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Câmara Municipal de
Carazillho

APROVADO POR UN.q~lf\rdDADE
Na reunião de

o 9 HAlO 2016
ATADA REU•.NI.Ã.C;~RDINf~IA.DC)DIA02 DEMAIO DE2016&~

/ > ~\ '- ~ .!J0!.6/1~'!I((O t8 ~
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~ ~ -- ~/4::' ~\,,;? ( ~'\ ?'~~
Aosegut1"dodia do mês de maiode(dois mil e dezesseis, as dfz'Oit0 horase
qua~Efnla>écinco minutos, oco~êuadécima 'sexta sessãodo ano de(d,8s mil e
dezessi"is da Cãmara MUrjicipal de Carazinho, O Vereador'::'Orion
AIb'ÚquerqueprOCedeuà leiturá de um trechÇJda Bíblia,9,!cesidente '2117ócou
erriê'ópreciação a ato' 015716. Está-em discussão à ata-,1não hd'vê'rido
vei~odores que quisessem discutir coldeou, em votação.j Aprovad1) por
todos.LEITURADO EXPEDIENTE:Ofício 094/16 do Executivo Municipal, o qual
retira encaminha Emendas ModificatiVa' e Supressiva ao PL 029/16; Ofício
100/16do Executivo Municipal, o qual\responde Pedido de Informação _OP
069/2016;Ofício 102/16do ExecutivoMuhicipal. oqual encaminha - Projeto de
Lei 045/2016; Ofício do Sr. João Odilo Ribas;í~onteiiO solicitando cópia de
gravação áudio sessão;Oficio 19/2016dó~Cons'elhoMuniéipdl de Assistência
Social com relaçãà\a valores enfleJadesprojeto auxilió e túbvénções. Convite
da Secretaria Muni~í~al da Saúde e Vigilância SanitÓriajparareunião Comitê
de Frente de Trabolnp e Combate a Dengue dia 28 de abrll.LEITURADAS- . " '- - : . : .1,_ .liINDICAÇOES:14879Estevao De Loreno - Solicita a construçao de uma boca de
lobo na Rua Guaranis, 'em frente ao núinéro 431; 14881Paulfho de Moura _
Solicitar ao Ex~cutivo 'càn o setor competente dlirY1peza de lixos, galhos
espalhados e alguns mó,)e~s\fJ~RuaCoroados N°fí9/{48~2 Pa,ÚIi;:ode Moura-
SoliCitarao Executivo como setor competente"o operaçao tapa,puracos nas

' . "'" '" . ,.... / .',Ruas: Amalia Weber, EdllonGeyer Balff(?:/Sommer; 14890 AIÇlor,Tomaz _
Melhorias e'm\toda a extensã~do tuO.Vidah'Je NegreiroL nó bairro Glória;
14891Alaot'To~bz - Melhoriasn? riJâÁ',?ineYGpQardt,9ó bairro)princesa, pois
a mesma se apresenta Intransltavel; 14892'Alo~~omoz - MelhOriasna rua da
Paz, no bairr~,\:rincesà,poís a inesma••••S5~opres~nta intransitável,
principalmente no entorno 'dà":::EsGola.Érico.::)i'eríssimo;14896Gian Pedroso _
Oficio ao Prefeito Mõnicipal solicfiàndo a instalàção/(je boca de lobo e
canalização na rua Pedrb~Belarinino Junges no~B6irro Dileta; 14897 Daniel

