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Ao décimo sexto did do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às vinte e duas 
horas ocorreu a quinquagésima quinta sessão do ano de dois mil e dezenove da 
Câmara Municipal de Carazinho. Projetos: Projeto de Lei 081/19 de autoria do 
Vereador Gian Pedroso, que Institui o Dia Municipal do Protetor de Animais em 
Carazinho e dá outras providências; Projeto de Lei 088/19 de autoria do Executivo 
Municipal, que Cria vaga do cargo de Médico de ESF, na Lei Municipal n° 8.113/2016, 
para apreciação sob Regime de Urgência; Projeto de Lei Complementar 009/19 de 
autoria do Vereador Alexandre Capitânio, que Acresce o capítulo XVII - A - das 
instituições financeiras e cooperativas de crédito e cria o Art. 111-A e Art. 111-B na Lei 
Complementar n° 03/1985, a fim de prever a obrigatoriedade de instalações de 
guarda volume nas agências bancárias; Projeto de Lei 085/19 de autoria do Executivo 
Municipal, que Cria vaga de Emprego Público no Quadro de Pessoal Efetivo do 
Município, constante da Lei n° 8.450/2019, para apreciação sob Regime de Urgência; 
Projeto de Lei 086/19 de autoria do Executivo Municipal, que Altera o art. 4o da Lei 
Municipal n° 6.763 de 09 de abril de 2008, para apreciação sob Regime de Urgência; 
Projeto de Lei 088/19 de autoria do Executivo Municipal, que Cria vaga do cargo de 
Médico de ESF, na Lei Municipal n° 8.113/2016, para apreciação sob Regime de 
Urgência; Projeto de Lei 090/19 de autoria do Executivo Municipal, que Cria vagas do 
cargo de Monitor de Apoio Especializado, previsto na Lei Municipal n° 7.994/2015, para 
apreciação sob Regime de Urgência; Projeto de Lei 092/19 de autoria do Executivo 
Municipal, que Contrata emergencialmente um Advogado para atuar junto ao 
PREVIC AR AZINHO, para apreciação sob Regime de Urgência; Projeto de Lei 088/19 de 
autoria do Vereador Luis Fernando Costa, que Inclui nas festividades de aniversário do 
Município de Carazinho a Cavalgada Intermunicipal de Carazinho, está em discussão, 
não havendo vereadores que queiram discutir está em votação, aprovado por todos. 
Projeto de Lei 083/19 de autoria do Vereador Erlei Vieira, que Dispõe sobre a instalação 
de equipamentos etiminador de ar na tubulação de abastecimento de água do 
Município de Carazinho com parecer inviável, aprovado parecer inviável por todos, 
projeto prejudicado. Projeto de Lei 010/19 de autoria do Vereador Daniel Weber, que 
Altera a redação do parágrafo único do artigo 90 da Lei Complementar n0 003/85 que 
institui o código de posturas do Município e dá outras providências com parecer 
inviável, o Vereador Daniel usou a tribuna parece discutir o parecer, parecer mantido 
por 7 votos favoráveis e 2 votos contrários (Daniel e Alaor). Nada mais havendo a 
tratar, sob proteção 
convocando os setíF'
dia 19 de dezeníbro de dois'mil e dezenove às dezessete horas e trinta minutos.

^de-JDeus o presidente declarou encerrada a presente sessão, 
ores vereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar no

Vereador tóanie 
Presidente

ffeador Janete'Ross 
retária

Weber

1
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br

