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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CAIUlIIIIIIO. RI

Câmara Municipal de
,
Carazinho
.A,PROVi'.DO POR UNANIMID,ll..DE

Na reunião de

ATA DA REUNIÃOORDINÁRIADO DIA 28 DENOVEMBRODE2016
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Ao VigéSi~Oit6vo dia do mês de,novembro de dois mil e dezess~'is!Ós~ezoito
horas, -ó'côrreu
o[tava
sessão do
ano de dois
mil EtClélesseis
'~~.1 a quadragésima
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da qarnara Municipal de Carazlnho. O Vereador Onon Albuquerque
proce(j~u à leitura de, um trecho da Bíblia. O Presidente colocou,em
apré2iação a atá 047/16. Estó
discussão a 'ãta;"
h-avenâo vereadores
que"qOisessem discutir colocou em votação">Aprovado por todós. LEITURÁ,éo
EXPEDIENTE:
Oficio 228/16 - GPC do Executivo Municipal, encaminhando
Projeto de lei n° 099/16; Ofício 229/16 - GPC do Executivo Municipal retificando
LOA 2017;Ofício 229/16 - GPC do Executivo Municipal encaminhándo Emenda
Corretiva ao PLC 007/2016; Convite dàfSecretat-ia Municipal de Educação
para participar da instalação das Casinhas Literárias diô"l° de dêzembro às 14
horas no Quiosque da Praça Albinô'HiliebrancH; Convite do CMTG convidando
pare: sole.nidade de, encerramento da .Càv~lgada / Histórica Vereda das
Mlssoes,dia 04 de dezembro na praça AlbinO Hlliebrandt, ás 10 horas; Convite
da ASCAMAJA para Ass.embleia ordinária dia 02 de deze'mbro ás 19 horas na
Câmara Municipal de Wio-Me-Toque; Convite da SALWIPApará participar do
coquetel de lançamento\do Consórcio SblidárioSalyipa e Héc. dia 30 de
novembro as 19h30min nas~dependências da'SALWIPA Carazinho; Convite da
SERFOpara pa~tJclpar do, cQ~ueteld()s 18 anos da entldqde dia 17 de
dezembro as 20'horas no Rahcno Bier;Convite de/Ministério Público, Secretaria
de Educação,',. UNIBIO e Promotoria Especializada de Carazinno para o
lançamento
,do. Projeto Escdlas SustÊÍntávéis - Educaçãb ;para
a
sustentabilidàae'do município de càrãzinho/dia.25 de novembro'as 10 horas
na Câmara MUhicipal; Convite do Gover'nodo~sé
Ivo'Sartori e:Oo Secretário
de Transportes Pedro WestphÇllen para participar da::Solenidadé de assinatura
do contrato de inídos das obra?'de,.~restaura.çã~< manutenção das estradas
estaduais (PassoFund;CCruz Alta e PassoFundo - Palmeirá das Missões),dia 30
de novembro no salão (Negrinho do Pastoreio do.,F'alá-cioPiratini. as 16 horas.
LEITURA
DASINDICAÇÕÊ~):?589 ~Ud;~Bl~~~i1~a~o~c'iJZ3","áb
Executivo .trabalhos
de limpeza e restauraçao do 1Calçamento
na~Rua
Tiradentes
no Bairro Santo
....•.• ~ .",..... ~
Antonio; 16595Alaor Tomaz - Melhorias na rua 21 de Abril, no bairro São João,
que se apresenta em péssimo estado de conservação; 16596 Alaor Tomaz Solicita serviços de tapa buracos na Avenida Sâo Bento a partir da esquina da
rua Paissandu, no bairro Glória; 16597 Estevão De Loreno - SOLICITA a
reconstrução do calçamento da Rua Silveira Martins até a esquina José
Pereira; 16598Estevão De Loreno - SOLICITAa reconstrução do calçamento da
RU'J Uruguai; 16599 Estevão De Loreno - SOLICITA a reconstrução do
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calçamento da Rua Pedro Vargas próximo ao n. 432; 16600Estevão De Loreno
_EMENTA:Solicita operação tapa buracos na Rua Santa Terezinha, próximo ao
n. 212; 16606 Alaor Tomaz - Solicita serviços de tapa buracos na rua Julio
Wildmer,em frente ao numero 24, no bairro Princesa; 16607 Anselmo BritzkeSolicitando ao setor competénte pdiâ, queef~tüê, serviços de limpeza e
capi.na ao longo d\,~!ri!!:,ôs,d({>viaÇão"férrea;!16610 ~i3~~a~do sant'ann? Solicita ao setor competente
a Instalação_ de uma Lombada
na Rua Notario
",
.-.
- .~ J
Telles de Carvalhci~õnde os veículos ..tràfegam em alta velocidade; 16611
Marcio Hoppen--a execução serviço de ensdibramento e comp6ctação na
Rua Epitáêió'f~ssoa, . Atenciosamente apedido dos moradores; í'66í 2~Marcio
,1' .. - .••..••••..-/
'" '.'
\....
A
Hoppen-.:~'9'execução serviço de retirada de Entulhos, Galhos e lixos~9:~ua,
Eduard0~Graeff Bairro Princesa. LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 16579Paúlino de
Moura. -)Seja enviado ofício a família com mais sinceros votos de profundo
pesóC pela perda irreparMel'
senhor,.JOSÉ-MOISÉS~MARCONDES;
1,:6580
l.r,.-'"
Anselmo Britzke - Seja registrado em Ata e'ofidado aos familiares votos:,de
profundo pesar, pela perda irreparável do Sr.Celso Alves; 16583Gian Pedroso Ofício a Direção do Colégio Notre Dame Aparecida, cumprimentando-lhes
