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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Constitui Comissão Especial para discussão do desporto e
paradesporto.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ___/2021

Constitui Comissão Especial para discussão do desporto e paradesporto.

Art. 1º. A Comissão Especial é constituída pelos senhores vereadores João Ricardo Hartmann
(MDB), Fábio Zanetti (PSDB), Alcindo Martins de Quadros (PSB), Daniel Weber (PP) e Adriano
Strack (PRTB).

Parágrafo único. No caso de impedimento do senhor vereador Adriano Strack (PRTB), o senhor
vereador Bruno Berté (PDT) o substituirá para o fim específico de discussão do assunto que gerou
o impedimento.

Art. 2º. A finalidade da Comissão é a discussão do desporto e paradesporto no âmbito do Município
de Carazinho.

Art. 3º. O prazo máximo para conclusão dos trabalhos é de 30 (trinta) dias úteis, contados da
publicação desta Resolução.

Parágrafo único. Durante o recesso, o prazo fica suspenso, voltando a correr quando do retorno
das atividades parlamentares.

Art. 4º. A Comissão reunir-se-á semanalmente, em horário e data a serem definidos por seus
membros, quando da reunião de instalação dos trabalhos, ocasião em que serão eleitos o
Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Relator.

Parágrafo único. A reunião de instalação dos trabalhos deve ocorrer em até 03 (três) dias úteis da
publicação desta Resolução. 

Art. 5º. A ausência injustificada nas reuniões da Comissão importará na aplicação da sanção
constante no art. 4º da Lei Municipal nº 8.639/2020



Art. 6º. Os trabalhos serão concluídos através de relatório, assinado por todos os membros da
Comissão.

Art. 7º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O projeto de resolução decorre do requerimento protocolado sob nº 30712, assinado pelo senhor
vereador Fábio Zanetti (PSDB), e do ofício presidencial protocolado sob nº 30735, destinado aos
líderes de bancada, para indicação dos respectivos membros.

Demais justificativas em Plenário.

Sala Antônio Libório Bervian, em 27 de janeiro de 2021.

Tenente Costa - MDB / João Ricardo Hartmann - MDB / Vanderlei Eugênio Lopes - MDB / Janete
Ross de Oliveira - PSB / Daniel Weber - PP
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