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Câmara Municipal de
Carazi;,ho

APROVi-.DO POR VN.::'NIMIDADE
Na rellni~0de

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRlkDO-DIA 06 DE JUNHO DE 2016 JUN, 2016

(({,f/;;~De .£'"1,'1' ~ 'lff)) !Wt1 Izw /1W!f

A t «,dO~~\}d \. d . h~d -~d' 'I d ' ~~d'~'t h
a sex -",Ao . !9 a mes e Jun a e ( -.oISml e ezesselS,as .elOl a oras e

quarenta.écinca minutas, acórreu oVlgési~a segunda sessãa d0'a~o de dais
mil etdEizesseisda Cãmara MUhicipal de C'arazinha, O Vereadar.(lióUiina de......:v~' .li ~ v '-""':J
MOU1Çlpracedeuà leitura de um trecha da Bíblia.O Presidente calaGou em
ap'reciaçãa a ata.02JJ16 .•Está!em discussãa as.atas,.nãa ,t:lavenda ve7êcí8ores
qüe quisessem'discutir calacou em vatàçãa.\Apravada por todas.LEITURÃ..•.DO
EXPEDIENTE:Ofícia 125/16 da Executivo M;)nidpal. a qual resp'ande PedltJa de
Infarmaçãa OP 093/2016; Ofícia 126/16 da Executiva Múnicipal. a qual
respande Pedida de Infarmaçãa OP'097/2016; Ofícia 127/i 6 da Executiva
Municipal, a qual respande Pedida de"'nfan1laçãa OP 096/2016; Ofícia Circular
01/16 da Sr. Nelsan Van Grafen encaminhanda'pauta derreivindicações .0.05

líderes de bancada da Câmara; Ofícia,çla 'A{saciaçãa /GiUseppe Garibaldi
agradecenda'a fiamenagem 'reéebidd;~Relatória de av'allaçãa das metas
fiscais 1° quadrirriéstre de 2016; Canvite da sistémaí Fecomércia.RS/SESC

• ,I I to _ • r I • •

canvldanda para apresentaçaa da nava unidade SESCCarazlnha dia 29 de
junha as 19 noras\ Canvite do CMTGA': CTG vento! Minuana para a 2°
Cavalgada Unidas no\Tradiçãa de 14o~25 de junha; Canvite da JCI para
cerimônia de entregd, de prêmios da projeta Oratdia' nas Escalas, dia 09 de
junha as 19:30:na UPF;'CàQvite da Assaciaçãa das BáirrasBráganhala e Laeff
para a 6° Ediçãa da Festà,Junina na Praça/sôldóda Adriana; Canvite da
Canselha Municipal da Cidade de Carazini)d para a etapa Municipal da 6°
Canferência,-Nacianal das Cidades, dia 08'de'júnha a partir das"'08 haras na
auditória ~ahJLBRA; LEITURA DÀS,INDléÂçÕES:15262 Alabr Tóm'az/- Melhorias
em tada aexténsãa da TravessaCuiabó:"nÕ'oairra Pádúa; 15263Alaor Tamaz-
Melharias na tU9 Recife".na bairra GIÓ7fâ;.••f52-'71...•AI~lOrTamóz - Serviças de
limpeza e recalhimenta 'de•..en.!Jlhas 0.0 l~de;:dô"Sede ,dá Assaciaçãa de
Moradores da Bairta~riental:'jOntb:aa:E-stódio Canarinh6; 15272 Erlei Vieira -
Salicita realizaçãa recalhimenta de entulhas na Rua"ÂmalOnas, n0410 Bairra
Oriental; 15274 Erlei V,ieirà""::-Salicitarecalhim'entaê:leCêntulhas na Rua Ceará,
próxima aos nO~504,5g2e1'élZIBÇ').irr.<;;ci;-ient(]I;!,l~275'A'là'OrTamaz - ~elhorias em
tada a extensaa da Travessa{PQhdara'~Albuquerque,na balrra Padua; 15277
Erlei Vieira - Salicita recalhimento de entulhas na Rua Bandeirantes, próxima
.0.05 nOs443 e 453 Bairra Operária; 15278 Erlei Vieira - Salicita a realizaçãa
recalhimenta de entulhas na Rua Gaias próxima .0.05 números 541 e 578 Bairra
Oriental; 15283Paulina de Maura - Salicitar .0.0 setar campetente pravidencie a
limpeza e a recalhimenta de grande quantidade de galhas nas Ruasdo Bairra:
Oriental; 15291 Daniel Weber - Solicita melhorias na Rua Ibaré; 15292 Daniel
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Weber - Solicita melhorias na Rua Vera Cruz, com a finalidade de acabar com
os alagamentos no local; 15293 Paulino de Moura - Solicita ao Executivo
juntamente com o setor competente que realize reparos na Rua Raul Pilla
Bairro: Hípica; 15303 Marcio .Hoppen7"" ",xecução serviço de limpeza e
recolhimento de entulhosne\ terrJn'O situ'ói:l6",r'íÔRuaDavid Canabarros, em

