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1}-~:. . /:' ~... ÜAl~ft. Presidente

Ao quart~~a::do mes dia do mes de Julho de dOlSmil e dezesseIs, as'4ezOl~0horas,
ocorreuavig'êsima sétima sessão 'do an'</ de dois mil e dezesseis ~íial.Câmara
Munic{paj:l.d~Carazinho. O Veread1r Orion Albuquerque procedeu â leit&á{dE(um
trechOüa'Bíblia. O presidente solicitou que fosse feita a leitura da convtfàção do
Supl~ntê do Vereador,AnselmoJBritzke, o Senho!, Vitor Xavier. O Pre'Sidéhte
Coi06~Uem apreciação a ata 025/16 e 0261i6~Extraordinária. E;tá"em discug;:;ãó'a
ata:tião havendo' vereadores que quisesse:ln discutir colocou em votação. AprQvado
por todos. LEITURA DO EXPEDIENTE: Ofício 150/16 do Execudvo Municipal, o
qual encaminha Projeto de Lei 062/2016; ÓflCio 151/16 do Executi'vo Municipal, o
qual encaminha Projeto de Lei 06312016;'Ofícià 261/16 da Secretaria Municipal de
Educação agradecendo compreensão e aúklio no que se refere a aprovação do
projeto que criou' vagas para o cargo de cozinheidé;. Con~ite da ASCAMAJA para
participar de reunião. ordinária dia::às de julhÓ'às'f9 horas na:Câmara de Ibirubá;
Ofício 033/16 da Se~retaria Munici.pal de 'Assistência. Sociai, convidando para
solenidade de lartçame'nto da pedra fundamental do pavilhãó onde/será a sede dos
grupos de Convi~êncià da 3" idade do município de Carazinhü, dia.30 de junho, as
14 horas, ao lado do CMEP; Comunicado dO';Ministério d;,Edudção informando~ \., \. .. ~ - ...
liberação de recursos para escolas. LEITURA DAS INDICAÇOES: 15624 Erlei
Vieira _Solicito ào setor 'co~petente a recolocar tubos la Rua Vieb:a de Castro, 77
Bairro Borguetti;'t15627 E~lei'Vieira . Solicito"arrumar Bóca de Lobo na Rua Vieira
de Castro e~trênte ao núrilerà,174 B. Laranja1;...í5631 Erlei Vieira - Solicito ao
setor comp~te[l~ a realizar c~ns~~to de Boca de'lobo'na Rua Ufugu~,,172 B. Sto.
Antonio; 15632 Erlei Vieira - SoliCito)osetofcompetente a re.cblher-galhos na Rua
Cristóvão Colbmbo entre os núme;Qs~395 e,437; 15633 Erl~i'ViêiràJSolicito ao
setor competente a desentupir bueiro na Rúa)b1?ré'esquinácom Artur Júlio Arnold
B. Floresta; 1563'5Rudi Brol1lbilla - Ofício ao ÉxectftiYo.-;:;'olicitando"para que realize
com mais agilidad;;'o cromogràI;m:de.fecolhirnent6~dêGalhós sécos; 15644 Paulino
de Moura _Solicitar ;(;<Executivo Fffitàinentêco;n o setor coU;petente a limpeza de, ' ~
galhos na Rua 21 de abril"bairro: centro; 15645 Alaor'Tomaz . Serviços de tapa
buracos na rua Alferes'fu;drigD::'"no.bairro Centro;Visto:sGtratar de importante via. _ .•.........•• ,..{., ~, ,~ - - •..•. .,.. ":~-~ -
de nossa CIdade; 15647 Alaor'.Tomaz'-iMelhonas,em to'da a extensao da rua das

• '•••..£ _\_ /_. , .•••>, '.' . '~j 1

Rosas, no bairro Cantares; 15649 EdúárdoAssis - Manutenção na estátua e Praça
do Bombeador; 15650 Eduardo Assis. Retirada da parada de coletivo urbano em
frente as instalações da empresa Tecnoma, na Av. FI da Cunha, bairro fae, saída
para Não Me Toque; 15651 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo juntamente
com o setor competente a limpeza de lixos e galhos na Rua Antônio José Barlette
Bairro: Sto. Antônio; 15652 Erlei Vieira - Solicito realizar conserto de Boca de lobo
na Rua Almirante Tamandaré esq. Carlos Micheline prox n0224; 15655 Paulino de
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M.oura _ S.olicitar a.o Executiv.o juntamente C.om.o set.or c.ompetente a limpeza de
galh.os na Rua Buen.os Aires. Bairr.o: St.o. Antôni.o; 15659 Daniel Weber - S.olicita
melh.orias na Rua J.osé Weisseimer S.obrinh.o; 15661 Daniel Weber - S.olicita
substituiçã.o de tampa de b.oca de l.ob.ona Rua Gaviões 255; 15664 Gian Pedr.os.o -
REITERANDO S.olicitaçã.od~\rrlelhbrialurgent~~, efu-;trech.o da Rua Sã.o Paul.o, n.o