pela 10°edição da Cantata Natalina no nosso município; 16584'Alaor Tomaz Requerimento de Pesar aos familiares de-0osé MÓisésMarcondes, aos 74 anos;
16587 Erlei Vieira - Solicito que seja encaminhado oiício ao Colégio Notre
Dame Aparecida pela 100Ediçãoda Cantata NcJtalina;16588 Alaor Tomaz Cumprimentos ao Pinheiro Atlético' Clube
aos treinadores Juliano Miguel
Nemecek e Gabriel Sé.ttipelo título de Campeão Regiondi Sub9 futsal; 16590
Rudi Brombilla - Seja enyiado ofício com os mais sinceroS votos de profundo
pesar aos familiares da ,Senhora Judith Scherer Acheibe; i í 6591 Rudi Brombilla Seja enviado ofício con\ os mais sincerÔs votos dê profundo pesar aos
familiares do Senhor José\Moises Marcondes; 16592Ru8i Brombillà e Paulino de
Moura - Oficio cOI')Viteao Prefeito Eleito Milton Schmitz e,'Equipe para discutido
Orçamento do-"'Município 'sobre o Exercicio Finanéeiro 2017;'Z6593 Gian
Pedroso - Ofíéio de cumprim'entôs,ao Grêmió Aqúático de Carazinho pela
realização de uma edição do Gdstrô"+CevÃfú Carazinho; 16594di'ari pedroso
_ Solicitando""'úrgência na instalaç6cJ'"'de,um ,quebra méÍlasóu 're'dutor de
velocidade na \~ua Nodário Telles de 'CQ[v.,9ihOno,.BairroSommer; 16601
Estevão De Loreho - Seiá~.erwiado
oficio c6rri"os~mais
sinceros votos de
..•••... -......
'
..••..
profundo pesar aos familiarés.::d~Sr._JO~E::MOISES ~ARCONDES; 16602
Fernando Santana - Votos de profundo pesar em nome do'PODER LEGISLATIVO
DE CARAZINHO, pelo falecimento do grande líder, progressista JOSÉ MOISÉS
MARCONDES:16603Fer~an,élo'Sant'anna'Que-Seja
ehviddo oficio de aplauso
,
"_ )."- ..•.~r .-..•.•.
..•.....
""'i.'~
. '1:. -,
ao COLEGIO NOTREDAME'APARECIDA pela .rE;lalifação da DECIMA EDIÇAO
DA CANTATANATALINA;16604Ansel'riiô:Álâor Erlei.Gian, Orion, Paulino e Rudi
_ Seja encaminhado convite ao Sr. Prefeito Renato Suss,convidando para
prestar esclarecimentos na reunião ordinária; 16608Estevão De Loreno - solicita
pedido de informação sobre edital de venda 001/2016 Eletrocar UsinasPCH;
16609Alaor Tomaz - Cumprimentos ao Senac e ao diretor da unidade Ismael
Wimmesberger pela realização da Semana de Desenvolvimento Profissional
SenacTec; 16613 Paulino de Moura - Solicitando que seja informado a esta
r
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casa se os cargos abaixo relacionados estão em desvio de função,
justificando o motivo do desvio: 16614 Paulino e Anselmo - Pedido de
informações com relação as sindicãncias realizadas o período da atual
administração W/01/2013
a até. a presente, data): 16615 Alaor Tomaz Requerimento de Repúdio,ãó pàcotéSartori endérêçado aos Dep.Estaduais
da Bancada do PI?!!.•~R~NÓE"EXP-EDIENTE:- Vere~#9;E)s..Rudi Brombilla,
Estevão De Loreno, Paulino de Moura, Alaor Tomaz e Ansélmo.Britzke fizeram
uso da tribuna. O'~Vereador Rudinei'soliCítou que os requerim'êntos fossem
votados em (blpco. O Presidente c!olocou em\discussão os Reqúerimentos, os
vereadorts~pàulino
de Mourb e :ÊStevão De Loreno dlé.úfirÓm os
requeririÍer:itós, não havendo mdis vereadores que quisessem ''aiséÜtir o
presideílte" colocou em votação! os requerimentos. Aprovado por téldõs os
requerimentos.
Presidente
solicitou que o Secretario procedesse a leitura;do
.•."~,...,
"~._.".
__ . __._~w-,.
\./
Projeto:
Projeto de Lei Complementar 007/16 do'ExecutivO'Municipal.
o {qual
'- .•.....
-,,.Dá -nova redação ao artigo 222 e revoga o-artigo 223, da Lei Complementar
n0 110/06. 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 quisessem discutir colocou e'm votação, aprovddo por todos.
O Presidente solicitou que fosse feita à.leitura do parecer da Comissão de
Ordem Econômica e Social. está em discussão! o parecer, não havendo
vereadores que quisessem discutir.êolocou;em Jôtação, aprovado por todos.
Está em discussão o projeto, os VereadorEfs"Paulinode Moura e Alaor Tomaz
discutiram o projetos,\não havendo mais vereadores qúe qJeiram discutir
coloca em votação, rejeitado por unanimidad
ada móis hav'endo a tratar,
sob proteção dê DeuS b presidente declou
enc rrada!a présente sessão,
convocando os senhoie~\vereadores P rá~apróxi ,a' sessão ordinária a se
realizar no dia 05de dezembro de dois il e dezessei .:\
ito horas.
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Vereador Anselmo Britzke
.
Presidente
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Vereado
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