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Of. N.o 054/10 - GPC Carazinho, 12 de março de 2010.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Gilnei Alberto Jam§,

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 032/10

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egn§gia Casa o Projeto de

Lei n.o 032/10, desta data, o qual Revoga a Lei Municipal n.o 5.542/01, para aprecia

çao sob Regime de Urgencia.

Exposiçao de Motivos:

Faz-se necessario o presente Projeto de Lei revogando a Lei Muni

cipal 5.542101, que autorizava o Municipio de Carazinho a constituir Cons6rcio Inter

municipal, visto que o mesmo extinguiu-se em 07 de dezembro de 2009, conforme co

pia anexa da ata de extinçao.

CBS

Atenciosamente,

CAMARA MUNICIPAL DE CARAlINHO

PROTOCOLO GE;RAL

:z J.-~ lIlA)N"_~"- Prefeito.



PROJETO DE LEI N.o 032, DE 12 DE MARÇO DE 2010.

Revoga a Lei Municipal n. 05.542/01.

Art. 1° Fica revogada a Lei Municipal n.o 5.542/01, de 3j de julho de
2001, a qual Autoriza o Municfpio de Carazinho a constituir Cons6rcio Intermunicipal
para disciplinar a forma de utilizaçao, conservaçao e manutençao dos equipamentos
rodoviarios recebidos em cessao de uso da Secretaria Estadual da Agricultura, abrir
credito especial e da outras providencias.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

Gabinete do Prefeito, 12 de março de 2010.

ON MAGALH.A.ES
Prefeito
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ATA DE EXTINÇAO DO CONSORCIO INT1~RMUN reH) AL

Aos sele elias do rne' de dezembro do ano de dois mil e nove, as qualorze hcnas, na sede da
Cftmma IVlunieipal d Coqueiros e10 Sul, reuniram-se em Assembleia GeraIExlraordim\ria, os
rnembros do Consello de Aclminislraçao do Consol"Cio lntel"n1llnicipal de Nova Boa VishI,
Santo AntOnio do llana\to, Car'azinho, Co<}ueiros do Sul, Almin\l1te Tamandarc do Sul
e Chapada, autori ,ado pelas Leis Municipais nO 523/2001 de 29/05/01, 494/2001 de
07/08/01,5542/200 de 31/07/01, 8fD/2001 de 21/08101, 43/2001 de 16/08/01 e 1J7612001
de 2H/06/01. I~slivelalll presenles represenlanle da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista,
SI'. Marcos Rlibnicl (Seerelc1rio da Aclminislraçtio anlerior) e Alex Mil<mi (Secreu.1riu da
AclminislrLIyao Alua), representanle da Prefeilura Municipal de Sanlo Anl~nio do Planallo,
Sra. Nair Kerber (:'eereli:1ria da Adminstraçao anterior) e Ivo Cjiradello (Secreli:1rio da

