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Na reunião de
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A t /""d2'. d - d t'b d~"d' '1 d . V/dP/'~O ercelr8;: la o mes e ou u ro e OISml e ezesselS,as elOlto horas,
ocorréú'::d-quadragésima sessãóldo ano de 'dois mil e dezesseis"t:fa;Óãmara
Muni;)ip'óf de Carazinho. °Vere~dor Paulino de Moura procedeu à "Iéitdrade
um';tr.eChoda Bíblia.°Presidente colocou em apreciação a ata 039/1;6.:;Está
.-........- .... ,.,.- -.-- ---.- _. -.._.--' . '" .. ~-_ I .

em,discussão a ata, não havendo vereadores que quisessemâiscutir col(jCou~~, , , -
em;votação. Aprovado por todos. LEITURA.pO EXPEDIENTE: Ofício 202/16 do
Executivo Municipal. o qual retira Projeto de Lei n° 072/16; LEITURA DAS
INDICAÇÕES: 16175Gian Pedroso - Pavimentação asfáltica em um pequeno
trecho da Av. Mauá, que vai da esquina-corn a,Av. Antonio José Barletle até a
Av. Flores da Cunha; 16183 Marcio~-H~ppen ':cexecução sérviço de tapa
buracos da Rua, Venceslau Brás; 16184Marcio.'Hoppeh- execúção serviço de

I ," . _ ~ '~. "- - r Itapa buracos da "Rua, Graça 'aranha; ,16'185 Marcio HOppen - execução
serviço de tapa b,~racos da Rua, Arthúr' Bemardes'; 161861Alaor Tomaz -
Melhorias na rua Alceu Wamosy, no bairro Fábio; 16187Alaor Tomaz - Melhorias
na rua Porto Alegre) no bairro Fey; 16188 AlaorTomái - M'elhorias na rua
Paissandu,no bairro ql6ria; 16191Otto G€.?ardt -(Faz~{tápa búracos em toda
a extensão dal,Rua Eqil~\Geyer Bairro,S0rT)mer;16192)Otto gerhardt - Fc:zer
tapa buracos na Rua Joao. Kraemer com aRua Onlva.de MoUra Stery. Pedido
moradores; 16193 Daniel, Weber - Solicita melhórias' na Ruá_da Paz; 16195
Daniel Weber~olicita melhorias na Rua'Francisco 'Albuquerque ,Barros; 16196
Otto GerharC:lt- Fazertapa bOracos na Rua.Amáliá Weber cóm arUà Oniva de

~ to,"\ - • ••••.•.••••. _ /' ./. )'- í \
Moura Estery; 1.6199Onon Albuquerque - SoliCito ao setor competente que
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faça a manutenção do bueiro na esqulna'da,rua 20 dê Setembro com Silva

':" " ' " "o.:: r.. . .,. ".. ""
Jardin para evitar acidentes. LEITURADOS'REQUERIMENTOS: 16189Daniel Weber
- Solicita que seja••envicía6~~0 de aplaus.?)::~.ríiP'resaSc:hústere M~~eiros
que esta comemorando 60 anos:d~Fundaç:ao;'16190 Glan 'Pedroso - OfiCIOde
cumprimentos aos jo~ns Tiago EccêTêJéssica Monteiro;' pela inauguração da
filial da Loja Singular Ster,ê'no,Shopping Bella Citá;-16í94 Gian Pedroso - Oficio
a Empresa Schus!er el'Mpª~!.;pçe9c~~ir;n_eD~ãQ.d9-~s','PeIOAniver~ário d.e 60
anos de Fundaçao;16197 Paulin()Ád~e"tyl9~q\e/AnselmoBntzke- Seja enviado
ofício ao Superintendente da Policia Rodoviária Federal no RioGrande do Sul,
o Inspetor Pedro de Souzada Silva; 16198Gian Pedroso - Ofício as proprietárias
da Loja Glamour Shoes, cumprimentando-lhes pelo 2° ano de atividades da
Loja; 16201 Gian Pedroso - Oficio ao Presidente da Cotrija!. SR. Nei Cesar
Manica, cumprimentando-lhes por terem conquistado o Prêmio 'Top Ser
Humano". GRANDE EXPEDIENTE: Os Vereadores Anselmo Britzke,Alaor Tomaz,
Gian Pedroso, Rudinei Brombilla, Estevão De Loreno, Daniel Weber, Femando
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Sant'anna, Paulino de Moura, Marcio Hoppen, Orion Albuquerque e ErleiVieira
fizeram uso da tribuna. O Vereador Rudi Brombilla solicitou que os
requerimentos e projetos viáveis sejam votados em bloco. O Presidente
colocou em discussão os Requerimentos"os. Vereadores Paulino de Moura e
Oito Gerhardt discutiram osrequeriríle'ntos, nãe>havendo mais vereadores que
quisessem discutir/'ô.prJ~sidehte 'colocou em-.:ovotaçao os requerimentos.