#-.." .-.---....,- --=- ...•.~1":''- ~Weber - Solicita quebra mGlas~naRua'Senador-.5algoâQ-Filho,em frente ao n0
1154; 14898 Daniel W"8b~rft'JsÓlicítQ\..;ihSíâloçáo'"de lombada na Rua-..~.it--:~ _-'
Florianópolis;14899Daniel Weber - Solicita melhoriasna Rua Ivalino Brum; 14900
Daniel Weber - Solicita melhorias na Rua Minas Gerais; 14903Daniel Weber _
Solicita melhorias na Rua Albino Gerhardt; 14904 Daniel Weber _ Solicita
melhorias na Rua da Paz; 14905Daniel Weber - Solicita concerto de parada de
Ônibus na Rua Fernando Ferrari;14906Daniel Weber - Solicita melhorias na Rua
Osmar Weber; 14908ErleiVieira - Solicito ao setor competente a arrumar boca
de lobo na Rua Uruguai,I72 BairroSanto Antonio: 14912Fernando Sant'anna _
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Solicita novamente ao setor competente que realize fechamento de um
buraco na RUA VIEIRADE CASTRO,pois o mesmo representa um grande
perigo; 14915ErleiVieira ~Solicito ao setor competente recolher entulhos na
RuaOtto Albino Gerhardt pró;<imoao nómero100; 14916Rudi Brombilla~Oficio
ao Executivo solicitando:rfi'~lhóriaf~lia' 'R0a ,tvÍiHn';\J 49.19Marcio Hoppen ~ a
execução serviço,de aim'p&za;e"ré'colhin;entodihéhtuÍh'OS:'emfrente ao n01234
na Avenida P~trià~B.8~;.o'Centro;14~~LEstevão~e Lõié~~t-1rS,ol}citaope~ação
tapa buras:os n'2~RuaMlnuanos,/eri1 frente, ao numero 249;{1'1?;~~'Estevao De
Loreno ~'SoliGita a desobstrução da tubulação e vala da~Rua.".M.inuanos,/'1'..... - ,- '\ t ',_',' ~

começando'em frente ao n° 95, em toda a sua extensão; 14923Ot-to'Gerhardt
e Estev66;De Loreno - Agilizar tapa buracos 'na Rua Ipiranga junt; ~:quebra
molás'prÓximoda esquina com/a Rua LopesTrovão; 14924EstevãoD'é,'t6reno~
SoliêHôvoperação tapa buracos na Rua Matb Grosso,esquilJa com a"'Ceqrá;
lfn5~Marcio Hoppen'-'a'execução s~rviç:ode retirada deErliulhos, G~~hcÍse
liXosna Rua Fioravante BalezeBairroGlória>14926Oito GerhartJt e Estevão De----.",r: ", __, I,.

Loreno - medidas no sentida de agilizar tapa buracos na RuaMarechal Hermes
começando na RuaBarão de CotegipEfoté os trilhos; 14927Est~vãoDe Loreno
- Solicita a operação tapa buracos na,RuàErnesto Quadros, (;omeçando na

. \. "', . -esquina com a Rua Castelo Branco.-até os t~ilhas;~4928 O,tto Gerhardt e
Estevão De Loreno - Possivel qgilizar o,, pa,~:rlarnento, i.ca~calhamento e
compactação na R.Barãode Cotegipe começando na esquina c a Marechal

11 ,.-.,;.,.-) "o r . ~
Hermes; 14929Estevão De Lorenó - Solicita a operação tapa buracos na Rua

" w , .i. ICastelo Branco; 14930 Orion Albuquerque - Solicito ao' Departamento de
. • 1. .•. I .•

Transito a colocação de uma placa de pare. na Felix da Cunha com
Alexandre da Motta ;para evitar novos adoentes;' 14931/Estev60De Loreno _
Solicita o patrolamento\cascalhamento é" compactdção dai Rua Frederico

. ~~ " ~
Bebba. LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 14880Gian Peoroso- Oficio ao Depto. de
Meio Ambiente 'solicitando"com URGÊNCIAa ahalisé da água residual do
condomínio Oriental; 14883,Gian Pedroso'- Ofício à'SecoMun. de Educação
sugerindo a jn~lusão conteúdo de,Téc. DomésticaS,Comerciais,e.Tiidustriaise
Agrícolas no 'Currículo escolar>J-4884-.Est<3vão"De Lorend ,- SoÍicitamos um
redutor de Velocidade {quebra- m3kís) na rúa,Ed.uardoGama; t14885Anselmo
Britzke- Seja régistrado em Ala e oficiáb"abs fbmilic1es votós' de profundo

. , --.••.......•••.~, #'

pesar, pela perda irreparável do Sr. JULIDEQUAgR.QSSILVA;14886Anselmo
Britzke- Seja registrapo em'A1ã::e.:;2ficiado';'ÓWfamiliares.vatos de profundo
pesar, pela perda irrepOfável da jovem Milena Santo~;-14888Rudi Brombilla ~
Seja enviado ofício co~os mais sinceros v.9tos--g(ô);.profundopesar aos
familiares da senhora1..SL9r~~art~nl-:Eo~djigU~SY:IA889 Alaor Tomaz _
Requerimento de Pesaraos IGlmiliClre?"de'Milenados Santos,aos 15anos; 14895"~~ .•••.• :.....J; oIoL,I.. "I A

