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Câmara Municipal de
Carazinho

APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA17 DE OUTUBRO DE 2016 4 OUI. 2016
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A d. , ,Lt~':-t~ d' d • d t b""' d d' 'I d -/ // "d 'tO eClmo,-seImo la o mes e ou u ro e OISml e ezessels.as ezol o
horas. oéorreÚ a quadragésima segunda sessãodo ano de dois miledêiesseis
da Cãm<]r6 Municipal de Carazinho. O Vereador Rudinei Brombilla procÊldeuà
leiturchde um trecho da Bíblia. O Presidente colocou em apreciação 'o ata
041/16. Éstá em discussão a ata. não havendó\iêrecidores que quises'sem
discutir colocou em votação. Aprovado por.todos. LEITURADO EXPEDIENTE:
Ofício 204/16 do Executivo Municipal, o qual' encaminha Projeto de Lei
Complementar na 008/16: Ofício 205/16 do Executivo Municipal, o qual
encaminha Projeto de Lei Complementar na009/16: Ofício 206/16 do Executivo
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Municipal. o qual encaminha Projeto -de Lei n° 089/16; Ofício 207/16 do
Executivo Municipal. o qual retira Projeto de LeL'Complementar na 084/16:
Ofício 208/16 do Executivo Municipal, o qUal êncaminhaProjeto de Lei na
090/16: Ofício 209/16 do Executivo MunícipaCü qual encamínha Projeto de Leí
na091/16: Oficio 210/16 do Executivo Municipal. o qual encaminha Projeto de
Leína092/16; Ofício 1502/16da Delegacia de Policia de Càrazinho, solicitando
re~u.rsosda Câmara hô\ valor de R$ 12,09.0.00:O.ficio' 963/20)6 do APAE,
solicitando recursos no valor de R$ 20.000,00;.Convite' do Museu alIVIO alto
para participar de da abertura da exposição KÂGRAN, dia 19 as 19 horas;
LEITURA DAS INDICAÇÕES:, '16254 Daniel Weber' - ; Solicita Imelhorias na
tubulação daRúa Aloísio Stein"com a Rua Assis/'Cháteuabrian'd;,16255 alto
Gerhardt - possível medidas nô sentido de agilizar o' recolhimento dé,galhos e
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entulhos na Rua Marechal Hermes'Boin-oGlória;'16269 Alaor Tomaz - Melhorias
na rua Emilia'-Simbn. no bairro Diletà;-16270 'Alaor Tomaz - Meil:)o'riásna rua
Andrade Neves,'no bairro Glória; 16272Alâor.Tómàz - Mélhorias na rua Ivalino
Brum. no bairro Vila Ricó;'rc,276 Paulino de Mouró">- Reiterá: Solicitar ao" ...•... ---. .....•• .--- ,
Executivo juntamente com o setor.competenté.a"refazer o,calçamento onde
consta vários buracos nà RL!a21 de Abril;'16278Orion Albuquerque - Solicito ao
Executivo Municipal que ,substitua a bandeira do.Brasil.do trevo da Bandeira
,localizada na BR285que encontrasse toda rasgada; 1'62£9ErleiVieira - Solicito
ao setor competente realizar:,ó_r~~õrnimei1to' dê ~galhos na Rua Pedro
Belarmino. n071 Bairro Dileta; 16280ErlêiVieira - Solicito ao setor competente a
realização de tapa Buracos na RuaVitória prox. Ao n060 B.Floresta; 16281Alaor
Tomaz - Melhorias na rua João Eduardo Kraemer, no bairro Sommer; 16282
Daniel Weber e Estevão De Loreno - Solicita melhorias na Rua Duque de
Caxias; 16283 Paulino de Moura - Solicitar ao setor competente a colocação
de faixa de segurança elevada na Avenida Pátria centro. Moradores pedem
providências com urgência; 16284 Marcio Hoppen - O Vereador abaixo
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assinado solicita que após lida em plenário, e Deferida na forma Regimental
seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor
competente a execução de serviço de Limpeza e conserto da boca de lobo
na Rua São Paulo esquina com a rua, Minas Gerais Minas Bairro Nova Ouro
Preto, em toda sua extensão,:pois as bocas deióbó,do local encontram -se
tapado pelo lixo e,sem ,n~m>úmaproteção ,é assim6ferecendo risco aos
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moradores, pois a uma, parte que desmoronou e que 'preCisa/ser dada uma
atenção especial\aô'local, desd?dejá se~or atendido moré;dõses do local
agradece;.16285 Marcio Hoppen - e compactação na Rua'Lorival Vargas
Bairro Vila~;Ricà\ e em toda sua extensãó~ 16286Marcio Hoppen ~'ér/exÊlcução
serviço ,ilê;>patrolamento e ensaibramento e compactação na Ru'a,Cwiabá. . ..••.,. . .: ,,/ //, .••.

