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As 11:00hs (onze horas), do dia 21 (vinte e um) de junho de2022(doÍs mir evinte doís), na sede da câmaraMuniciparde canáas/RS, sito à rua tpiranga 123,realizou-se a reunião da coMlséaoõÊ É$üi+ E LA.ER DA .ÂMARA DEvEREAD.RES DE cnr.ronéÀs. pr"rànt"r'' o, membros: vEREAD.RpATRícro (presidente); vrÉeÃDoR ABMÀEi, üenEADoR LEANDRTNHo;VEREADOR ERICK oôucrns' o presidunt" J, comissão, vereador patrício,abriu os trabalhos e agradeceu à presença de todos. Escrareceu que a ausênciado vereador Girson se deu em virtude o" to.pà;ú" parramentar, já agendadona cidade de lrrova santa Rita. Àgradeceu á pr"r"rça do presidente da casalegisrativa vereador L.inck, o quat saudou ãs--integrantes da comissão eparabenizou os trabalhos' o vereador Patrício e o vereador Erick Dougrassugerem à comissão que se faça uma visita ao campo do ponte preta no BairroMathias verho, reratam que a àLirrtr, de tera 
" ""rtrr"nto do campo está empéssímas condições, o que impossibilíta o clube de disputar torneios.Esclarecem para a comissão que a.situação;a roi-inrormada ao secretário deesportes sr' carlos Lannes. Passada a pataira ao vereador Leandrinho, esteenalteceu o atendimento e a estrutura de acolhimento aos deficientes visuais naquadra de esportes rocarízada no Bairro sao iulr'em canoas e convidou osdemais integrantes d.a comissao pãra uma visita, passada a paravra ao vereadorAbmael, o parramentar sugeriu uma visita o, .orirsão a todos os ginásÍos deesportes do município, em especíar ao centro orí;;;;o municÍpar, rocarizado nobairro lgara' Ao finar, foidebatido o'urpr"go de emendas impositivas nc fomentoao esporte do município de canoas. Nada mais havendo a ser tratado, opresídente da comissão declarou encerrado os trabalhos às 11:40 min (onzehoras e quarenta minutos), da presente data. A ata, ioi lavrada por mim, Márciocardoso da sirva, assessor regisrativo, u o"fJs''de rida e aprovada, vai

l:":§ffinte 
assinada por tooàã os membros da comíssão que se fizeram

Canoas, 21 dejunho de2022.

vereador JoSE CARLOS PATRÍCIo

Presidente da comissão

vereador ERIC DOUGLAS DORNELES FETJO

vereador ABMAEL ALMEIDA DE OLtVEt
vereador LEANDRO LUIS MORETRA ,,-L*-


