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Ao Vi9&i~ primeiro dia do (nês d;) novembro de dois mil:~àesseis, às
dezoiío":horas, ocorreu a quadrdgésima setima sessão do ano dê!cJois mil e
dezêsSelsda Câmara Municip61 de Carazinho. O Vereador MarciC5'\Hoppen
procédeu à leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente colõciôu' em
ápreéiação a 'ata 046/16. Esféiem discussão a ata, nãotiavendo veré"ódóres
qUe quisessem discutir colocou em votaç'ão. Aprovado por todos. LEITURADO
EXPEDIENTE:Ofício 227/16 - GPC comunicando retorno de férias do prefeito
reassumindo suas funções a contar de 17 de novembro de: 2016; Ofício da
FUNDESCARsolicitando repasse da Câmara no valor de 5 mil reais; Ofício do
COMDICACAR informando manifestóção FÀVORÁVEL:a Idesativação e
posterior extinção da Escola Estadual de EnsinoFunda'mental Eduardo Graeff e
a cedencia do ini.óvel para o:flJncionamento de uma Escola Municipal de
Educação Infantil; Ofício da Associaçãó Protetora de Animais São Francisco
de Assissolicitado', }ecursos da Cãmara para a entidade; Ofício da APAE,
relacionado a campanha de doação do imposto de renda, LEITURA DAS
INDICAÇÕES: 16503'A'laor Tomaz - Melhôrias na rua ÀssisCh'ateaubriand, no
bairro Vila Rica; 16521'orion Albquerquê: Solicito q0e'-a sec'retaria de obras

, '" J" •faça a limpeza das cOIç:adas de um terreno na rua' Santa Catarina com a
Castro Alves , próximo\àG PECAR; 16523 Giar'Í Pedroso / Solicita reparos
urgentes ns-écííçamento d« tV<2 21 de Abril,enl ~azão da grãnar:oquantidade
de buracos 00 longo da mesrna:,ló525 Fernando Sant'anna - Solicita ao setor
competente' que realize fechdmeht.o ,dê um buraco nó RuA 'Alexandre da
Motta, ~ent~{ao número 858; 16526 Daniel "rW~ber- SoÍicit?Iq teálização :Ja
operaçao tapa buracos na Rua 20 de Setembro: 16527Danlel'Weber - SoliCita
o asfaltamento ~9 Rua 10àli[1p_Brum; 165~8D~~wéber - ~olicita melhor~asna
Rua da Paz; 16529.Danlel Weber'- Sollclta:o'ásfaltamef')to da Rua Almirante
Tamandaré; 16530DOniel Weber :sciiiêifâ melhorias na"Rua 15 de Novembro;- ,
16532 Alaor Tomaz - Solicita ,melhorias na rua ..Carlos,,'Afonso Fênix, no bairro
Floresta; 16534 Estev60 Dê .loreno"'::""Solicitã::Tazerfop~e"raçãotapa buraco na
Rua Minuanos em frenfe'249/-T6536Êstev<i:l~;Dé Lorneo - Solicita pintura do
quebra mola na Rua, Fernando' Féirãri:' {6537 Marcio Hoppen - a execução
serviço de, patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua Armando
Farina Bairro Alvorada: 16538 Estevão De Loreno - solicita operação tapa
buracos na Rua:Senador salgado filho junto ao quebra mola, também repintar
o quebra mola; 16539 Marcio Hoppen - Venho por meio deste reiterar o
pedido a execução de colocação de um banco na parada de ônibus na Rua
Padre Gusmão n0337Bairro Hípica; 16540Marcio Hoppen - a execução serviço
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de, patrolamento e ensaibramento e compactação na Rua TravessaIpiranga
BairroVargas; 16541Alaor Tomaz - Solicita melhorias na rua TravessaVitória, no
bairro Floresta; 16545 Marcio Hoppen - venho reiterar o pedido para a
execução serviço de pintura .no quebra"molasem frente a o n0358BairroSassi;
16546Marcio Hoppenro éxe'cução" serviço dé1êtiradÇJde Entulhos,Galhos e
• •.• ,'., __. .1 .• - - .~. . •~ '.. ' ~ •