bairro, Floresta e em toda sua extensão; 16288Marcio Hoppen - a exécu<;;ão
serviçopatrolamento e ensaibramento e compactação na Rua José, Biach
bairró"Vila Nova é em toda sua extensão; 16291Mareio'Hoppen'- a execução
de'colocação de uma lixeira na Rua Berlin próximo ao n0606, Bairro Sassi
atendendo assim solieitação feita por moradores bairro; 16292M'areio Hoppen
_a execução serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação na
Rua Rio Negro Bairro Floresta, e ern.)oda sua extensão, ILEITURA DOS
REQUERIMENTOS: 16256Daniel Weber - Solicita que seja envia.dolofíeio com os
mais sinceros votos de profundo pesar aos familIares de ILGO PETRY;16257
Daniel Weber - Solieitando para que seja;re.alizádas melhorias Icom extrema
urgêneia na RuaAlmirante Tamandaré com-d Rua 20 de Setembb; 16262Gian
Pedroso - Ofíeio de cumprimentos ao Grupo de Humanização ido HCC, que
realizou atividades em comemoração ao Dia das Crianças junto ao paeientes
do HCC; 16263 Gian Redroso - Ofício de, pesar aos familiares 'de Aristeu de
Oliveira Monteiro; 16264Gian Pedroso - Ofíeio de cumprimentos a Academia

" \. .' iVida Ativa, em comemoração aos 12anos de fundação da academia; 12265
Daniel Weber - Solieita qu'e seja enviado ofício com os mais sinceros votos de
profundo pesar""aos familiares de JOAQUIM MACHADO PRADÓ:,12266 Daniel
Weber - Soliéita que seja ehviàdo ofieio com,ás mais sinceràs,yotos de
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profundo pesar aos familiares de VIRGINIOOLlVO BOLZAN;12267/DanielWeber
_Solicita queséja enviado oficio cornÓs mais sinceros votos de profundo pesar
aos familiares de ARISTEUDEOLIVEIRAMÓNTEIRC»12268Gian PeCtroso- Ofieio
de aplauso ao clube Comercial de Carazinhõ"q'ue .c..•.ompletou 'neste mês 102
anos de fundação;'12271 Estev60-De Loreno -sejó'ê'nviado ofíeio a Secretária
da Saúde, em nome do Sra. FERNANDA-GLÔÉCKNERDA'CÁS com o seguinte
PEDIDO DE INFORMAÇÃc?:'"No_que se refere;.J2275.0rion Albuquerque -
Solieito, depois de lido.em' plenário; a-Secretaria Municipal da Saúde, que~. . -~.. ....,-- - '.' ." ~""'. - ~. '-
informe o valor utilizado na 'reforma/"da 'ESFdo. Bairro Conceição; 16277Alaor
Tomaz - Manifestando repúdio õ"o'-Texto -dê PEC 241 endereçada aos
Deputados e senadores do Estado, ao Min.da Educação e ao Presidente da
República; 16287 Anselmo Britzke - Enviado ofício de Cumprimentos pela
participação na 62" Convenção Naeional da JCI Brasil de Rio do Sul/SC, a
aluna ElizaRobaldo Siqueira; 16289Anselmo Britzke- Seja encaminhado ofíeio
aos proprietários do Supermercado Floresta que está comemorando 18 anos;
16290Gian Pedroso - Ofíeio de cumprimentos a direção do GRUPODIÁRIODA
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MANHÃ pelo aniversário. GRANDE EXPEDIENTE: Os Vereadores Alaor Tomaz e
Paulino de Moura 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: não havendo vereadores que
quisessem discutir o preside'nte colocou em I;</ôtàçã() os requerimentos.
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Aprovado por todos. os requerimentos. O Presideritesolidtou que o Secretario
procedesse a leiturctdos. Projetos: 1. Projeto de lei 087/1'6,de autoria do
Executivo MunicipâVô qual Revoga alei Municipal nO7.418/11~2!Projeto de lei
088/16 deaútoria do Executivo MGnicipal. o 'qual Revoga a lei .Municipal n°
7.947/15. (Ó7Presidente solicitou que fosse feita a leitura do 'pórecer da
Comissã'üde7 Justiça e Finanças, ~stá em discussão o parecer, não f'1c{v'endo
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vereadores que quisessem discutir colocou em votação, aprovado por todos.
O Présidente solicitou que fosse .!eita a leitura do parecer da Comissã'o/de...•.. -' ... ~ . . . - - > ...
Ordêm Econômica e Social. está em discussão-o-pareceCnão havendo
vereadores que quisessem discutir colocou em votação, aprova'do por todos.
Está em discussão os projetos, não havendo vereadores que queiram discutir
coloca em votação, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar, sob proteção de Deus o presidente declarou encerrada a presente
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sessão,convocando os senhores vereadores para d próxima sessãoordinária a
se realizar no dia 24 de outubro de dois mil e dezesseisàs dezoito .horas.
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