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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2017
009/17

eador Gian edroso
Secret' rio

ereador Estevão de loreno
Presidente

Ao segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, ás

onze horas, ocorreu a nona sessão do ano de dois mil e dezessete da Cãmara

Municipal de Carozinho. O Vereador Alaor Tomoz procedeu á leitura de um

trecho da Bíblia. O Presidente solicitou que o Secretario procedesse a leitura

dos PrOjelos:'OI - Projeto de lei 012/17 do Executivo Municipal Autoriza o Poder

Executivo Municipal a firmar Acordo de Cooperação com o Estado do Rio

Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública, com a

interveniência da POLICIA CIVil, visando á concessão de Estágio Curricular

Não Obrigalório nas Delegacias de Policia do Município e dá oulras

providências. 02 - Projeto de lei 013/17 do Executivo Municipal Autoriza a

abertura de Crédito Especial no orçamento de 2017. 03 - Projeto de lei O14/ J 7

do Execulivo Municipal Autorizo a contratação emergencial de Monitores de

Apoio Especializado para alunos com ou sem deficiência 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 em votação, aprovado por todos. O Presidente

solicitou que fosse feita a leitura do parecer da Comissão de Ordem

Econômica e Social. está em discussõo o parecer. não havendo vereadores

que quisessem discutir colocou em votação, aprovado por todos. Eslá em

discussão os projetos, os Vereadores Marcio Hoppen, luis Fernando. João

Pedro. Anselmo Britzke, Alaor Tomaz. Janete Ross.Estevão De loreno e Fábio

Zanelli discutiram os projetos. não hGlVendo mais vereadores que queiram

discutir coloca em votaçõo, aprovado por unanimidade. Pronunciamento da

Secretária de Educação Sandra Cilolin. Nada mais havendo a tratar. sob

proteção de Deus o presidente declarou encerroda a pr sessão.
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