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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 28 de fevereiro de 2019.Of. n° 052/19-GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Daniel Weber,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
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Senhor Presidente:

Ao tempo em que lhe cumprimentamos, reportamo-nos ao ofício 

supracitado para encaminhar cópia de expediente recebido da Secretaria Municipal 

de Obras e da Secretaria Municipal da Agricultura, contendo os esclarecimentos 

solicitados acerca do Projeto de Lei n° 011/2019, que Altera denominações e define 

atribuições de Secretarias Municipais.

Atenciosamente,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS

Carazinho, 26 de fevereiro de 2019.

Of. Circn0 014/2019

Secretaria Municipal da Administração e Gestão

limo. Sr Lori Luiz Bolesina

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio manifestar-me conforme solicitação de 

informação com referência ao pedido da Comissão de Interesses Difusos e Coletivos, sobre o Projeto 

de Lei n° 11/2019, o qual altera denominações e define atribuições de Secretarias Municipais.

O Projeto de Lei supracitado trata-se de uma decisão administrativa, a qual objetiva a 

unificação do parque de máquinas utilizado para a manutenção de estradas de ambas as secretarias 

(exceto tratores e implementos agrícolas), onde a Secretaria de Agricultura passará a trabalhar com 

enfoque mais técnico em prol de suas iniciativas pertinentes à produção agropecuária do Município.

Sendo o que se apresenta para o momento, agradeço pela atenção e coloco-me à disposição 

para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Carazinho/RS, 26 de fevereiro de 2019.OF.077/2019

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo cord/afmente, servimo-nos do 

presente para informar em referência ao Pedido de Informação 061/2019, 

oriundo do Poder Legislativo de Carazinho/RS - Comissão de interesses 

Difusos e Coletivos em destaque o PL 11/2019, que altera denominações e 

define atribuições das Secretarias de Obras e Agricultura o que segue:

O referido Projeto de Lei tem caráter 

essencialmente administrativo, o qua! focaliza a conjugaiidade do maquinário 

de ambas secretarias, para suporte e manutenção das estradas, excluindo-se 

(tratores e implementos agrícolas), objetivando assim, maior celeridade nas 

ações das frentes de trabalho, no tocante as atribuições da Secretaria de 

Obras, para melhor atender as demandas de nossa população.

Sem mais para o momento, abaixo subscrevo.

Secretárl&Wlunicipal de Obra e Serviços Urbanos

Hmo. Sr.

Lori Luiz Bolezina 

Secretário de Administração 
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