"-I' ~ .' _.> _ \ ',,,-,,"'" ,,~~. •• v..-$ ,- ,- ~ f;1t
frente a o n0920.,Bairro]Rrincêsa; 15305 MarCib~Hoppen - a execução de
colocação d~, UIfi9>li~ira _na ~u_c:..Berlin próxi~ó:;:çr?:/i~n96, Bairro Sassi
atendendo,asslm-fa sollcltaçao feita; 15@06Estevao De 'tor,eno.- SOLICITAa

.,L ...-....,. fi. " ~, e/f" ..•••••

reconstrLlçãó~do calçamento .Ida Rua La Salle, começando.i). a.e~.quina dafr '\. ,~"' " ~/'" o"~
Podre ,t~!z/Guanella; 15307Est~ão De Lore;no- SOLICITAa rec~i!s~LJção do
calçpmerito da Rua La Salle, começando na esquina da Padre Lui(,Guanella;
15309';E~tevãoDe Loreno - SOlidta o cascalh'amento e compactaçãó'tda Rua/........•., ... \I t -~ -"--,,
Oriental, começando na A'!J Flores da Cunha; 15309 Estevão De 'Loreno _
souêiTA a reconstfuçãO'"ao calçamento da"Rua.Santiago Maftiotit~l5311
Fe'Í'llando Sanf'anna - Solicita ao Executivo\que estude a possibilida'de de
transferir a Academia ao Ar Livre que se êricontra na Gare para a Praça
Albino Hillebrand; 15316Marcicif-loppen"Ca execução de serviço de Limpeza e
conserto da Parada deôÍlibus na 'Rua Belo Horizonte Bairro, em toda sua
extensão; 15317 MarSio' Hoppen 2"á execlJção serviço 1 de limpeza e
recolhimento de entulhos em frente ao n0355'na RuaDindrte da Costa Bairro
Glória; 15320Daniel Weber - soliêita melhoria5-ha Rua Xavanles, LEITURA DOS

• • ~ "'-C':_. .._R:>. . '. , .. • ....~. . J

REQUERIMENTOS: 15243 GiónPêc:froso -"Oficio ao jovem Douglas da Rosa
Onofre de Mattos, cumprimentando-lhes pela sUa participação no~ - ... -.
Campeonato de Dança de Rua no Rio de Janeiro; 15245Anselmo Britzke_
Ofício à Apae e 'aos alunos Fábio \Gorciae León'dro ~onteiro , que
participaram do VIIIFestival Estadual Nossa'Arte; '15246 Gian Pedroso - Oficio a
aluna de Direito da \UPF, Bruna Pedrozo el áo CoIegio La Salle,
cumprimentando-lhes peld, realização de palesfra / sobre of"Bullying"; 15247
Gian Pedrosor-'Oficio ao\présidente doSicre,d( Altó Jacui, ,iumprimentando-
lhes pelo ccfnvênio firmado '8orn-o Hospitql,déCóridade dê Caràzinho; 15248
Alaor Tomaz~Çumprimentos 'à,EqÕipê~R'1/Scórpion e exténsivó"à lAcademia

• • "" f • --\ .••• , ~ - / -'_,1 ~./ • •Llfe Fltness'pelo destaque na 2~.etapa do'GampeonatoGauc;ho de JIUJltSU;
- "" "'-'. ,F'-"'~~._ ,- r -"'-" /. - ,.

15252Daniel Weber - Solicita que ..sejd"enyiadá ofício com os mais sinceros
..••. .., .•..•••.. _ c ..._0";'. . -~""~- .,",",,_~_ :'"

