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Governo Municipal

Cons truin do

ClI'lIzlnhD PII'. TDdD.

Excelentissimo Senhor

Ver. Gilnei Alberto Jarn3,

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa Egregia Casa a Projeto de Lei n.o

134/10, desta data, a qual Autoriza a MunicIpio a prestar serviyos de terraplenagem e

remoyao de terra ao Sindicato dos Comerciarios Carazinho/RS, para apreciayao sob

Regime de Urgencia.

Justificamos a presente projeto de Lei, atendendo solicitayao da entidade

que necessita desse serviyo para implantar melhorias na sede da entidade com a exe-

cUyao de projeto da construyao da piscina, objetivando melhores instalayoes para seus

associados, conforme c6pia anexa.
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PROJETO DE LEI N.o 134, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2010.

Autoriza 0 Municipio a prestar servi~o de
terraplenagem e remo~ao de terra ao Sindi-
cato dos Comerciarios Carazinho/RS.

Art. 10 Fica 0 poder Executivo autorizado a prestar servigo de terraplena-
gem e remoyao de terra ao Sindicato dos Comerciarios Carazinho/RS, como incentivo
a entidade, de conformidade com a Lei Municipal n.o 5.581/01 e suas aiterayoes.

Paragrafo (inico. Os serviyos autorizados pelo caput deste artigo serM
realizados em finais de semanas e feriados, sem prejuizo as atividades regulares do

municlpio. Art. 20 Serao de responsabilidade da empresa beneficiada, as despesas
de transporte e mao-de-obra incidentes par ocasiao da presente Lei.

Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Gabinete do Prefeito, 05 de novembro de 2010.
MAGALHAES
Prefeito



Ao Pref~ito Municipal de Carazinho-RS

Solicitamos atraves deste ° comeco de terraplanagem para a execucao

da piscina do Sindicato dos Comerciarios de Carazinho, com 0 seguinte
cronograma a seguir;

Inieio da terraplanagem: 01/11/2010

Periodo para remoyao de 2.400,00m3
( dois mil e quatrocentos metroscubicos),

este com termino maximo em 30 dias.

Termino: 30/11/2010

Desde ja agradecemos a atenyao e colaborayao, atenciosamente;

Carazinho, 26 de Outubro de 2010;
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Sindicato dos Comerciarios
CaraZillho/RS

limo Sr.
Aylton de Jesus Magalhaes
M.D. Prefeito Municipal Carazinho/RS

Em retorno ao offcio 337/10, encaminhamos conforme vossa

solicita~ao projeto da piscina, bem como cronograma do engenheiro Irineu

Cardoso Dhein, com proje~ao do infcio e prazo do termino desta etapa.

Sendo 0 que tfnhamos para 0 momento, despedimo-nos.


