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Câmara Múnicipal de
Carazinho

APROVADO POR UNANIMIDADE
N.a reunião de

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA~DODIA,27 DE JUNHO DE 201
,,('~. IÔ25/i6J 'VI1J'~~~.?\~~)/...lI ~ w .J lJ ~.!1 /f!j~.

A ". /d'~~di d • d~h~d d" i1 d ,~t~d/'''''''''''' hoVlgesImosetImo a o mes e Jun o e OISm e ezesseIS, as; eZ01to or ,
ocorreuá'Vigésimaquinta sessão do ano dê""doisrdil e dezesseis da Câm~'ra;Munici aI
de CáTãzinho. O Vereador Gian/pedrosoproc~deu à leitura de um'";tf~ho I da
Bíbli;;:O:Presidente colocou em apreciação a atá 024/16. Está em discussã"O;-a~ata,
- "h" d d ' , di' \ I - A ""d'nao, aven o verea ores que qUIsessem scutrrco ocou..em.votaçao. prova o,por
todbs".'LEITURAbo-EXPEDÍENTE: OfiCíà'-143/16do Executivo Municipal, '<i<iual
ehe'áminha Projeto de Lei 059/2016; oficio 144/16 do Executivo Municipal, ;; qual
encaminha Projeto de Lei060/2016; Ofició 145/16 do Executivo Municipal, o qual

. :~ , ~
encaminha Projeto de Lei 061/2016; Oficio)54/16 da Secretaria Municipal de
Saúde, solicitando reunião com VereadÓres 'sobre PL 058/16; bficio do Senai
Carazinho solicitando a utilização da Trioi\na Livride"hoje; C6m4te do Executivo
Municipal para ~olenidade de inaug~ração do\~tetrc(sanitário é usina de triagem e
reciclagem de lixo; Convite do SENAC para Móstra de Projetos! di~ 28 de junho as

• ,'lo .;..0-..... • ...: '0,. • .I •• _ 'l

14 horas e 30 mmuto~ no SENAC; ConvIte do HospItal de Ca'l"ldadee da Eletrocar
para lançamento da\'campanha Uma Boa Ação que' Sal~a' Vidas; Convite do
Executivo _Municipal ~\ da Secretaria de 9-.esen~0Ivimep-i:?'pari participar de
mauguraçao do sIstema de Vldeomorntoramento dia/30 de Junho ~as 09 horas na
Policia Civil e as ,10e 3Ôn'a Brigada Militar;ê-~nvité do éorede Produção e da UPF
par participar de reuniãõ\clacrorregional do Planejanlentó Estratégico dia 23 de
junho às 14 horas'na Ulbra,p"àr~zinho; Convite do Jo6key Club Ca~azinhense para
Leilão "Haras ~onta Porã", dia 02"de julho a~ 12 h6ras; Comunicttdo'dç>,Ministério
da Educação/informando libEt-ação,de iecurslfs pára escolal. LEITURA DAS
INDICAÇÕÉS:'\15523 Erlei Vieirà, 'SoliCitO'recóÍher galhos!"na {R~Fortunato
Sandri, 185"R-são Pedro; 15524 Erlei<,heira.t;'Solicito reco{h~rêÍltulhos na Rua
Marni Kuhn, 91<Res. Planalto; 15525 Alaor''Folli~.v Serviços de t{pa buracos na
rua Marechal. He?~e~, e~tie~~a Carlos. Gomes ~~Kve~:Iid~Marechal Castelo
Branco, no baIrro FabIO; 15539 Aiise1!P-oBrItzk~alizar liIlJ,pezana rua Iracema
frente à Escola Cruzeirb"do Sul, tais como recolhimento de galhos e entulhos; 15564
Alaor Tomaz - Serviços de....tapa buracos em todà a exttn.são da rua Ipiranga, no
bairro Fábio e Vargas, v'&~e;va~a,r.dll~impO!faüte~ ~.'d~nossa cidade; 15573
Estevão De Loreno - SoliéitaJ~~lj'~~~~Q~(ld\1-ÇAMENTO na Rua IVALINO
BRUM; 15574 Estevão De Loreno - Solicita~operação tapa buracos na Rua Ipanema
em frente n. 310; 15575 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo com o setor
competente que realize a pintura do Quebra mola nos fundos do Colégio La Salle
Rua Marechal Floriano; 15576 Estevão De Loreno - Solicita operação tapa buracos
na Rua Francisco Barbosa; 15578 Fernando Sant'anna - Solicita a Prefeitura que
realize campanha de orientação aos motoristas de como procederem ao terem um
veículo de emergência pedindo passagem; 15583 Paulino de Moura _ Solicitar ao
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Executivo com o setor competente que realize a pintura dos Quebra molas próximo
a Rodoviária; 15587 Alaor Tomaz - Serviços de patrolamento, cascalheamento e
compactação da rua Epitácio Pessoa, no bairro Broecker; 15590 Paulino de Moura _
Solicitar ao Executivo com o setor comp'etente a operação tapa buracos na Rua

