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Ao décÍmo';fjrimeiro dia do mês de h~emb'ro de dois mil e deze~se'is;"'àsonze
horas;ocofreu a quadragésimosexta sessão'do ano de dois mil e d~~s~eis da
Cãmdrd'Municipal de Carazinhó, O Vereador ErleiVieira procedeu à leitúra de
um'trecho da Biblia. O Presidehte colocou em apreciação.a.ata 044/1&:),stá
em'ê:liscussãoa ata, não havendo vereadores que quisessem1discutirC'ÓíbCOu
em votação, Aprovado por todos, LEITURA'DO EXPEDIENTE:ofíbio da INNOVAR
incorporações em reposta ao OD 770/2016 REITERANDOsoliciiação para que
não sejam alterados os nomes das ruas do RESIDENCIALVILAIVERDE.LEITURA
DAS INDICAÇÕES: Não tiveram indicações. (EITURA DOS REQUERIMENTOS: 16475
Alaor Tomaz - Cumprimentos à EscoldEstadualÉricb~Veríssimo e ao Professor
Cláudio Borges e à Fundescar pela orga~ifaçcJ9 e redlização~do 6° Eriquigol;
16476Alaor Tomaz.~ Cumprimentos ao Colégio La Salle e' ao Professor Ismael
Varela pelo titulo de Campeão do 6° Eriquigol no Futebol' màsculino infanto-
juvenil; 16477Gian Pe.droso. Oficio de pesar aos familiares' da Sra. Maria Lucia
Ferreira; 16479 Daniel\Weber - Solicita que seja enviado' oficib com os mais
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sinceros votos de profundo pesar aos familiares de JOSÉ.ERONIHUPPES;16480
Gian Pedroso - OfiCio\aos proprietáriós' da /empresa Rinhert Carazinho,
cumprimentando-lhe p'eld"comemoração' do 1o/ôniversário J de atividades:
16481Gian Pedroso - Ofíci()do Poder Legislativo'd~. Carazinho,,,a Direção do
Colégio. Sino,Qái Rui Barbo,s'à,,-c~mprimenjaiÍdo-lhes ,pel6s 95" ~nos de
fundaçao;16.182 Glan Pedroso"Oflç::lo dO,Poder Legislativo de,C;órazlnho aos
proprietário's da Loja "Atitude" pelo l~ ârÍiversário de atividadesU6483 Gian
Pedroso - Oficio a Santa Madre CervejariaenJ.nome dê" seu proprietário Luis
Fernando Della'~enta. cumprimentando-Ines' pelos Q4'bnos dae{mpresa; 16484
Gian Pedroso '''Oficio 8e .....cumprimentos a •.•FjliÓ( da Loja W Store ern
comemoração do -2",aniVer~ri()-;--da:LOja;..GRANDEEXPEDIENTE:Não teve. O
Vereador Rudinei Brombilla solicitou que os requerirnentos e projetos sejarn
votados em bloco. O P~~s(aente.colocou e']J...discus~ã0;ÔSRequerimentos, não
havendo vereadores que qúisesse/ii'piscutir.o presidenté~olocou ern votação
os requerimentos, Aprovado por todõs órrec:juerlinentos. O Presidente solicitou
que o Secretário procedesse a leitura dos projetos: Projeto de Lei 095/16 de
autoria do Executivo Municipal. Autoriza abertura de Crédito Especial no
orçamento de 20I 6. 2. Projeto de Lei 097/16 de autoria do Executivo Municipal.
Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2016. 3. Relatório
de execução orçamentária referente ao mês de Setembro/20 16.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
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quisessem discutir colocou em votação, aprovado por todos. O Presidente
solicitou que fosse feita a leitura do parecer da Comissão de Ordem
Econômica e Social, está em discussão o parecer, não havendo vereadores
que quisessem discutir colocou em votação" aprovado por todos. Está em
discussão os projetos,,..,o,'Véreàdor Paulino dé'Moura discutiu os projetos, não
havendo mais vereadoresqué qu~iram discutircóÍoc6em, votação, aprovado
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por unanimidade. ,Nada mais havendo a tratar, sob ,proteção de Deus o
presidente/declgraú en~errada/a'?resên:~ s -o, conv'b'é6n?5') os.senhores
vereadores! para aproxima ,sessao or ana se realizar ',no dia 21 de
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