.' ....:...,; ..,"''',\, " .• \.,,!:.',Jj/J'\~. , .
BaIrr.o Onental; 15665~GIan;Redr.os.o"S.olIcItand.o melhónas'na rua Claudi.o Sant.os

....., ~', _ ." w' -- -..•••.•.-./ j-/~ r ./.)

n.obairr.o Vila Rica; 151366'Gian Pedr.os.o . S.olicitand.o melli.orias'na rua J.ornalista
\,. ~''''';;, ...,.-hf, n

Edemar Ruwer, no\bairr.o Our.o Pret.o; 15667.Gian Pedr.os.o- S<ilicitand.oc.onstruçã.o
de p.onte naZRua..Móntenegr.o n.o baifr.o C.onc'eiçã.o;15670 Dani~I,W~b~r - S.olicita
melh.oriasp,a'Rua Vicente Henriqu' Th.ormann;15673 Estevã.o De Li~n.o' ...S.olicita
.operaçã.o:Ú{pt burac.os na Rua Erhest.o Àl;"es nás pr.oximidades d.o F6~urtí;\l567 4

I" • I '1 -/;c- ,í
EstevãÓ'~De Loren.o . S.olicita .operaçã.o tapa burac.os na Rua G.onçalves~Led.o,/- _._v M' .,:.• " .•.• ,',

iniciand.o na esquina da Ipiranga; 15675 Est~vã.o De l.oren.o - SOLICI'l'}\ a
rec.oh'stfhçã.o d.o ,calçamento>da~Rua Travessa Aluisi.o.,Linck;_15.6.76 Este~'ã6'De
LÓfen.o . SOLICITA a rec.onstruçã.o d.o ch!çament.o da Rua Vida'! de NegfeifÔs,
esqtiii'J.aC.oma Rua General Net.o; 15681 'Maici.o 'H.oppen - a exec'uçã.o servi~.o de
retirada de Entalh.os, Galh.os e lix.os na Rua Tiradentes Bairr.o (Santo Antôni.o;
15682 Marci.o H.oppemn - a execuçã.o serviço de retirada de Entulh.oS, Galh.os e lix.os
na Rua Marcilió Dias Bairr.o Sant.o Antôni.o,>-15683 Gian Ped~os.o - Indicaçã.o
melh.orias na Rua Le.onel R.ocha n.o~Bairr.o <luto pret.o. J L~ITURA DOS
REQUERIMENTOS: 15610 Gian Pedr.os.o . Oficià~de Pesar aôs familiares d.o Sr.- ,. '......... •.. .'''-- '........ ~..
Prim.o Pivatt.o; 1561~\Gian Pedr.osó..;;.jOfici.ody~c.ongratulações .~.oP.oder Legislativ.o
a.o SESC Carazinh.o 'pela inauguraçã.o de sua n.ova sede.na Av. Fl.ores da Cunha;
15.612 Ala.or T.o1naz\\ Cumpriment.os à SM C.onstruções/pel.o titul.o na etapa
mIcr.orreglOnal de b.ocha d.o SesI, .oc.ornd.on.o d.ommg.o dIa 26 em Pass.o Fund.o;
15613 Anselm.o Britzk.\-\~eja registrad.o em~~ta e .oficiaqó a~s familiares V.ot.osde
pr.ofund.o pesar, 'pela perda irreparável d.o SLJAIRO ,SILVEIRA LEITE; 15615
Gian Pedr.os.o - 'ofici.o a\E~c.ola Municipal de' Ensin.o/FúndamerÍtal J.oã.o XXIII,
cumprimentand.o~lhes pelà\{'éalizaçã.o d.o 4~Café ifi~jll'.o; 1561f Ala.or T.omaz -
Cumpnment.os/de pesar a.os famIliares de Pnmtl PlVatt.o, a.os 82 an.os; 15620
Paulin.o de M~!1ra - Seja envi~d.o ofíci.oC.ommai,;' sinéer.os v.ot.os.ae prdfund.o pesar,
pela perda firr~parável d.o senh.o~OÃO ,CARLOS'XAVIER; 1$622 'G;,an Pedr.os.o .