~ ..•• " j,'.A I' ,i'" I' /; ~
EdilonGeyer Bairro: SommetF15594.;Marcio' HOPPM,- a;}execução de serviço de
conserto da Rua Sergiprnô\Bàif~ii Oriental Desde'já!;e fti~/ãtendido a comunidade
agradece; 15596.M~Í"êid'::CIÍ~ppen. Rua 21 de Abril Bai~M!~~João em frente ao
nO~OIatend~p.db\..a,siliÍna solicitaç?ão-'ferta-p,?r moradores a a~t%tê.l;-desaúde do
bamo.LEJ.'l'VltA DOS REQUERIMENTOS: 15526. RudiBrombiJla~OficlO ao
Governa,1zr"do Distrito do RotarY Clubé">46.6.0:,o rotariano Gelso de~ºaJC.Ji;15527
Marcio#oppen - oficio externand06s mais sinceros votos de pesar aos faíÍÍililires do

li v,' - }-', . v.-~.....nosso <allllgo, JOAO JODITE DA SILVA MACHADO; 15528 RudiBromhilla e
Ansg~6'Britzke - Oficio ao CTG tinidos Pela Tr\idição Rio-grandense pela"'1i£ii~ção
na,~;17:::;Ciranda ,8ultural-de-Pr6ndas .'ei2~o. ErifreVêro. Cülturiill de Peões'~dâ" 7"
RT;15529 Damel Weber - Parabemzandoja toda diretona, moradores e amigos da
P~ç~ Soldado Ádriano;15530 RudiBrombilla':-Seja enviado ofi~io com os mais
sinceros votos de profundo pesar:aos familiares do Senhor J~sé Bennemann
""Nelson"; 15531 RudiBrombillã - ()fiéio,de'parabenização a diteção da Escola

- .,' - ?,,:-c-....., I .:

Estadual Dr. Alfredo D'Aniore pelo désenvolvimento.,.,do projeto "RESGATE O
PINHEIRO B~ILEIRO; 1~532 RudiBrombilla,'';.:Oficio, de~patabenização aos
Coordenadores da a ,VI EDIÇAO DkFESTAJUNINA realizada na Praça Soldado
Adriano; 15533 IEsfuvão',cDe"Lor'erio - en'v~ ofi. de .éõngrá'tul~ções do Poder

'l """c ., • • ,

Legislativo de Cárazinho a II IEQ;'oem nome do Pro J0AO lN. VIEIRA e a Pra.
JULITA, 33anos' de Ministé; 15534 D'àniel Weber - Solicita/qúe seJa enviado oficio
com os m~s siricero~\ ~~tos de profu!!doée~ar a9s' fmpiliares lle MARIA DA
CONCEIÇAO RI~EIRO,M9REIRA; 15536.,Erlei,Yieifa -}'eT~ador ~baixo assinado
solicita na forma regimêntal, que após aprovado em plen'ário seja encaminhado
oficio a Epb - Escola de 'Pais do Brâ; H>537 RJdiBrombilla' _ Oficio de e

