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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2016
001/16

CARAZlNBD.8S

Câmara Municipal de
Carazinho

APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de

o 5 FEV. 2016

Presidente

•

•

Ao decirrio terceiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezesseis.as onze horas, . ~ ' . ,

ocorreu á primeira sessãodo ano de dois mil e dezesseisda Cãmara Municipal
de C~iàZinho. Paulino de Moura procedeu à leitura de um trecho da/Bíblia; Foi
convocado o suplente do Vereador Orion Albuquerque. o Sr.Gilnei Jalté. Foi. ,
convocado o suplente do Vereador Eduardo Assis.o Sr. Josir Antunes. o- ••
Secretário procedeu a leitura da convocação da sessão extraordinária. O
Vereador Paulino de Moura solicitou que os projetos viáveis fossem votados em
bloco com exceção do veto. O Presidente coloca em votação os pedido
verbal do vereador. Aprovado por todos. Votação dos projetos: 01 - Projeto
de Lei 139/15do Executivo Municipal Autoriza abertura de Crédito Especial no
orçamento de 2016 e transferência de recurso orçamentário do Legislativo
para o Executivo; 02 - Projeto de Lei 140/15 do Executivo Municipal o qual
Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2016 e
transferência de recurso orçamentário do.:Legislativo para o Executivo; 03 -
Projeto de Lei 141/15 d~.,Executivo Municipal o qual Autoriza abertura de, . ., ,
Crédito Especial no orçamento de 2016 e transferência de recurso
orçamentário-do Legislativ6.p6ra o Executivo;'04 - Projeto de\ei 142/15 do

/ ..• ". ' "~

Executivo Municipal o quallncl0i meta nas Leisn. 7.681- PPA/2014/2017e 8015
- LDO/2016 e .autoriza abertura de Crédito , Especial no Orçamento 2016 e
transferência de recurso orçamentário dO'LéQi;iativo para o Executivo; 05 -
Projeto de Lei 001/16 do 'Executivo Municipal.~.qúáí Concede revisão geral

anual para os venciine~tos, e sub~ídiosdos ~ervid,oresmunicipais; 06 - ProjetofJ
de Lei 004/16 do Executivo, Municipal. o qual Autori~a abertura de Crédito

'Ir / " •. , _." """-~_',

Especial no orçamento de 201.6.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 todos. O presidente colocou em discussão os projetos.
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os vereadores Gilnei Jarré, Paulino de Moura, discutiram os projetos, não
havendo mais vereadores que quisessemdiscutir o presidente Anselmo Britzke
colocou em votação. Aprovado por todos. O presidente solicitou que o
secretario procedesse a leitura do veto ao PL 138/16. O presidente colocou
em discussão o veto, o' Vereador Paulino de Moura discutiu o veto, não
havendo mais. vereadores que queiram discutir o presidente coloca em
votação. Rejeitado por todos o veto. Nada mais havendo a tratar, sob. /

proteção' de Deus o presidente declarou encerrada a presente sessão,
convocàndo os senhores vereadores' para a próxima sessão solene a se
realizar' no dia 20 de janeiro de dois mil e dezesse' às vinte horas horas., .
Tenham todos uma excelente noite.•
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