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Aodécim:C'prim~iro dia do mês dia do:iD.és de julho de dois mil¥~<'de"iesseis,as
dezoitÓh{;i'as, ocorreuavigésima ~itava sessão 'do ano de dois mil e\íeié~seis da
CâmàraMunicipal de Carazinho.O Vereador Pàulino de Moura proced~{Üeitura

;'. ....,. ~ ,J

de uni trecho da Bíblia.O Presidente colocou em apreciação a ata 027/16Está em
• '-" /; _ _ _ ,7 t. _ _ _ _ _ "",

discUssão a ata, 'não havén'd(j"vereadores que-quisesseni-aiscutir coloéou~'em
votação. Aprov~do por todos. EITURA DO, ExPEDIENTE: Ofício 152ii6 do
Executivo Municipal, o qual encaminha Projeto "de Lei Complementar 006/2016;
Ofício 155/16 dó Executivo Municipal, o qual encaminha Projeto de Lei 065/2016;
Ofício 158/16 do Executivo Municipal, o,qualencaminha Resposta de Pedido de
Informação OP 122/2016; Ofício 006/16" da Promotoria de Justiça Eleitoral
solicitando informações de eventual rejeição de"conta~ de prefeito Municipal a
contar de agosto de 2008; Ofício,da, Profe~soJa 'MÁria Eleni Lopes manifestando
agradecimento ao Poder Legislativo pelo empenho na Instalação da ULBRA no
município, bem conia comunicando seu desligamento da entidade; Convite para
participar de formatJia do Programa Patrulheiro Ambientlá Mirim, dia 12 de julho
as 19 horas 'no auditório da Escola..l'Érico Veríssimo; LEITURA DAS

- • \o •••• ,/ I'!
INDICAÇOES: 15704,Alaor Tomaz . Solicitação pra remanejamento do local da
parada de ônibus situada '-na Avenida Flores da CunhiÍ, do numero 711 para em
frente ao numero 825; 15706 Alaor Tomaz - Serviço; de' tapa buracos em toda a
extensão da rua Santa Barbata, no bairro Nossa Senhora Aparecida; 15709 Daniel., .•••.. " . /" ,'.,

Weber - Solicita poda de árvores na Rua João C;le'menteElsing; J5710.Alaor Tomaz
- Serviços dé 'recolhimento de galh6s,na rua'Boaventura Sobrinho? ein frente ao
número 83"no bairro Sommer; 15711,Ã1a~rTomaz . Solicita a coloC;l.çãode tubos
na rua Jornalista Edemar Ruwer, em frente~número 285, no báirro Ouro Preto;
15715 Gian Pedroso - Solicitandomelhor~na<Íl:iixa<éentral do' asfalto na Rua
Goiás e no trecho 'el.Ilque ~Íiiesma possui calçamentõ;'i5720 Orion Albuquerque -
Solicito ao setor competente umã'retirada 'de"'iâíh"Q;em frenté ao Instituto Federal
Farropilha , na rua La SaIle ,Bairro Boa Vista; 15722 ErleiVieira - Solicito ao setor
competente a repor asfalto'-na-Rua Vitória n060.Bãirro~Floresta; 15757 Danielfl . --~ __ -' ,~_~ --...:

Weber - Solicita melho'rias nã~Rua"Rüfi.no.Leal; 15728:.Daniel Weber . Solicita
melhorias na Rua Otto Albin5Gét'háfdt; ,15729Daniel Weber - Solicita remoção de
um sofá na Rua 15 de Novembro; 15732 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo
juntamente com o setor competente a limpeza de galhos na Rua Antônio Vargas.
Bairro: Centro; 15733 Alaor Tomaz - Serviços de patrolamento, cascalheamento e
compactação na ruaAntonio Vargasnumero 1785, no bairro Medianeira; 15734
Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente a
limpeza de galhos na Rua Raimundo Kloeckner. Bairro: Sommer; 15737 Estevão De
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Loreno - SOLICITA a reconstrução do calçamento da Rua TAMOIOS iniciando na
Rua Nilo Peçanha; 15738 Estevão De loreno - SOLICITA a reconstrução do
calçamento da Rua Nilo Peçanha; 15741 Mareio Hoppen - a execução serviço de
limpeza na Praça do Bairro Pádua, pois .ali, encontra-se lixos podas de árvores;
15742 Gian pedroso - Solicitânüo realização de;rtielhorias em rua do Bairro Vila
Rica; 15743 Marcio:Hópperi"- ;á execuçâO' serviço;de lirtípeza e recolhimento de
entulhos em frent~.<â~Eséólá Municipal Alfredo Scher~r~~itlíàda na Rua Monte
Alegre; 15744 Marcib'-Hoppen - a execução serviço de, recàpeámllnto da Avenida
São Bento pois en'címtra-se em péssimo estad~\15745 Erlei Vieirf- Efólicitaao setor
competente 'à realizar a limpezá de terreno na Rua Saldanha 'MáÍ-inho, n0619
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Bairro 'Princesa, LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 15703 Anselmo~Britzke .
Solicitando que seja informado a.'~sta casa o q'ue segue com relação a'ô"tôhcurso
01/2015;15705 RudiBrombilla - Oficio de parabenização ao Administrador Geral do
HCC'Hospital de,Carazinhode' de Carazinho 'o,senhor.FELIPE SOHNE::í5707
Dá.hiel Weber - Solicita que seja enviado oficio de aplauso à 48 Igreja QuadraÍrgirlar
pela )passagem do seu 7"aniversário; 15708 RudiBrombilla - Seja enviado oficio com
os mais sinceros votos de profundo pesar ,aos familiares da Senh~ra ILCA HAHN;
15712 Alaor Tomaz - Requerimento de I'esar aos familiares de Wilmar Lemes da
Costa, aos 77 anos; 15713 Daniel Weber: 'Solicita que seja enviado'oficio de aplauso
à ACADEV; 15714 Gian Pedroso - Ofici;de aplauso aO Sesc C'adzinho, que junto
ao Grupo Maturidade Ativa, arrecadou alimento's_para a28 Edição da Campanha
"PRATO CHEIO"; r15716 Rudibtorhbilla ~"Oficio de parabenização a Gerente
Institucional doHCC;a senhora Larissa Silva da Rosa;.15721,Ferrtando Sant'anna
- Que seja enviado Oficio de aplauso ao Sr, HERMES DANIELI que na última
quinta foi empossado'p'residente do LIONS QLUBE CARAZÜmO:GLÓRIA; 15723
Daniel Weber - Solicita que seja enviado ófici6 do Poder, Legislativo de Carazinho
ao Deputado Federal Jerônimo Goergen; 15724 Fernandó Sant'ànna - Que seja
oficiado aos fámiliares\ \,eztos de profundo pesár, em nome do PODER
LEGISLATIVO "pelo falecimento de GERDA LOOSESCHNEIDER; 15731 Alaor
Tomaz - Reg.:erimento à Elettocar solicíi;ando/que/ sejam realiz'àdos podas de
árvores, na ,-rua Epitácio Pessoa. ertJ.,frente ao"numero 12, bairro BroÊicker; 15735
Daniel We!>er'" Solicita que ~ja epviádo oficio de solicitação~e' serviço a
ELETROCAR;(l'5736 Estevão De L~eno:_e':Óa!1-Íe!Weber /- seja"enviado oficio a
Secretaria da,Fa~enda, Se~r de licitações, PEDrDO DE;:>~ / , ,
INFORMAÇAO, sendo; 15739, Gran Pedroso~Oficro a Corsan solicrtando
providencias quantô'arecoloc~ãõ-de'um4ampão-ria tubulaçã6 de rua; 15740 Gian
Pedroso - Oficio de cumprimentos ~ Escola MunicipaLde Ensino Fundamental
Getúlio Dornelles Varià;s --Pil:~_ realiz~da;'re.sta Julina.GR~DE
EXPEDIENTE:Os Vereadores.nao fizeram uso. da 'trIbuna. Ordem do dla:O
Vereador Rudinei BrombiÍlá solrcitOl'?éÍ;~$ rêq(tefimerÍtos e projetos viáveis sejam
votados em bloco. O Presidente c~locôu' én;; discussão os Requerimentos, não
havendo 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 nO,autor e ementa dosprojetos do Executivo
Municipal:l.Projeto de Lei 057/16 de autoria do Executivo Municipal, o qual
Revoga a Lei Municipal nO2.990. 2. Projeto de Lei 059/16 de autoria do Executivo
Municipal, o qual Autoriza a concessão de auxilio financeiro a entidades. 3. Projeto
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de Lei 060/16 de autoria do Executivo Municipal, o qual Autoriza abertura de
Crédito Especial no Orçamento de 2016. 4. Projeto de Lei Complementar 005/16 de
autoria do Executivo Municipal, o qual Dá nova redação ao artigo 36 da Lei
Complementar nO 115/07 e revoga aLei .Complementar 192/15. O Presidente
solicitou que fosse feita.a)eitura .doparecer da~Cóniissão de Justiça e Finanças,
está em discussão,o parec.et,'não 'havendo vereildores"que quisessem discutir
colocou em votaçãó/iprovádo por todos. O Presidente~Óíiéitôu-que fosse feita a
leitura do parecêr ,da Comissão de Ordem. Econômica e Soci;li; éstá' em discussão o
parecer, nãó/havendo vereadoresqúe queira;n discutir, está em(vot-;{ção,aprovado
por todoS.~Está em discussão Ó projeto, nã6 havendovereadores'"./que queiram
discutir.,(;6l6~aem votação, aprova:do por~nanimidade.Nada mais havendó'a.tratar,

,It '. \, _ •. " _ ~. //','" _

sob proteçao de Deus o presIdente declarou. encerrada a presente .:;sessao,
con~ocando os senhores vereado'res para a próxim sess extraordinária.'a se
realizár no dia 18 de julho-de dois mil e dezesseis às ezoito ,/.). " ..., ,.
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