, Adminislray80 anler ior), represenlante cla Prefeitura Municipal cle Alrnirante 'T'arnanclare do
Sul - SI'. Nelson R( ekembaeh (Seerelario da AchT\inislraçao anterior) e SI'. Luiz 8arichello
(Seereli:1riu da alnal adrninistraçao), represenlante da Prefeitura Municipal de Camzinho, SI'.
Ciilnei Alberto Jarr (Secret,\rio da Aclministraçao anlerior) e Halo Tonon (Secreli:1rio cb
adminislrayao atual , represenlante da Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul Dilarnar
Zanihiasi (Secretc1ri) da Adminislraçao anterior) e Leonir Wenlz (Secretario da aillal
aclminislraçao). Ini iada a reuniao pelo Presidente do Consc'>rcio Sr. Dilamar Antonio
Zamhiasi, que apc'>s cumprimentar a todos, leu o Oficio Circular nO 001/2009, referente a
convocaçao para A JO desla data, que tem por objetivo principal a Prestaçao de Conlas e
encerrarnenlo das atividades (exlinçao), do Cons(~rcio. Conlinuando com a palavra apresenlou
,l alllal siluaçao do Cons6rcio, passando todos os esclarecimentos da situaçao em que se
encontra o mesmo, . como ja e do conhecimento de toclos o O/kio 308/08-DCM/SEAPPA,
enviacla pelo DCM Departamento de Comando Meeanizado do Estaclo do RS, que reeolheLl
e ja destinou lodo m 1qllin,1rio que eslava em posse do Cons6rcio POl' Cedencia em forma de
comoclato, Clmlsull Segllnda do Processo 1500/00 da Seeretaria da Agricllltura e
Abaslecimento do Lstado do Rio Crande do Sul (CONDEPRO) Conselho de
Desenvolvimenlo eh Regiao Sul da Produçao, as seguinles maquinas: (1) Uma Retl'o
Escavadeira FIAT AL,LIS, FB80.2 ChassiFB802A2R *03060 SAA-RS DCM5J2, motor
906.926 cod. OOJ 16), patrimonio SAA-030157, cedicla ao Municfpio de Camzinho/RS. (2)
LJm Tnltor 4x4 Ilarca SLC JOHN DERRE 5700, 85 CV DeM nO 399, motor
.104039'1'002834 4039'1'.102, patrimonio SAA n° 028192, eedido ao Municipio de Coqueiros
do Sul. (3)Um S ~RAPERllaspacleira malTa MASAL (tipo earregador nivelaclor de
lena), DCM nOe ser e n6, patrimonio SAA.028669-4- Processo 005363-1500/03.1 n. 07 AF
cle16/06/2003 ceclic a ao M1Jnicfpio de Santo Antonio do Planallo/RS. (4) Uma m,lquina
Retro l~scavadein1 Marca MasscyFergulIson Ml!' 8611S, ano 2000, ralrim6nio n" 26876"
DeM n" 502, exreeienle adrninislrativo nO 5363-1500/03.1, cedicla ao Municipio de Sanl8
B,1rbara do Sul. Seldo que estaslTlc1quinas e equipamentos eram a fonle de receita do
Consc'>rcio e sem el,s nao tem como continuar suas atividades, sugerimos que seja feila a
volaçao ram a EX"lNÇAo DO CONSORCIO que tem por finalidade: a) disciplinar a
forma de utiiizaçao, 'onservaçao e manutençao c10s equipamenlos recebiclos em cessao de uso
da Secretaria Eslad 1211da AgricuHura --- h) normalizar a coorclenaçao e supervisao c\os
trabalhos, inclusive l c1istribuiçao de responsabilidades enlre os consorciaclos. f\nexo a esla
ata a cc'>pia do Oflcio 308/08-DCIVI/SLAPPA, enviaela reI o DCIvI - l)eparlarnento de
Comanclos MeeaniZ'ldos do ESlac\o do RS, Pauta do elia: l) prestaçao de contas: Foi
apresenlado o Balan o Patrimonial referenle ao perfoelo de 01 dejaneiro Et 07 de c1ezenlbl'O ele
2009, para o eneerramenlo c1as atividac1es e extinçao do consorcio lnterrnunicipal, inscrilo no
eNpJ n" 04.767.83 /()OOI-99, conforrne a apresenlaçao do Balanço e clernais peças qlle o
acornpanham, dernol slm que o seu luero acumulac\o ate essa dala para extinçao do Consorcio
e de R$ 288,1 S (Dm nlos e oilenla e oito reais, e quinze centavos), c1ividiclo em partes igllais
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junto aos 6rgaos red 'rais, estaduais e municipais, 2) Extin\:no do consorcio: lj'oi aprovado
POl" ullilllimidadc a extinçno do Cons6rcio, bern como, a prestaçno de conlas,
declarando-se pan todos os cfeitos lcgais, EXTINTO o Consorcio. 3_ aprovaclo o
encaminbamento de flcio com c6pia da ACO de encerramentos clas atividades do cons6rcio,
aos rnunicipios parti 'ipanles do cons6rcio para que providencie Projeto de Lei para a Cf\rnara
de Vereadores, revo 'ando a lei que alltorizOll constituiçao do Cons6rcio !ntermunicipal. 4)
Foi Ilomcado o SI". -,uiz Ortiz, pan, quc pI'oeeda () cncerramellto dando haix:a do eNj',)
lIa Rcccita Fedc,'a do lhasil c em outros 6q~n()s, Nada mais havendo a tratar, foi a
presente reuni50 de laracla encerrada, ap6s lida a presente Ata fora devidamente assinacla
pelos presenles,

~bJ~, ~~ \ Mw }(A(y,~'SI'. Marc()s rUibnich AIU~filani

Mllnicipio de Nova Boa Vista

fJlficu)%q/
SI' Gilnei Alberto arre

MLJI icipio de CarazinhoI . /

o.g ~ A ~LVY [J ('CM' Lec" u),J3~~ma: Antonio Zambi:;i· Leonir Wentz

Municipio de Coqueiros do Sul