',',"~ / _ .~. f ,/.,."..

Aprovado por todos os' requerimentos. O Presidente solieitou.que o Secretario
procedesse. al~itUra dos Projetos:' P(ojeto de Lei 079116/de autoria do
Executivo(Múnicipal, o qual Adescenta S'3° ao Art. 4° da'-i:ef;Munieipal n°
7.750/14'(é'>'projeto de Lei 085/! 6 de.Dutoriq do Executivo MUhiSfpql, o qual
Autori~d:Ó'abertura de Crédito Espeeial no Orçamento de 2016. 0:f~s.i,dente
soliGitouíque fosse feita a leitúra do parecer da Comissão de <'Justiça e
Finanças, está em discussão' o parecer, não havendo vereadore~,;que
quisessem discutir colocou em votação, aprovaao~por.toâbS. O Presidente
s'olicitou que fosse feita a leitura do 'parecer da Comissão de Órdem
Econômica e Social. está em discussão o parecer, não have'ndo verea~dores
que quisessem discutir colocou em votação, aprovado porltodos. Está em
discussão os projetos, não havendo vereadores que queiram', discutir coloca
em votação, aprovado por unanimidàde. PPreSidentesolicitou que fosse feita
a leitura dos projetos inviáveis. Projeto de Lek081/16'de autoria do Executivo
Municipal. o qual Altera a carga horária do cargo de Enfermeiro Condutor do
SAMU. 3. Projeto de Lei 082/16 de autoria do Executivo Municipal. o qual
Contrata emergeneialmente servidores para trabalharem 'na Equipe Básica e
Motolãncia do SAMU\O Presidente solicitou que fosse feita' a leitura do parecer
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inviável da Comissão de Justiça e Finanç'os,está em,discussão o parecer, os
Vereadores Paulino de Moura e EstevãoDe Loreno discútiram 'os projetos, não
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havendo mais vereadores que qUisessem discutir ,colocou em votaçao,
rejeitado por todos. O Pre;idente solicitou que fofse. feita a leitura do parecer
da Comissãode Ordem Economica e Social. está em discuss600 parecer, não
havendo v~readores que cibisessemdiscutir 'colocou em votaçào, aprovado
por todos. Está em discussãd,os'projetovnão havendo vefeddores que
queiram diséutir coloca em votaçãõ~'aprovado por undnimidade!Nada mais
havendo a tràtar, sob proteção de DeUs,o pr8'sidenté declarôu encerrada a
presente sessão\convoéàndo os senhores verêadbres para ,á próxima sessão
extraordinária a ~e,realizarl"lõ:dia.JO.de.outG5fêí' de dois' mil e dezesseis às
dezoito horas. ~ .- • -- -' /. ."..,.~ ~ "
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V reador Anselmo Britzke Verea

Presidente
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