....,~ I ~...,. - ,.!. - , I

Ofici.o de Pesaua.os familiares d.o Sr,'•...Ad.olf.ocTr.ez"Chic.o";.l15623.Gian Pedr.os.o -
Ofici.o de Pesa~,a.os familiares d.o:Sr. Fl.oÍ'i,Alabr'de Oli~eira; 15625 Estevã.o De
Loren.o . Seja en~iad.o .oficio;de c.ongratulaçõesd6'P.odét Legislat&.o de Carazinh.o,

...• , ...• ""- -'~-"-"Dra. CHEILA FARIAS DE FREl'I'AS;_15629.Es'tevã.o De Loren.o - Seja enviad.o
"'- -" - .~.---= , - ,Ofici.od.oP.oder Legislàtiv.o de Caraziiiliô-a-IGREJA AGUA'VIVA EVANGELICA,

em n.ome d.o Pro CRISTIANO MAZUIM; 15630 Gian,p'edr.os.o - Ofici.o a.o grup.o
"V.oluntári.os d.oRis.o", tU~Iiri~tand.o"lhes.pelarealiz::lçã.o d.o "Arraiá S.olidári.o"
n.o Asil.o Sã.o Vicente de.Paulóf í56,34 'Giari',Pédr.osâ -\;6&i.o de aplaus.o a equipe
Minh.oca Fight Team cumprime~tâ~oélh~jpin(;S excelentes resultad.os .obtid.osn.o
10Bent.o Open de Jiu-Jitsu; 15636 Ala.or T.omaz . Aplaus.o a.oSr. Luiz Tadeu Piva
em rec.onheciment.o a.o seu trabalh.o e empenh.o para a c.onstruçã.o da n.ova sede d.o
SESC; 15637 Daniel Weber . S.olicita que seja enviado .ofici.oc.om .osmais sincer.os
V.ot.osde pr.ofund.o pesar a.os familiares de PAULO ROBERTO BACCI DE
MORAES; 15638 Erlei Vieira - Seja encaminhad.o .ofici.oa Direçã.o e Funci.onári.os
da EEPROCAR - Esc.ola Estadual de Educaçã.o Pr.ofissi.onal de Carazinh.o; 15639
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Rudi Brombilla - Seja enviado oficio de aplauso à Empresa Comercial Água e Luz
Ltda, que completou 15 anos de atividades Comerciais; 15640 Daniel Weber -
Solicita que seja enviado oficio de aplauso ao CAC (Clube de Aeromodelismo de
Carazinho); 15641 Daniel Weber - Solicita~que seja enviado oficio de aplauso a
Anselmo Souza, Cláudio Bor.gef~ fRaf~éi\~allês? ,15?42 Gian Pedroso - Oficio de
aplauso ao jovem tel}~s:.<C~~tzililiensé' "Orlartdi\lhÓ~~e~nl1uistou seu primeiro
tltulo profisslOnal; 15p46'Alaor Tomaz - Requenmento a Eletrocar solicItando que
. b' 'd\' l' , ..." dE' R hd b ''''#/.1' !fi . 1 'fiseJ~m ~u stlJ;,':l\as:;,limpa as na rua /rvmo' .•2 en, no all.:ro~ranJ~, e v~n ,car

oscI1aç,oes]a~~ede; 15648 Alaor TOJ.11az- Solicltl,lndoprovldenclas~~JdimmUIT a
polUlçaosOJlo~,anas prOXImIdadesdo Hou;lJ'reville nos finaIs de semftna'eJenados;
15653 flàohTomaz ' Cumprimenthsao tenista Jarazinhense Orlandirl~ Luz, que
conquistpli: o primeiro título como profissional, dum torneio na Repúbli~T2heca;
15654"Àiaor Tomaz - Requerimento de Pesar aOs familiares do Irmão la~lista

l......... .- ~ ~Martirr:Webber, aos.98 anos, em.CanoasIRS; 1565iiTAlaor~Tomaz- Cumprimentos à
;' __ \ 1 ,.-'.. -------------~ ..,

