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APROVADO POR UNANIMI
Na reunião de

2 3 MAIO 2016
CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOmara MU!1icipal

Carazmho

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 17 DEMAIO DE 2016
019/16

Ao décimo sétimo dia do mês de maio de dois mil e dezesseis,as onze
r

horas, ocorreu a décima nona sessão do ano de dois mil" e dezesseis da
Cãmara Municipal de Carazinho. O Vereador Alaor Tomaz procedeu à leitura
de um trecho da Bíblia. O Presidente solicitou ao secretário que fosse~,feitaa
leitura da Convocação da SessãoExtraordinária. Ordem do Dia - O presidente

/',

solicitou que o secretario procedesse a leitura do número, autor e ement,a dos
projetos: 01 - Projeto de Lei 035/16 do Executivo Municipal Fixa o numero de
vagas nas Classesde Promoção do Quadro de ProfessoresPúblicos Municipais
para o ano de 2015; 02 - Projeto de Lei 036/16 do Executivo Municipal Autoriza
a concessão de auxílios financeiros, transferências e subvençães sociais no
exercício de 2016; 03 - Projeto de Lei 042/16 do Executivo Municipal Autoriza a
abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2016 e transferência de
recurso orçamentário do Legislativo para o Executivo; 04 -Projeto de Lei049/16
do Executivo Municipal Autoriza a abertura de Crédito Especial no orçamento
de 2016. O secretário procedeu à leitura do parecer da Comissão de Justiça
dos projetos, não havendo vereadores que quisessem discutir o presidente
Anselmo Britzke colocou em votação. Aprovado por todos. O secretário
procedeu à leitura dos parecere::sda comissão de Ordem Econômica e Social
dos projetos, não havendo vereadores que quisessem discutir, c61pcou em
votação o parecer. Aprovado porotodos. O presidente colocou em discussão
os projetos com os pareceres já aprovados, às~Vereadores Paulino de Moura,

'o.. , '

Anselmo Britzke,Alaor Tomaz e Estevão De Loreno discutiram .ós proetos, não
" ,

havendo mais vereadores que quisessem discutir o presidente colocou em
votação. Aprovado por todos. Nada mais havendo a,tr6tar, sob proteção de
Deus o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando os

%. . i.." ..••• • ..•• -". ~, ~ ••

senhoresvereadores para 'a pró.>~imá'sessãoord~nárii::la se 'lOr no dia 23 de
- ' ..~ - ~

mab d('C: ~ o, demitahO'm e qua'enta . ta'.

verla:~r Anselmo Britzke Vereado Ru In . rombilla
Presidente Secretário
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