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Ao décim~9~\ do mês de outublo deCdoismil e dezesseis,as d~fói!Ó');oras,
ocorreu{a\quadragésima primeiraísessão do dno de dois mil e detésseis.da
Cãmarà:MÍJnicipal de Carazinho/O Vereador 'Rudinei Brombilla proé~deu à
leitur2f.de'um trecho da Bíblia.O Rresidente solicitou que fosse feita a leitufa,da
convoCâção do 'suplente do Vereador OrionAlbuqLierque;-o~Senhor Gilnei
JarriFO Presidente colocou em apreciação 'a ata 040/16. Estáem discuss6ê>a
ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou 'em votação,,
Aprovado por todos, LEITURADO EXPEDIENTE:Ofício 036/16 da EscolaMunicipal
de Ensino Fundamental Pedro Pasqualotto convidando para evento com a
autora Ana Stoppa no dia 07 de outúbro;Ofício033/2016 'da Escolinha
Educacional Trianon convidando para inauguração do prójefo Centro de
Convivência da Criança e do Adolescente'yTr!anô:"dia 12de ',outubro as 14 na
Rua Frederico OzanOri 33 - Vila Ric'à;Ofício /(:1 296/2016'~ dá Unidade Central

. . ~' ! - I

de Controle Interno da Prefeitura Municipal solicitando parecer conclusivo
referente ao contrato 'de n° 015/2015; Ofício do CDL convidando para jantar
Baile de comemoraç60 \dos 50 anos da entidade: dia/OS de novembro no
Rancho Bier;Ofício do Organizador do 111EriC'ontroRegi6nál Suldos Fãsclubes
Texe lagor do Brasil,paro participar do eventó dias 15'e 1'6de outubro no CTG
Unidos pela Tradição Riogra~dense; Ofício da Assoéiação de Moradores do
Bairro Planalto /solicitando 'auXilio financeiro a' Associação~'" LEITURA DAS
INDICAÇÕES:/í 6226 Daniel Weber"",Solicita que"sejá refeito o 'calçdmento na

• j"'1. "" , ..........."""..' "-./ 'I.

esquina da.Rua\ltarare com a Ru.a 20 ,de Setembro; 16227 Alaor Fomaz -
Melhorias na....rúa;José de Alencar, 'nõ'bairró.Laranjal; 16228 Giah '1'edroso -

;. ~. ~- ~ ..,.. "').

Solicitando realizÇlção de mutirão pard'recuperaçãó das ruas que são
pavimentadas com paréilelepípedos; 16229""Giah? Pedrosó - Melhorias
URGENTESna Rua Goiás no Bàirro:Qriental:-16230~GiânPedrosó - Recolhimento
de galhos BairroOrientâl;,Jó231 AlaorTõrriã"Z=-'Melhoriasnarua Padre Gusmão,
no trecho sem calçament6,'pois o mesmo se apresérlta intransitável: 16232
Alaor Tomaz - Consertoiemlbueirôna'rua'Limá;e SiIVã,:e?nfrente ao numero

.•. ~ ••.••....;;_f<.~. ''-lo!'" " _ ",

290, no bairro Glória; 16233 .Daniel Webe~'vSolidta que seja refeito o
••••••.••.•••• /o. ~ ••.• "

calçamento o calçamento da Itararé, mais precisamente no bigode do
prefeito; 16237Fernando Sant'anna - Solicita ao setor competente que realize
fechamento de um buraco na RUABENJAMINCONSTANTesquina RUASANTOS
DUMIONT.LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 16216Marcio Hoppen e Daniel Weber
_ externando os mais sinceros votos de pesar aos familiares do nosso amigo
Agenor João lanotelli, pelo falecimento ocorrido no dia 06/10/16; 16224Daniel
Weber - Solicita que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de
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profundo pesar aos familiares de EDUARDO COSTA RHODEN.;16225 Daniel
Weber - Solicita que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de
profundo pesar aos familiares de MARIA LUIZAGONÇALVES DOSSANTOS;16234
_ Alaor Tomaz - Requerimento de Pesar aos familiares de Agenor João Zanotelli
. Gringo', aos 78 anos./GRAf~ÓE EXPEDIENTE:6s~Vereadores Alaor Tomaz,
Estevão De Loreno, DánielWeber ePaulinÓ de Mouro filEirom uso da tribuna.
Pauta específica,votê{çào~/da LDO. O Presidente soliéit6ó'>iue o Secretario
procedesse aleitul-a.do Projeto de Lei 077/16 do Executivo'MuniCipal. o qual
Dispõe sobré O'sDiretrizes Orçamentárias para'o exercício finanééir6:de 2017. O
Presidenté's6licitou que fosse feita' a leitúrô do parecer da ComissÉlo'de')ustiça
e Finançôs~-está em discussão o' parecer, não havendo vereadôfês'~que
quisessêril;: discutir colocou em /votação, aprovado por todos. Estó:>:em
discussC'Íôo projeto, não havendo vereadores que queiram discutir coloca em
votáçàÔ, aprovado por unC:fnimidade. Nada 'móis-navendo-"a tratar,rsob

"......... "I ,- _'proteção de Deus o presidente declarou. encerrada a presente sessao,
convocando os senhores vereadores pará a próxima sessão extrcordinária a se
realizar no dia 10 de outubro de dois mil e dezesseis às dezoito horas.
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