An~el,moSouza, à Cláudio Borges e à Sr. Rafael Sàlles, que tão bem representafum
Caràiinho na condução da tocha olímpica;'15658 Gian Pedro~o - Oficio'\aos
Carazinhenses qhe representaram ••Carazinho no revezamento daI tocha olímpica
ocorrido em PassO Fundo; 15660,Àlao'rTornai, Cumprimentos aos iorganizadores e
comunidade locai pela reali~ação do e Tàrneiêi,de,Laço Vaca Motb Sentinelas do
Pinheiro de Pinheiro Marc~do; 15662 Dãtüel Webilr -Solicitd que seja enviado
oficio de aplauso' a CFC \Weber representado nést'ã'pelo"Sr. Renâto Weber, pela
comemoração de: 19\1,~nos'd.!l)e~pre)a;. 156~kDã:riiel ~éber/:- S?licita que seja
enviado oficio de; apl~~so à Comerci:J,lAgua e Luz Ltd~,fquej~sta ,completando 15
anos de fundação; 15668 Estevão De.Loreno - requer. na forma regimental, que
depois de lido ~m PlefIário e deferido, seja enviado ao.EJtecut(vo Municipal o
seguinte pedido de infdnhação; 15669 Alaor;Loamz,<'CumpriÍnent6s ao Colégio La
Salle, direção, pJofessor'es\alunos, servidor~s e coní~nid{de(pela réalização de sua
festa julina, nest~ dia 02; lQ6ii1 Estevão De •Loreno jSefa enviado oficio com os
mais sinceros votos de pràurtdo pesarilOs fa'miliare( do' Sr. FLdRIR ALAOR DE
OLIVEIRA; 15672Alaor Toilia~-,Aplausos~o proPrietário da La~heria Alvorada
pelos seus 141i.anos',,de existé~ia;~156ii8Fernah'do .Sant'an~a/ Qu~seja enviado
oficio de aplau's.}"aACAPA, pela ~ali~ção,d;)"Breéhó que teV%~ tt )
inicio na úít~aVg"eit'a,JOl) e se<e~~e •••até:o. dia 10 doJ6rréE-te"mês; 156ii9
Fernando Sant'~na ~~ue séta l!,nviad~~o1i£ge apl:(uso ao,DNITIRS pelas
melhonas que estao sendõ7ealizadas na BR-285; 15.680'Fernando Sant'anna - Que
seja enviado oficioàe~ aplau~à'õ"LIONS.ÇL1:TBÉ;CÁRAZINHÓ GLÓRIA que na
última sexta (01) realizou a aber~a aaC~anha Brech6 do Lions; LEITURA
DOS PROJETOS: 15667'Fernando Sant'anna -' Acréscenta inciso XII e seus
respectivos lili e, 2°, 3o~_~ao:are'1~9docCÓd~goTribút"tio MunicipaL GRANDE
EXPEDIENTE: Os Vereal:l~d.1i:~~,iã8i\~2~rên'á~Daniel Weber, Rudinei
Brombilla, Alaor Tomaz, Vitor XavIer; -Glan Pedroso fizeram o uso da trIbuna.
Ordem do dia: O Vereador Rudinei Brombilla solicitou que os requerimentos e
projetos viáveis sejam votados em bloco. O Presidente colocou em discussão os
Requerimentos, os Vereadores Estevão De Loreno, Otto Gerhardt, Alaor Tomaz,
Vitor Xavier, Rudinei Brombilla discutiram 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
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Secretario procedesse a leitura do nO,autor e ementa do projeto de Lei 040/16 do
Executivo Municipal, o qual Dá nova redação ao artigo 3° da Lei Municipal nO
7.733/2013. 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;Viítação,/âp;óv~(i';\p&rA0dos. O Presidente solicitou

; .••.....),~ __ ...,,\'. r,.~--l\ I ~j I (•. ' "r \1
que fosse feita a leitura do pm;ecer darComissão de'Ordem Econômica e Social, está
em discussão o parJ6êr,;~ã6 'havendo vereadores qut q~ir~rir"discutir, está em

- d ,\ ,'-Çd E' di - . '~I!" h dvotaçao, apr~~ o,p,or'to os. sta em scussao o proJeto, nao (h9-yen o vereadores
que queiram :discutir coloca em vot1lÇão,ap;C;vado por unaniiIiidífile1/;Nada mais

~"',_ - 1'.' '/,Thavendo llJratar, sob proteçao de j)eus , residente declarou encerrada'a;,presente
sessão,/cort~.ol'ando os senhores vetea oresJpara ~ próxima sessão extr\í()rilinária a
se realizatno dia 11 de julho de doi' mil e dezess~is às dezo' oras. ~
lf~v I / ~
~!I \--L. ._ ':i5)t;;,.~ ";~\ ''''-''. ~

• •
Veread r Ru' 1 rombilla

Secretârio
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