lixos na Rua FloravQnté,'Harleze e Bairro Glona;/ 16547~MarClo Hoppen - a
execução serviço1dê'r~tirada de Entulhos, Galho'i,é"/Ií~os na Rua Santos
Dumont BairroGloriá; 16548Marcio'Hoppen - a execuçãdserv;Ço de limpeza e
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capina no-terreno que e um campo situado na Rua Padre BarJolo)'T1euBairro
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Sassi. 'lEITURA DOS REQUERIMENTOS;,1.6491Gian Pedroso - Ofício 90.ao jovem
motórlStô"'E:liardolocatelli que e'r:iicompetiçao realizada pela sca'hfd"yenceu a
competição de Melhor Motárista de Caminhão; 16492 Alaor~tóinaz -
Cúmprimentos ao Pinheiro Atlético Clube pelo titulo de campeão da'Tacinha
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RBSde futsal 2016; 16493Alaor Tomaz -'CumprimentoÇa'Correcar- Associação
aósCorredores de Carazinho pela brilhante organização da Rústica Cbrrecar
2016; 16501 Alaor Tomaz - Requerimento de Pesar aos familiares de Gentil
Sartori, aos 70 anos; 16502Alaor Tomal -Cumprimentos à Elsonde Paula pelo
titulo de 'campeão brasileiro de Tiro.Esportivo modalidade carabina mira
aberta 10metros; 16511Alaor Tomaz~.éumprim'entosà atleta Miriam Henriques
campeã em Atletismo na final estadual dos36~ JogÓsCü'merciários do Sesc,
realizado em Porto Alegre; 165i2 Daniel'We6er - Solicita que seja enviado
oficio de aplauso às Igrejas do"Evangelhô' Quadrangular de nosso município;
16513 Daniel Weber - Solicita que seja enviado oficío 'de aplauso a Eliardo
João locatelli vencedor da Scania Driver Competitions':;i 6514 Gian Pedroso -
Oficio. a UlBRA e 'é'? Sr. Felipe Ge~li~g" Di~etor/<J? Re~ista lideranças,
cumpnmentando-Ihes p,ela realização do Forum de Lideranças 2016; 16515
Alaor Tomaz - Cumprir1lehtos à Regina Raber, que.éonquistou' o cinturão MMA
da categoria peso palha '52 kg no Plantoon Combat. no ginásio da Sercesa
dia 12; 165][Orion Albuquergue - Parabenitar/ á empresárh,,"carazinhense
Marinilce Séhmitz,que no dià.20de Novembro.lançou a obra literária "Celebre
a Vida", livro'de poesia; 1651Y'Orí'àn.Alt5Úquerque - Parabenii6r às empresas
que apoiordr;n: o projeto da Casinne;'LiterGria,:mostranéJotoictengajamento
com projetos\~,?ciais e culturais da ciãade~!~519~GianPedroso.- Ofício de
pesar aos familiares de 'Gentil Sarton; 16520Rudi:Brombllla.~ OfiCIOde parta
parabenização jÔ'v~m EmP?esario.Felipe.G.erling-;'pela redização I Fórum das
Lideranças; 16522 Giqn Pedros~sõifcitando pará que seja instalados
redutores de velocidade'na Rua Fernando Moeleck; 16524 Daniel Weber -
Solicita que seja envigd9~oITS.Tõ:c9J]1:~s~rrJÇl)fSI:nsergs~ôtosde profundo pesar
aos familiares de GENTil"'SAR1QBL l'6~l5",{"ian Pedroso - Ofício a Fuccar
cumprimentando-lhes pela realização do 3° Sábado Cultural e pelos 19 anos
da entidade; 16542 Estevão De loreno - Seja enviado ofício com os mais
sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr.GENTl SARTORI;16543
Estevão De loreno - Seja enviado ofício com os mais sinceros votos de
profundo pesar aos familiares do Sra. ANGElA WEBER;16544 Alaor Tomaz -
Cumprimentos à professora Regina Provensi Schêiller pela realização da 6°
Gincana de Matemática do Colégio la Salle; 16549 Daniel Weber - Seja
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enviado oficio de aplauso ao Colégio Sinodal Rui Barbosa que novamente
conquistou o 10 Lugar no Exame Nacional do Ensino Médio. GRANDE
EXPEDIENTE:O Vereador Alaor Tomaz fez uso da tribuna. O Vereador Paulino
de Moura solicitou que os requerimentos sejam votados em bloco. O
Presidente colocou em diséussãoos Requerirrienfós. não havendo vereadores
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que quisessem discutirôpresidente colocoú emivotação os requerimentos.
. -,-, ," ',/ •.. '. ',' !'~

Aprovado por, todos os requerimentos. Nada mais 'havendç> a tratar, sob
proteção /deoeus o preside~te' deda(~u enc.errada'á{pr/~s2~t~ sessão,
convocando os senhores vereadores para a xlma sessao'.ordlnana a se
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reahzarno dia 28 de novembro de dOls'mlle ez deZOitohords.
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