Gian Pedroso - Ofício à Escola Municipal de EnsinoFundamental Rufino Leal,
cumprimentando toda comunidade escolar pelos 55 anos de atividades
escolares.; 14901Alaor Tomaz - Cumprimentos ao Grêmio EsportivaFlamengo
pelo aniversário de 61 anos comemorado neste dia 1° de maio.; 14902Rudi
Brombilla - Oficio ao Conselho Municipal do Meio Ambiente solicitando
informações; 14907Rudi Brombilla - Oficio de Parabenizoção a Jovem Rafaela
Ramaspela conquista do MissCarazinho 20J6; 1491I Gian Pedroso _Ofício de
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pesar ao familiares da jovem Milena Santos: 14913Fernando Sant'anna _Que
seja enviado oficio de aplauso a SECRETARIAMUNICIPALDE EDUCAÇÃO e
toda sua equipe pela abertura do ANO LETIVO2016 DA BRINQUEDOTECA;
14914Fernando Sant'anna - Que seja-er)v,iado oficio de aplauso a CÁRITAS
PAROQUIALNOSS,AS~~51qRA~D~~é-TIt06~t.;vrí<fqijimp:s"~bado (30) deu_inicio
ao BAZARSOLlD{\RIO<.'Sj9;17-:EduardoAssIs- Retlra~a'f~97parada de onlbus
urbano em ~~nt,~-;da Tecnoma;~~~ 18 Eduardo :Ass~v9/çampan~a de
conscientizo.çac)...'asfaixas de segurança no Munlclplo;"lA9.20••••Estevao De.... v ./. " 'W' '_,,//

Loreno ;.<S?'iGita pintura no ,queb~c; mol.a da Rua Minuár.1q~;~ GRANDE
EXPEDIENTE:,'OsVereadores Daniel Wel:Jere EstevãoDe Loreno, fizerám uso da
tribuno~Otciem do Dia - O Vereddor Paulinode Moura solicita pecÍi(;j3:-ôevistas

f~. ;,: . i . 1. 'i~'"•..••/1
00 f~9Jeto de Lei 043/16 ~., ainda que] sejam votados em bleS;9 os
req~:,~mentos,O Presidente,cSioca erTl votaçs.s o_ped~qoveJ9al do veie~qor,
Aprovado por todoS:O'Presldente colocou em dlscussaoos Requenmer;Jtos,O
Ver_~ador Alaor Tomaz discutiu os: re'que~imentos, não lhavendo" mais
vereadores qu'e quisessem discutir o presidente colocou em votação os
requerimentos, Aprovado por lodos os' requerimentos, O Presidente solicitou
que o Secretario procedesse o leitu!o( do,n°, autor e e"!le~ta do projeto:
Projeto de Lei Complementar 003/16 dO'Executivo Municipal, o qual Revoga o
artigo 86 da :Lei Complement?,r n° 19~/15~'R.evogà oI art)go 86 da Lei
Complementar n° 195/15, (Volta,:do Pedidoide Vistas)", O Presidente solicitou
que fosse feita a lêitura do parE?êer da Comissão de/Justfça ê Finanças, está1,'- ","_
em discussão o parecer, não havendo vereadores que quisessem discutir

. " .,. - _ 1 .•

colocou em votação) aprovado por todos, O Presidente solicitou que fosse
feita a leitura dó parec~r da Comissãode,Ordem Econ6mica e'Social, está em

. - ''L_'' c' i .•.••...••", _".' ,.I". / ~. •
dlscussaoo parecer, nao havendo vereadores que qUisessemdiscutir colocou
em votação, aprOvado\p'or lodos. Está'em discussã6o' projetei, não havendo
vereadores qu~, QUeira'rJ;I,\d~SCUSSãO:cs'oca /er'Íl/votaçãs!-..!:ejeitado por
unanlmldade./l'Jada mals\..hay~ndo a trat.?r, ~ob proleçao"~e Deus o
presidente declarou encerrada a,presente,.sessão,convoc6nd%'s senhores
vereadore/POta o próxima sessão,or~áriã a sé realizar np'diaó9.•..de maio de
dois mil e d~ze'sseisàs deZOitohora;--eqU~,~utos"-r -

~

\ ~-~'I /1\o 1'VIAlM /.•...• .

V eador Anselmo.sritzke Vereador Ru inelBrom
President~-'t~ ~-'---- --~. ~S'ecietário

--A AZ"~"". ..~•••• !' '.- '.
J.l. .•••.. .L J,..Já
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