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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA ONLINE DO DIA 30 DE ABRIU5E 2020
014/20 /

Ao trigésimo dia-do mês de abril de dois mil e vinte, às dezenove horas ocorreu a décima quarta 
sessão do ano de dois mil e vinte da Câmara Municipal-de Carazinho, quarta sessão realizada 
de forma online através do aplicativo whatsapp. Projetos: 1. Projeto de Lei Complementar 
001/20 de autoria do Executivo Municipal, que Altera e revoga dispositivos da Lei Complementar 
n° 115 de 27 dezembro de 2007, altera dispositivos da Lei Complementar n° 07, de 04 de abril de 
1990 e dá outras providências, para apreciação sob Regime de Urgência. Está em discussão o 
Projeto, O Vereador Ivomar fez uso da palavra, não havendo mais vereadores que queiram 
discutir, está em votação, aprovado por 10 votos favoráveis e 02 votos contrários; O Vereador 
Anselmo Britzke solicitou que os demais projetos fossem votados em bloco, aprovada solicitação 
por 7 votos a 6, com exceção do Pl 015/20 que tem Emenda. Projetos: Projeto de Lei 014/2020 
de autoria do Executivo Municipal, que Autoriza a abertura do Crédito Suplementar no Exercício 
de 2020, para apreciação sob Regime de Urgência; Projeto de Lei 015/2020 de autoria do 
Executivo Municipal, que Dispõe sobre medidas de compartilhamento patrimonial e de 
cedência de recursos humanos entre o Município e entidades privadas sem fins lucrativos, 
integrantes do Sistema Único de Saúde no Município de Carazinho, no enfrentamento da 
Pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), para apreciação em Regime de Urgência com 
Emenda; Projeto de Lei 013/2020 de autoria do Executivo Municipal, que Autoriza abertura de 
Créditos especiais e suplementares no exercício de 2020, para apreciação sob Regime de 
Urgência; Projeto de Lei 005/2020 de autoria do Executivo Municipal, que Autoriza a abertura do 
Crédito Especial no Orçamento de 2020; Projeto de Lei 007/2020 de autoria do Executivo 
Municipal, que Dá nova redação ao Art. 1° da Lei n° 8.519/19 que autorizou desafetação de 
área e revoga a Lei Municipal'n° 8.562/19; Projeto de Lei 009/2020 de autoria do Executivo 
Municipal, que Autoriza a abertura do Crédito Especial no Orçamento de 2020. Está em 
discussão os projetos, os Vereadores Ivomar e Anselmo usaram a palavra, o Vereador Ivomar 
solicitou vistas dos projetos 009/20 e 015/20, não havendo mais Vereadores que queiram discutir, 
os demais projetos estão em votação, aprovado por todos. Nada mais havewdo a tratar, sob 
proteção de Deus o presidente declarou encerrada apresente sessão. / I
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