votos de profundo pesar~aosfamiliares de VALDJNORSANTgSDA SILVA;15253
Daniel Weber - Sàlicita quê'sêja.'enviado .ofíçi~éõ'm os mais sinceros votos de..•,. ~ .. - ~ -
profundo pesar aos fem:Jiliaresde MA~IA"TIEFÁTIMAMARTINSCARVALHO;15254
Alaor Tomaz - RequerirJíento de Pesar aos farniliáres de Maria de Fátima
Martins Carvalho, aor 62Aar:iõS;.15261-Gian~P-edrao~} Oficio ao Grupo de
Escoteiros Levino Jungefê(Q"'Jie:TRÀ~~dJrn'R.;:;rriêntândo-lhes pela atividade
desenvolvida junto ao ParqueVâli ~Álbrecht; 15264 Alaor Tomaz _
Cumprimentos à Emei Kênia Sefti pelo Projeto Educação Ambiental: Educando
para a Sustentabilidade - Coleta Seletiva Premiada; 15265 Daniel Weber _
Solicita à empresa Corsan o fechamento de um buraco localizado na Rua
Marechal Floriano, com extrema urgência; 15266 Paulino de Moura - Seja
enviado um ofício com os sinceros votos de pesar aos familiares do Senhor
Dimar Zahler Kraemer; 15270 Gian Pedroso - Oficio ao Pe. Léo, pároco da
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Paróquia Nossa Senhora da Glória, cumprimentando-lhe pela iniciativa de
Evangelizar nas redes sociais; 15273 Rudi Brombilla - Seja enviado ofício com os
mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Senhora Sara Inês
Borba; 15276 Gian Pedroso. Oficio aocproprietqrio do Restaurante "Hanzo Sushi
ba(', cumprimentando~lhé pelciinaugu~âçãolldSnovas instalações; 15284 Erlei

.~.~ .•.. '.'\ _ " • '_.,..... '-~'" .J ','! .. r..I ".:t

Vieira - seja encaminh,ado,ôfício, ao Departamento de,"iransito de Carazinho,
\\~ , ....// ti \"'0/1 N

solicitando mudança da parada localizada na Av. Flores,do/Cunha em frente;
15285 Rudi Brb'ml:5illa . Seja enviado-ofício com os máis':Si~ceros votos de
profundo<pêsar "aos familiares d~ senhora'Maria de Fátima "Nid"rtlns Carvalho;

J", h'''''''' • ••• ~.':to. ,.t"/,' .,\
15286 Rud"Brombllla . OfiCIO ao Jovem Felipe Gerllng ( Rev. Llderançps) pela
reali~~çp6 do Seminário .sociaVe o Desafioi?o Jovem na .tr?nSfbr.~?~pO d?
SOCiedade; 15287 Estevao De Loreno - Seja enviado OfiCIO com ~os mais
sirféetbs votos de profundo'! pesar aos Ifamiliares de FATIMA <CMARTINS
<Z,À.RVALHO;15288' EStevãoT)e Lorerio", Seja wenviaao ofício com 6s~mais
'sh:iceros votos de profundo pesar aos familiares de SARA INESBORBA~~15289
Estevão De Loreno . Seja enviado ofício c'om os mais si~ceros votos de
profundo pesar aos familiares do Sr. luis Antonio Pavan; 15290 Estevão De
Loreno - Seja\ enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de
Carazinho, a Dra .CarlaLuciane BeHió. Pela Publicação/do Art. Jurí; 15295
Eduardo Assis' -pedido de informações referentes a 'projetos futuros e
desenvolvimento para a próximcí'gestão;.j 5298 Gian Pedroso !Ofício de pesar
aos familiares de êECY MARIA,KtAUS (VÓ'CECY); 15299 .ó1an!pedroso - Ofício

~ . c - ",'o ,.. I

de pesar aos 'familiares de Maria de Fátima Martins Carvalho; 15300 Orion
Albuquerque .'Para'Carla Luciane Bettio; 15301Alaor Tomaz - Requerimento de
Pesar aos famiiiares de,Sara Inês Borba, aos 48 anós; 15302 Estêvão De Loreno -
Seja enviado ':ofício \fb.m os mais si~éérosvotosJ'd;i prof9ndo pesar aos
familiares do Sra. CECY MARIA KLAUS; 15304 Fernando Sant'anna . Que seja
enviado oficio ê:Jeapla0sp"q LOJA SELAESALT9/ern' especidl,as proprietárias
FERNANDAZIEPPEe MICHELElEAL ALBRECHT;15310 Fernando Sant'anna - Que
seja enviadó oficio de aplauso"ao LlONS'êLUBE CARAZINHO)3LÓRIA pela
realizaçãó d?i, Jantar em Cornembraçãb aos 50 anos de atilíidàdes; 15312
Fernando Sant;ônná - Que seja.ofiCiêÍdo,ao~faf!liliares ~o'tosdé.proiundo pesar
em nome do~PODERLEGISLATIVODE CARAZÍNAo, pelofalecimento de SARA
INÊSBORBA; 15313 Fernando Sant' anna . QuêS~a ..,ê"nviado oficio aos familiares
votos de profundb,pesar ern'::r1ome,do,PODER:lEGISLATIVO', pelo falecirnento
de DIMAR ZAHLERKRAEMER; 153f4-FernarldoSant'nná . Que seja enviado
Oficio aos familiares vOios.de pesar ern nome do'P.oDER LEGISLATIVO,pelo

