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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

;~2mara Municl" ,
Carazinl1UBUnmJ-as

r,?RCi"~iJl) POR UNANIMIDADE
~.I..•"'!'.Inião de

ATA DA REUNIÃOORDINÁRIA DO DIA 13 DEABRILDE2015
013/15 1 7 ABR. 1015

I r~ _ ••• .+.. __ ~t.J~... 'ô-. I -1~~ 1''10 Presidente~".....- '-~"
, _.# ~, •.- . ~ ;'-'~'" , .,;. , .' ',...4' /);-,.,

Aos treze dias do mesde:abnl de dOISmil e qUinze,as dez0ito'horas e quarenta
e cinco minutos ô.coh:é0á décima te:rceira.sessãodo a"n7l"cfe,dois mil e quinze
da Câmara Municipal de CarazinhÔ, O Ve'reador Daniel we:bêr.-procedeu à
leitura de /um ~trecho da Bíblia. Ó Presidente"colocou em aprecibÇão a ata
011/15.da',-sêssão ordinária do dia 06/04/15. !Está em discussão 6-,dta, não
haven'do,.Vereadores que quisessé'mdiscutir colocou em votação. 'APr,óVado
par tôdôs. LEITURADO EXPEDIENT{Oficio 116/15 do Executivo Municipal,
o qual 'responde 'Pedido de' Informação OP'n"072/15:'OfíCio 120/rS'do
Exeê~tivoMunicipal, o qual encaminha Projeto"de Lei n° 043/15";Ofício 1iiJi5

" . "v
do Executivo Municipal, o qual responde Pedido de Informação OP n° 071/15;
Ofício 122/15 do Executivo Municipal, o qual responde Pedido de Informação
OP n' 074/1 5: Oficio 123/15 do Executivo Municipal, o qual responde Pedido de
Informação OP n° 075/15; Ofício 030/15 da Secretaria de Dese'nvolvimento e
Mobilidade Urbana agradecendo recebimento \de ofício de 'cumprimentos- ' ~
posse novo Secretário, Ofício 010/-1'5 da Corsan -manifestando agradecimento
pelo requerimento de cumprimentos pelõ ....posse da novo" gerencio. Ofício
009/15 do Carsan respondendo 00 189/15 - Requeriménto de autaria do
Vereador Estevão Oe"Lbreno. Oficio 008/1 5 do Carsan respondendo 00 190/15
_ Requerimento de aut<~.riado Vereador psmiel Weber. Ofício Ida Fundescar
solicitando auxilio da Câtnara no valor de "R$20,000,00para participação na
Taça RBSTV de Futsai. Ofício 009/15 do Condicacar'informando sobre edital
de processo de escolha de'Conselheiros Tutelares.Ofício 039/15 do Vereador
ErleiVieira para 'Conselho de Eti~a da Câmara Municipal. Ofício_do Vereador
Orion Albuquérque informando novo membro .Comissãode Ordem'Econômica- -.... ",' .,
e Sacia i. QÚESTAODE ORDEM VEREADORRÚDINEIBROMBILLA:Solicitou que o
Intervalo R~gime~ntale o Grande ExpeiJiente fossem suprimidos'.o Presidente.. " "- /',

colocou em discussãoe votação o Pedido do Vereador-Rudinei Brombilla para
'. -', ~ " '

suprimiro intervalo..regiment91__~Aprovado por t6do~ ,~OPr.esid~ntecolocou em
discussão e votação, o Pedido-~do,~ereador, Rupineí Brombilla para suprimiro
Grande Expediente."qUESTÃO 'DE ORDEM'"VEREADOR/ANSELMO BRITZKE:
Solicitou que se for suprimidoo Grande Expediente queó:s colegas se afenham
ao tema da sessão de-160je.--O'-Presidentecolocóu em<'.discussãoe votação

, , ~ _.. L' __ .,'

novamente o Pedido do" VereadoiíRudirwi Bro'filbilla-para suprimir o Grande
Expediente. Aprovado por 9 võtos'favoráveis"e'3 contrários. Ordem do Dia-
Passamos a Ordem do dia para apreciação e julgamento das contas do
chefe do poder executivo no exercício de 2009.Convido o Sr.Secretário para
fazer a leitura do Projeto de Decreto que dispõe sobre a rejeição das contas
públicas do Prefeito Municipal, Sr. Aylton de JesusMagalhães referente ao
exercício do ano de 2009. Presidente:Estáem discussão o Projeto de Decreto.
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Usaram a palavra para discutir o Projeto de Decreto os Vereadores Estevão De
Loreno, Eduardo Assis,Anselmo 8ritzke, Fernando Sant'Anna de Moraes. Não
havendo mais vereadores que queiram se pronunciar o Presidente colocou em
votação o Projeto de Decreto que é pela rejeição, Rejeitado o Projeto de

.. ,~-~'''~
Decreto por 9 votos contrárib"Scontra i4 favoráveis. Foi entõo mantido o
parecer do Tribunal de é6~tÇJs.';Nadá' mais havêri~clat~atar, sob proteção de

,... . )."'- .••.-'" 1'''+/'-
Deus o presidente -dé::làro'u encerrada a presente sessão./'convocando os
senhores vereadêres\5ãra a próxima sessão ordinária o se 'fé6Iizâr'no dia 17 de
abril de dois~mil é quinze às d.ezoito hora? e quarenta '--'êkinfo minutos,
antecipa~9 ,~o dia 20 de abril efn razã9 do -ponto facultativo dó'{fér~adode
Tiradentes>Tenhamtodos uma excelente noite~ \. .•,;
! <~,-.j !! ~
, I \ ""õ>
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.". 7~ov~~\ ~
Vereador Paulinode Moura V
Presidente
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