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares/de
ARTIDbR DOS SANTOS RODRIGÚES "FORMIGA'l'i 4629 "Paulinol de M00raj"'.
Solicita ao Executivo informações sobre DeCretos Executivo; 14633 Estevãd~De
Loreno - Solicita ó colocação de placa de advertência "Proibid6 colocar lixo
neste local" na Rua Minas Gerais, em frenle ao número 610; 14637 Anselmo
Britzke - Seja encaminhado ofício de cumprimentos ao Senac [e a todos os
formandos em Técnico em Segurança do~Trabalho; 14638 Paulino de Moura-
Seja encaminha:do ofício parabenizando ao. 'Sr. Leonardo IFortino é o
preparador físico' que está nas Seini Finais"'do '"Campeonato Gaúcho 2016;
14643 Daniel weberi•J

1
Solicita Iimpêia em H~nte a escola'Emesta Nunes no

Bairro Oriental; ;'14645 Rudi Brombilla e Anselmo Britzke ~- Oficio de
Parabenização ó parronagem do CTG Rincão Serranó / empossada para
gestão 2016; 14653 Ferhdndo Sant'anna - Que seja envid~do oficio de aplauso

r". \. _ \ --J . . ~

00 JOCKEY CLUB pela realizaçao dos eventos GRANDE PREMIOHARASPONTA
PORÃ e PREMIO JOÃQ '~ARLOS RIBEIRO; 14666" Erlei Vieira . Oficio
Parabenizando a Equipe de,Volei Feminino da AABB'pelo conquista da Copa
Integração; 1466'8'Daniel We:be'r,~Solicitõ'que seja"enviado ofíCiô'com os mais

•••• ;"" ~ .f , ....

sinceros votos ..çle profundo pe~at~oos familiares .de OBERDAN DE"OUVEIRA
MÜLLER; 146~69"'Daniel Weber - Solic,ità'''qué seja enviado oficioc~m~ os mais
sinceros votos" pe profundo pesar "'âO"sJamiliar?s de 0ÀRLI~.t~REZINHA DE
OLIVEIRA; 1467à,Eduardo ::Assis - Realiiàçã.ó'~~ p~rticipaçã.o ~ no Festival
Cestinhos em Ação do Notr.e Dome JAparecida;'/14672 Daniel Weber -
Solicitando medidas"'cpm a f(ribiidaq~ .de_r~st.âf:::i'~'e'lê"cer'oestbcionamento na
Rua Antonio José Bar1ete; 14673 Oriar;- Albuquerque - Parabéns a Equipe de
Voleibol Feminino da AABBde,Carazinho, sendo invicto 80 3° Edição da Copa
Integração em Tio HU9bA~~qi?i1'~~9:".f-l'rtl(),16~? !~(::Brombilla - Oficio de
parabenização as Prendas de'FQixºleYtr.?'~s ..•.q~.:Mapas do CTG Rincão Serrano
poro o ano de 2016; 14679 Fernando Sant' anna - Que seja oficiado aos
familiares votos de pesar em nome do PODER LEGISLATIVODE CARAZINHO,
pelo falecimento de ANTENOR PINTO DE MENEZES; 14681 Aloor Tomoz .
Cumprimentos aos proprietários da Extreme Academia pelo sua
reinauguração, realizada no dia 09 de abril. 14683 Gion Pedroso - Ofício
cumprimentando as novas instalações da Agropecuária Ferragro; 14684 Gian
Pedroso - Ofício a Emei Padre Gilda cumprimentando-lhe mutirão de limpeza e
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embelezamento da referida EMEI;14685Alaor Tomaz - Requerimento de Pesar
aos familiares de Marli Terezinha de Oliveira, aos 60 anos; 14687 Estevão De
loreno - Solicitando com urgência o repasse do valor da Lei de Subvenções às
duas Associações de igual volpr .que Iprestam-:serviços no município. LEITURA

~.;r. •. .'." ". J-,~-
DOS PROJETOS: 14654 Gia~,Pedroso -,INSTITUIo'tema':'Bem Estar Animal" como
tema transversal no...grd"dê,"!t;urridj:rár- das escblas''tpúblitbS)do Município de
Carazinho; 14663 Gkín"o; P~droso - Dispõe sobre ct{ry;pb"ntto. educativa,
informativa e~de onefitação social, ..:ec6m- fim~decombater o ti(q'v1r.us" na rede
Municipal de :EdtJcação. O plenário autQrizoLf',.que o proprietário:dbr.8lJ1preSa

.<.,. ~. ~,.. " "' <,' ',' 'o,

Transportes .•Canarinho LIda fizesse o uso ,da palavra, GRANDE EXPEDIENTE:Os
Vereadórés"Rudi Brombilla, Estevãõibe Loreno, Paulino de Moura, Ala'tr'Tomaz,
Anselmo '.:B~i'tzkee Gian Pedroso ,fizeram uso da tribuna. Ordem do (ôfel'-o

~ .',,' '" ~".Vereador Paulino de Moura solicitou que os reqtJerimentos fossem votados'"em
bloÇb~"b Presidente~coloca em votação

o
o pedidoverbâi-do vereddoc

Aprô,çado por todos. o Presidente colocou em discussão os Requ-erimentos'Os
Vereadores Paulino de Moura, Alaor Tomaz, Estevão De Ldreno e Rudi
Brombil1a discutirãm os requerimentos. Não havendomais vereadores que
quisessem discutir o presidente colocou em votação os requerimentos.
Aprovado por todos os requerimentos. O' Presidente solicitou que o Secretario
procedesse a leitura do n°, autor e.ementa dos,projetos do Autoriza doação
de área à Empresa Transportes Canarinho ....Ltda 'e'revoga d,Lei:Municipal nO

" _ _~l. ~~l . I

8.057/15. O Presidente soliCitou que fosse feita a leitura: do j parecer da
Comissão de Just~çae\Finanças, está em discussão o parrcer, não havendo
vereadores que qUisessemdiscutir colocou em votação, Rejeitado por 09 X 03
o parecer. O Presiden't~\solicitou que., fosse, feita, a leitura do' parecer da
Comissão de Ordem Eco,hômica e Social. éslóem dis.éussãoo parecer, não
havendo vereadores quê',quisessem discutir colocou/'ém' votação, aprovado

, " ,I, ~
por todos. O Presidente solicitbu que o Secretario procedesse a' leitura do nO,
autor e emento"'-dos projefos"dp Regúlamenta/ a"Procuradorià',Geral do
Município - PGM. O Presidente soliCitou que fos(e feita a leitura do parecer da,; ,0'0 ., ~,' . '...-
Comissão de, Justiça e Finanças, éstÇlem discussão o parec'er, não havendo
vereadores que' ~uisessemdiscutir colocou em votação, Aprovado ""'portodos.
Projeto Prejudicddo. Nada mais havendo ..•..a~4rdta~::sqlJ---proteção de Deus o. ,:, '-";' :..... /"-' ;- ,

preSidente declarou encerrad,a"o presente sessao,'convocando os senhores
vereadores para a p~ô~imaseSSão:.'or.dir)óri9a .se":"réã"lizar'nodia18 de abril de
dois mil e dezesseisàs dezoito horas e qUare'nta e . o min'útos.

'0-- --"(' .- .. ,
A.-M.ü ~ AJ«.ZI~H~. í

V

V~~dor Ansel~zke Veread r Rudin . rombilla
Presidente Secretário
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