/' -..... ----. . .__ ..•.- ~~ t-'-~

falecimento de PAULO ROBERTO'NEUBAUER_MOT'(\;;.15315Marcio Hoppen .
ofício externando os rnÓist'si'Qcê{õs,votos:d~;pêsâ'r aos familiares do nosso_1:._.., •..•.--!- " _~ ••••

amigo RUILUIZBERWIG,pelo faleCimento no dia 31/05/2016; 15318 Alaor Tomaz
- Cumprirnentos ao tenista carazinhense Orlandinho Luz, vice campeão nas
duplas chave Juvenil ern Roland Garros, em Paris, na França; 15319 Daniel
Weber . Solicita que seja enviado oficio ao proprietário do Restaurante "Hanzo
Sushi bar"; 15321 Daniel Weber e Fernando Sant'anna . Ofício a ULBRA,Colégio
La Salle e Revista Lideranças, curnprimentando-Ihes pela realização do
Seminário dia 03 de junho. GRANDE EXPEDIENTE:Os Vereadores Paulino de
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Moura, Anselmo Britzke,Alaor Tomaz, Gian Pedroso, Estevão De Loreno fizeram
uso da tribuna. Ordem do dia: O Vereador Rudinei Brombilla solicitou vistas ao
Projeto de Lei 047/16, está em votação, aprovado por 11 Xl, o vereador solicita
ain~a que seja votado ~~~I,:)Co I\,S'íE(qYWiW~f2tos,aprovado por todos. O
Presidente colocou em-discussao os Requenrnent6s, não havendo vereadores
que quisessem discuíir ;ó\i:jre1idente cõlo'có6 ~'m!/voídÇUO os requerimentos.

\-/ •. ', .••."/ /.rt.-,£,.; "I
Aprovado POr~tOd0S10Srequerimentos. O Presidente sollcitoJ)"Çlueo Secretario
procedesse a leihjr'6 do n°, autor;,e~émenta do Projeto de'té~044/16 de autoria
do Execúfivo ..Municipal, o qual Contrata 'emergencialmentEdervidores para
trabalhórêrn' junto ao SINE.O Presidéhte sdicitou que fosse feit6"à2leitura do
pareéér:da Comissão de Justiçõ e Finanças, está em discussão óJ(áí-ecer, os
Ver~à'c:Ú)resEstevão De Loren6 e Alaor Tomaz discutiram os pareêê'rés, não
hávêhdo mais vereadores q'ue quisessern, discutir colocou em Votação,
refélfbdo por 9 x 3~O Presidentê solicitól:Jque fosse'feita"c:íleitura do par~Gef da
Ctirnissão de Ordem Econômica e sOciàl;,está em discussãà o parecêr, não
havendo vereadores que queiram discutir, está em votaçãâ, aprovado por
todos. Está em discussão o projeto, o'Vereador Paulino de Moura discutiu o
projeto, não havendo mais vereadores que queiram discussão coloca em
votação, aprovado por unanimidade,-O Presidente solicitôu <:jUeo Secretario
procedesse a leitura do n°, autor e ementa do projeto de Lei043/16 de autoria
do Executivo' Mu'nicipal, o. quêl. Revoga a~Lei Munidpal J n° 7.61 1/12, O
Presidente solicito~\:jUe fóssefeitâ' a leituró'do parec:er da',Comissão de Justiça
e Finanças, está em discussão o .parecer, não havendo' maisjvereadores que
quisessem discutir Cblocou em votação, aprovado p6r todos. O Presidente
solicitou que ifosse\f~ita a leitura do 'parecei d;;{,éomi~são de Ordem
Econômica e ~ocial, ~st,á em discussão"6' pareceri'ê)o havendo vereadores
que queiram discutir, está,em votação, aprovado por todos. Estáem discussão
o projeto, os Vereadorês.Gian Pedroso, Paulino dé Móura e Estevão De Loreno
discutiram o/projeto, n5b ~avendo 'mais veréadóres que 'queiram discutir,
coloca em7votação, rejeita~o por unanimidbde:Í\iada mais hayElndo a tratar,i'"', .••. -..r.. .J F.t" _

sob protéçãO\de Deus o presldente,deClarou encerrada a presente sessao,
convocahdó QSsenhores vereadOfês pará.a~próxim9'~essãb~ ordinária a se
realizar no di~-! 3 de junho de dois mil édezesséis às dezoito horas e quarenta

e cinco minutoS!", ~ -/., /

11\J,; 11"fO [~ii:qy.- ~ t - •.. .

vlr;::or Anselmo 'Britzke1.Z - :\vere,(ad 'r R -, 'Br mbilla
Presidente .• - • - ~ Secretário
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