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Aos vinte e oito dias do mês de d~zembro de dois mil e quinze. as onze horas
ocorreu á quinquagésima sexta sessãodo ano de dois mil e quinze da Cãmara
Municipal de Carazinho, O Vereador Daniel Weber procedeu à leitúra:de um
trecho da Bíblia. Foi convocado o suplente do Vereador Paulino de Moura. o
Sr.Wilsoh Moreira. O Secretário procedeu a leitura da convocação da sessão
extraordinária. O presidente solicitou que o secretario procedesse a leitura do
número e autor dos projetos em pauta. 01 - Projeto de Lei 128/15do Executivo
Municipal o qual Autoriza concessão de uso de um imóvel do Município ao
Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos - CETRAT.02 - Projeto
de Lei 129/15 do Executivo Municipal o 'qual Autoriza concessão de uso de
área à empresa Transportes Canarinho Ltda. 03 - Projeto de Lei 130/15 do
Executivo Municipal o qual Contrata emergencialmente 01 (um) Enfermeiro de
ESF.04 - Projeto de LE,i131/15 do Executivo MuniCipal. o qual Autoriza doação
de área do município à Associação dos idosos do Bairro Sommer. 05 - Projeto
de Lei 132/15 do Executivo Municipal o qual Autoriza desafetação de área, 06
_ Projeto de Lei 133/15 do Executivo Municipal. o qualCon'cede o Título
Honorífico Comenda O 'Bombedor ao Sr.,'juliano Moura. 07 - 'Projeto de Lei
134/15do Executivo Municipal. o qual Concede o Titulo de Cidadão Honorário
de Carazinho à Sra. Iris Marcolin. 08 - Projeto de Lei 135/15 do Executivo
Municipal. o qual contràtà,emergencialmenteAgentes de Combate às
Endemias. 09/ Projeto de Lei 136/15 do Executivo Municipal. o'qual Autoriza
concessão de'uso de um im6vel'do município à Associação dos"amigos do
Galpão Érico Bueno, 10- projeto'de Lei 137/15 do Executivo Muniéipal. o qual
Autoriza desafetação de área. 1í'~ Projeto_.de Lei 138/15,do'Executivo
Municipal. o quàl Altera a redação do artigo,5° da Lei Municipal 6159/04. que
dispõe sobre a càncessão'e,permissão do Transporte~Coletivo/12 - Projeto de
Lei 053/15 dos Vereàdores ErleiVieira e Orion'Alb"úquerque. o' qual Concede o
título de Cidadão Emérita de Carazinho à Senhora ,PEDROLlNA DOS REIS
MUNEROLl.13_ Projeto,.de"Lei054/15 do Vereador. Fernando Sant'anna o qual
Concede Título Honorífíco Comenda.-O Bombeàêlórl a Sr. Flavio Graeff
Hartmann 14 _ Projeto de Lei:Complem.entar.à14/15"~Revoga o inciso IX do
Artigo 187 da Lei Complementar nó 110/06 Código Tributário do Município. O
Secretário procedeu a leitura dos pareceres da .Comissão de Justiça e
Finanças dos Projetos. não havendo vereadores que queiram discutir colocou
em votação. aprovado por todos. O Secretário procedeu a leitura dos
pareceres da Comissão de Ordem Economica e Social dos Projetos, não
havendo vereadores que queiram discutir colocou em votação. aprovado por
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todos. O presidente colocou em discussão os projetos, os vereadores Estevão
De Loreno, Rudinei Brombilla, , Alaor Tomaz e Orion Albuquerque discutiram os
projetos, não havendo mais vereadores que quisessemdiscutir o presidente em
exercício ErleiVieira colocou em votação. Aprovado por todos. O presidente
solicitou que o secretario procedesse a leitura do número e autor do projeto
115/15 do Executivo Municipal Altera e revoga dispositivos da Lei Municipal n.
8.015/15 - LDO 2016 e dás emendas modificativas .. O Secretário procedeu a
leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Finanças do Projeto e das
emendas, não havendo vereadOres que, queiram discLftircolocou em
votação, áprovado por todos. O Secretário procedeu a leitura dó parecer da
Comissão de' Ordem Economica e Social do Projeto e das emendas, não
havendo vereadores que queiram discutir colocou em votação, aprová'do por
todos. Ó' Presidente colocou em discussão a emenda 01, nãohávéndo
vereador que quisesse discutir colocou em votação a emenda 01. rejeitada
por 6

0

a 5. O Presidente colocou em discussão a emenda 02, os vereadores
Daniel Weber e Wilson Moreira discutiram a emenda, não havendo mais
vereador que quisessediscutir colocou em votação a emenda 02, aprovada
por 6 a 5. O Presidente colocou em discussão o projeto, não havendo
vereador que quisesse discutir, colocou .em votação, aprovado por todos.
Nada mais havendo a tratar, sob proteção de Deus o presidente declarou
encerrada a preEte sessão, convocando os'senhores vereadores para a
próxima sessãosoe e a se realizar'no dia 20 de janeiro de dois' mil e dez eis
às vinte oras.Te m todos uma excelente noite.,
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