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Ao décimo quarto dia do mês de julho de dois mil e treze, às dezoito horas ocorreu à
segunda Reunião Extraordinària da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador
Eduardo Assis procedeu à leitura de um trecho da Biblia. O secretàrio procedeu a
leitura da convocação 038.13 da sessão extraordinària para apreciação do seguinte
Projeto de Lei em Regime de Urgência: PL N° 066.13 o qual dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentàrias para o exercicio de 2014. Ordem do dia. O presidente Olto solicitou
que o secr~!à[jo Pf()ce-desse a l~i~l.!fa.d(J"número, au\or '~.cem,enda,s,do Projeto de Lei
066.13 do Executivo Municipal. q,$~cretàrio procedeu' à leitura do Parecer da CJF do
respectivo projeto. O presidente' colocou em discussão o Parecer da CJF, não
havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em votação o parecer da CJF.
Vereadores que concordam permaneçam como estão contràrios se manifestem.
Aprovado por todos com exceção o vereador Erlei Vieira que não estava presente na
sessão. O secretàrio procedeu a leitura do Parecer da COE;S do projeto denominado .
. . . .' ,:-.--~, r"' -,- ,'" "I' f"!... - 'I ,j'.., ,o:. ,-~-.' ', ..-_.~ ')- ,.-1""" ." '.~ ..• ...-,

O presidente colocoU em discussão o Parecer da COES~'nãci"tiavendo vereadores que.. ; ?,-, !:<.::.'.'r, 0'0 S-.d ,. ") .-~,-: ;.:,,...~,,,. .,-".' 10'::. r." .. -," ,'~',I. -.rJ,-.r

qUisessem alscutlr, colocou em votaçao. Vereadores rque concordam permaneçam
'" ,'r- ''I''"", '-"'H"r~,..;"'" ".~ r!- "0 •.• . --\íJ,..'I" r~. __ .. _',_ .' .....,..,__,...-! .....•

como estão contràriós '~e manifestem. ,Aproyado por 'Ideá!; tom exceção o vereador
I;riei Vielr,{qüe'JÍaqe'$tilVa presê'ntEriia'~e~sao. O prê'srdÉJilfêd5lpcóu em dis,Çússão'5
Projeto dê 'Lei 066.'1:3"cóm os Pàréceres jà aprovados'.lrvérêàdor Paulino de Mourá
se pronunciou na tribuna. Não havendo mais vereadores 'que quisessem discutir, o
presidente' colocou em votação, vereadores favoràvéi~,'pêrmaneçam como estão
contràrios se manifestem. Aprovado por todos, com ex'c,eçã6 o vereador Erlei Vieira
que não estava presente na sessão. Nada mais, havendo a tratar, sob a proteção de
Deus o presidente deClarou encé'iiada a presente reu'ii'iãci;"ê:ônvocando os senhores
vereadores para a próxima sessão ordinària a ser réalifadá'~rio dia de hoje, prevista
para às 18h45 minutos, 'tenham todos um boa noite. '" n. ,- .
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