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APROii;:.DCo POR UNANIMIDADE
Ne reunião de

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29 JUNHO DE 2016
It >~ C~ " .l02~~1( 1#1j' A<C:. , <"" \ (; <" .' "";; ri£7I!"f?':;;?'~ 01(ff.

/5iA~:' ~â' dn~d . h d d~éí)I'~d"'l:~..~<;o vlgeslmo nono la o"mes e Jun o e OISml e ezesselS,as
onzeXí"ôros,ocorreu a vigésima s~xta sessão&0 ano de dois mil e d:z1s'1,is da
Cãriíà~1Municipal de Carazin~o. O Vereadbr Mareio Hoppen proc"édê'u à
leit0;.a~deum trecno Ba-BTblia.-ÓPresidênte solicitou que foss;t1ita a leitt~a
i'~j _ '.. . ,.I '" \,. , '1\
convocaçao da reunlao extraordinana. Secretano; CONVOCO os senhores
vereadores par~ uma Reunião EXTRAORDINÁRIAa ser realiz~da dia 29 de
junho, QUARTAFEIRA com início previsto para as 11 horas, pJra apreciação
dos seguintes pr6jetos de. L~i;01- Proje0~e lei 0.5~116âoExecLtiJoMunicipal Cria

r_:
o

'

o

-' """ "'. • I
vagas de Cargo' no Quadro de ~~ssoalEfetivo'.db MuniCípio:constante da lei

. \\ '-.-. -' / '\., / I f ~ •
Municipal nO7.088/09.02. ProjetO'deLei058/16-00 ExecutivoMunicipcilCria cargosde

'\\c. .i I.' I
Médico de ESFe CirurgiaoDentistade ESFnoQuadrode péssoqlEtetivodo MuniCípio.
03- Projetode lei'061/;~do ExecutivoMunicipalContrata em~r~enci~lmenteOI (um)
advogado para dtuar j~Jn10ao PREVICARAZI~H6.O iPresi6e~te so\lieita que seja
feita a leitura do,parecér 'cJaComissão de Justiç~ e Fi;;ahças dÓ projeto de lei
061/16 do Executivo MuniCi~al, colocciem discussã~ o/parece(não havendo

\ \.' .•....•... / / J "-vereadores que"queiram discutir'coloca eh, votação, aprovado por todos. O
Presidente soírcita que seja fe~<:h~eitlJ..l:.a•..dcí~aréc:er da Cor'nissã<5de Ordem

• . j \ '. . ".- /' - / .' '" I\../Economlca esoclal; col?ca em ~lscussao•..Qparecer, na3-'havendo vereadores
que queiram difutir col~ca em yotaçãõ;--aprGd~por tOd(~S!O Presidente
coloca em diSCU~ã9o pro'ÍÊ)toçom os pareS$E:Js.jÓ-6Provad6S,não havendo
vereadores que queltar:n discufu:-tbiocaem~"i6t~"ÇãO, apr<5vado por todos. O
Presidente solicita que s~cHeita a leitura do parecer.dG:Gomissão de Justiça e
. d . t d le::ocS/--1 d-'Ex t. ----M . '~~I . I d'-Finanças o proJe o e el '" [.6 O' ecu IVO.. vnlclpa ,~cooca em Iscussao

-?1Ui'tA Z~~'c','1,'~~ v

o parecer, não havendo verebo0res.quB,q'uéircim discutir coloca em votação,
aprovado por todos. O Presidente solicita que seja feita a leitura do parecer
da Comissão de Ordem Econômica e Social, coloca em discussão o parecer,
não havendo vereadores que queiram discutir coloca em votação, aprovado
por todos. O Presidente coloca em discussão o projeto com os pareceres já
aprovados, não havendo vereadores que queiram discutir, coloca em
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votação, aprovado por todos. O Presidente solicita que seja feita a leitura do
parecer da Comissão de Justiça e Finanças do projeto de lei 055/16 do
Executivo Municipal, COIO,ca~, em ••.•discyssfio ,o parecer, não havendo

, ,~, 1.'\\ . , b 11q.
vereadores que queir?ITl ~i~N.~Q'C5ça em\yotCZ90, ;:7~rovado por todos. O
Presidente sOlicita<qye:'s~ci\feita a leitura do pa~gei~~à?Jissão de Ordem
E -. S~' .\", ...••I d' - - h{ // -"'dconomlca e oCla ;'co oca em ISCl:lSSao.oparecer, naoaven o vereadores

\.'1" ./ -, " -'4'/>que queirah:l;discutir coloca em votação, aprovado por todds/Orpresidente
~ "". - - í (1.. ._'!( ~ _coloca,ern,.;dlscussao a emenda.OL o's vereadores Daniel. Pauhno,".(ESfevao,.~'oV 7. (~

AI~or~Ru~i d~scutiram a emenda, nãoraven~o ~a~s vereadO~s!""que
qUI~.=s)rmdlscullr o pre~ldent:fco.IO~~~ em ¥~~:::o, reJelta~o por to~os: O
Preslâente coloca'em'dlscussao a 'emenqa 02, nao havendo vereadorescrqte
líY I I "'" l ~.,.

queiram discutir coloca em votação, aprovada por todos. O Presidente
coloca em disciJSSãoo projeto ,com os hareceres já aprovados~ os vereadores

. ~:<' -':'.', ''''' '. . I _
Pauhno de Moura, Fernando,Sant'anna, AnsEJlmoBntzkee Estevao De Loreno
discutiram o prbjeto, nãó\' havendoiJ,6is v~r~àdores que! q~eiram discutir,

i., .;;;~:> _.._.-' '-_ '. i t

coloca em votação, aprovado por todos. ,Nada" maishav.endo a tratar, sob

proteção de Deu~~,ohre~id~&~!~Jdecla~J' encerr(],d~ Ai pr~sente sessão,
convocando os' sennores vereadores para a próxima sessão'ordinária a se
realizar no dia 04 de j01l;l0de dois milé dezesseisàs dezoit6horaJ .

..~~F/Ii 1
l/Secretário
//,-!<:::O .
1
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