" .....~ - _. . '" '" ,
parabenização ~os proprieta{ios, da C.OO!,ER ~~E SUPOJtTE~M.. EDICO E
FISIOTERAPICO LTDA, pela sua mauguraçao;/15538 AjJ:selmo Bntzke _
S li. d " " £ d ~.... , / - I - r,< . do cItan o que'.seJa m orma o aesta'c(lsa o<que segue com re açao ao serVIço e
Pavimentação; 15540 RudiBrombill~',Ofiúi~ de..P~rabenizaçãlaô Grubo''hazeta de
Comunicaçãopelá realização daCampanha(do~salho Aq'ú'eça-m~ 2016.; 15541
Alaor Tomaz - Cl,Imprime'nws de ..Pesar ào~fãi\lilikresfdé Marili' da Conceição
Ribeiro M0r.eira, aós,,87 anõsG1~:i~~:eyão P#~-S~~al"enviadooficio de
congratulaçoes do Poiier LegIslatlvo~de_Garazmho, SenhOrIta CINDY WENDY
BERWIG; 15543 Alaor'To.!!!az - ,Requeriment.o de....•Pe~r aos familiares de
Lidonberto José dos San4>s-';'Gordo.,:',aos 70 an()s;~15541!Anselmo Britzke _Oficio
ao Dnit que seja confeccionldo1;uma rPlaca indicando, a'r'di'1eçãodo Santuário de
S R. d C" BR"'3'" -'-" I:' "'~, ''"'''''"5 5 G' P d.r Ofi' danta Ita e aSSla, na 86.;"juntolao trevo~~1 54 Ian e oso _ CIO e
pesar aos familiares do Sr. JOÃO JODITE DA SILVA MACHADO; 15547
RudiBrombilla - Oficio de Parabenização a Empresa Abreu e Giovanella Ltda. (Loja
Mais Você), pela reinauguração; 15548 Estevao De Loreno - Seja enviado oficio com
os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sra. JANETE DE
ARRUDA DOS SANTOS; 15549 Estevão De Loreno - Seja enviado oficio com os
mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sra. OLINDA DA
SILVEIRA; 15552 Erlei Vieira - oficio externando os mais sinceros votos de pesar
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aos familiares do nosso amigo João Jodite da Silva Machado; 15553 Gian pedroso _
Oficio encaminhando sugestão de criação de Projeto "Cavalos de Lata", em
substituição as carrocinhas dos catadores puxadas por cavalos; 15554 Alaor Tomaz
- Solicitando informações sobre pagamento '-as entidades beneficiadas na Lei de
Subvenções; 15555 Gian (p~droso' \\ ao "j:J,gm'" Rafael Lange "Celbitt",

. .' ....- -' ".\ - ),' '.. '.~~" ~ - :..- •.•.... " .-l" j" . .J _.. •

cumpnmentando-lhe'pelo~sücesso de seu canal'noYou'Eúoe" com maIS de 3,5
milhões. de seg~tddr~~;>Y55'56Alaor T?m~z - Cumprime'titi1s'(~f2r,g:nizadores da
VI Ediçao daFesta~Jumna da Praça Soldado Adnano, no baIrro'Bmganholo; 15557
Alaor Tomá'z'" ,Requerimento de/Pesar aos 'familiares de João Ij6dite, da Silva
Machado1aô~84 Anos; 15558 Ala'or Toniírz - Requerimento de Pesa; ~os familiares
de José:;::líJ{lson Bennemann, a~s 87 anos; 15551 Gian pedroso '-:çÓficio de
cumpHmentos aos organizadores ,da VI Edição da Festa Junina da Prata"B'éiIdado
AdriãnO:'15562 Erlei Vieira - A ~ireção ?a EM~!....Leonel ~~¥,oura Br~zol~ti5l63
E~let: VIeIra - Orgamzadoresda Festa ]um.na da Praça Soldâdõ1Adriano; (15565
Ma.or Tomaz -Cumprimentos à Eliza Robaldo Siqueira e à Escola Est"ádual
Marquês de Caravelas pelo prêmio de: campeã Estadual de Oratória; 15566
Estevão De Loreno - Seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo
pesar aos familiares do Sra. IVANI :KuHl\[; 15572 Daniel Weber _Solicita que seja
enviado oficio de aplauso a Albano Cuétódio pelà'realização do "Campeonato de
Skate realizado ,na Praça da Sommer no dia ?6;, 15577, Orionl Albuquerque _
Referente á gastos com publicidade'nas Centrais~Eletricas dê' Carazinho, requer
' • :~ . ',' ... .,., .~ ." . .;' _"I ~

copIas das notas fiscals da empresa vencedora da licltaçao; 15579 Fernando
Sant'anna - Queseja',hficiado aos familiares votos de profundó pe;ar em nome do

. " " - , ~. .
PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento de VIVALDINO
ZAMBONI; 15580 Ferh~ndo Sant'anna - Que'seja oficiadofao's fanÍiliares votos de
profundo pesar em noriJ.e\do PODER LEGiSLATIVO, péÍoffaleciJIento de JOSÉ
NELSON BENNEMANÍ'l; \15581 Fernando Sant'anna' -/Que seja oficiado aos
familiares votos ~e profun.do,yesar em nome do p'ÓDER LEGISLATIVO, pelo
falecimento de JOAO JODITE DA SILVA'MACHADO; 15582 Estevão De Loreno e
Fernando Sant:tn.na - Seja enViad60ficio de congrã'tulações do Poder ~~slativo de
Carazinho As(ofiação de Mor. Bâga;;:holo e.•Leff; 15588 Daniel }Veber"':lSglicita que
seja encaminhadàoficio de cumprim'ento?'para;a""empresa PRODUZA~<15589Erlei
Vieira. oficio'ãk,[ncionária Municip'ál Valésk"aWâlber por s€us 22 ariàs de serviços
Prestados; 15591'AIaor Toma:/;- CUrrlprime~to?à-preí'td~VaiJ.essa Maria Carpes, l0
lugar invernada de'danças adb.ltaspelo CTG Aruà,dé::êaxias do Súl, em festival em
Chapecó/SC; 15595 Naor TO~~RiúliBromlJilia, Eduarl:Ío Assis e Orion
Albuquerque - Oficio ao Éxeclltivo solicitando informações s"bbrecriação de cargo no
quadro efetivo do município '~ferente PL- 055/2016...•...GRÂNDE EXPEDIENTE:
Homenagem A CDL. Ordlim'~o""dia;Ojer\!ado~,;Ríí~ei~billa solicitou que os
requerimentos e projetos viávei~ \ejâm_votildoseri'í-bloco. O Presidente colocou em
discussão os Requerimentos, O Vereador Paulino de Moura 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 que o Secretario procedesse a leitura do n°, autor e ementa dos
projetos: PL 050/16 - Autor: Executivo Municipal - Ementa: Dispõe sobre o sistema
de Controle Interno do Município de Carazinho e revoga as Leis Municipais n0
5.674/02 e 5.758/02. - Relatório - Autor: Legislativo Municipal _ ementa: Relatório
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de Execução Orçamentária referente ao mês de maio 2016. O Presidente solicitou
que fosse feita a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, está em
discussão o parecer, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou em
votação, aprovado por todos. o Presidente' Isolicitou que fosse feita a leitura do
parecer da Comissão d7.g~~~~,,í!]~0.ÉÔlWc.a~.~1éi~fist~,~~ discussão o parecer,
não havendo vereadore~' q1Je.queiram discutir, está'em votâçãb"aprovado por todos.
E, d' t.A\'-... h d d "I-!,.'J .. ,., di . 1sta em lscussãoqs;pro]etos, não aven overea ores que .q).lerram scutrr co oca
em votação>apr"B~do por unanimiJadê:"Nad~ mais hav:ndoil4!~t~ti;;sob proteção
de Deus o pr.esldente declarou encerrada a presente sessao, convocaf\dwo~senhores
vereado,r~s'Ràra a próxima sessãó extráordináha a se realizar no di~~de junho
de dO~il.é;dezesseis às onze hjO;aS' L ~
,/~.''?i" '/h ;':~.. ;'" \ - . ~
•.." -1t>LJV:J I' //UM.{ I "-....\ ,
Vé'reador Anselmo Britzke Vere dor dineiBrombilla

Presidente " Sec~etário
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