
Ao décimo segundo dia do mês de novembro de dois mil e treze, dezoito e quarenta e
cinco minuto ocorreu à quarentésima terceira reunião da Cãmara Municipal de
Carazinho, O Vereador Paulino de Moura procedeu à leitura de um trecho da Biblia, O
secretário fez a leitura da convocação 045/13 da Suplente Veronite Denicoló
Siliprande, para assumir na Câmara no dia 12/11/13, por motivo de afastamento do
vereador Olto Albino Gerhardt Neto para tratamento de saúde, O presidente colocou
em apreciação a ata 042/13 da sessão ordinária do dia quatro de novembro de dois
mil e treze, Está em discussão à ata, não havendo vereadores que quisessem discutir
colocou em votação. Aprovado por todos O presidente solicitou que o secretário
procedesse a leitura do expediente da presente reunião, Oficio 219/13 do Executivo
Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 088/13; Ofício 218/13 do Executivo
Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 087/13; Oficio 217/13 do Executivo
Municipal, o qual responde o OP 178/2013; Ofício 216/13 do Executivo Municipal, o
qual encaminha o Projeto de Lei Complementar 010/2013; Oficio 215/13 do Executivo
Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 086/13; Oficio 214/13 do Executivo
Municipal, o qual encaminha o EMENDA MODIFICATIVA ao Projeto de Lei
Complementar 008/2013; Oficio 17/13 da FUCCAR a respeito de recurso de R$
35,000,00 para a realização do Concerto de Nata1l2013; Correspondência dos Agentes
de Combates às Endemias e dos Agentes Comunitários de Saúde, convidando todos
os vereadores para a caminhada em apoio à regulamentação do piso salarial destas
categorias, através do PL 7495/06, no dia 12.11 às 16 horas; Convite para a 12

a

Audição de Acordeon de Carazinho, no dia 16,11 no Auditório do Colégio Aparecida e
para o 2° Encontro de Acordeonistas de Carazinho no dia 17.11 no CTG Rincão
Serrano; LEITURA DAS INDICAÇÕES: 5480 - Rudi Brombilla Solicita ao Executivo
para que determine ao setor competente os serviços de Limpeza (Serviço de Capina)
e Pintura da Rua Emilia 1. Simon no Bairro Vargas, Por solicitação dos moradores,
encontra-se intransitável. 5481 - Paulino De Moura Solicitar ao Executivo que
providencie com o setor competente a colocação de redutor de velocidade (quebra
molas) na RUA ANTÔNIO JOSÉ BARLETE, nas imediações do nO 367, no Bairro
Santo Antônio, tendo em vista que fomos procurados pelos moradores desta via
pública, pedindo providências, já que está muito perigoso devido ao trânsito de
veiculos em alta velocidade, 5482 - Estevão De Loreno Solicita ao Executivo Municipal
que após aprovado em plenário determine ao Setor competente que seja realizada a
fiscalização ou seja uma vistoria nas marquises dos prédios principalmente em
construção na Avenida Flores da Cunha, Avenida Pátria e outras construções com
maior fluxo, garantindo assim a segurança dos pedestres que usufruem do passeio
público, 5483 - Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado, requer na forma
regimental que depois de lido e aprovado em plenário, que seja enviado oficio ao
Executivo Municipal, par que determine ao setor responsável, para que coloque fiscais
de trânsito, "todos os dias" , na Avenida Flores da Cunha, Bairro Borghelti, a partir da ()
rua Eurico Araújo até o Trevo Diógenes Martins Pinto, para que fiscalizem a .
velocidade dos veiculos que por ali transitam, pois estão excedendo o limite de
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velocidade e aquilo parece mais uma pista de corrida do que uma avenida de trânsito.
Sabendo que naquele bairro existem muitos estabelecimentos comerciais e é de
acesso para vários educandários de nossa cidade várias pessoas transitam a pé pela
mesma, e com os veículos andando a altas velocidades é muito perigoso tanto para
outros motoristas quanto para os pedestres. 5484 - Eduardo Assis O Vereador abaixo
assinado, requer na forma regimental que depois de lido e aprovado em plenário, seja
enviado ofício ao Poder Executivo, reiterando, para que determine ao setor
responsável para que faça a sincronização das sinaleiras da Avenida Flores da Cunha,
pois entre uma e outra, não existe sincronização alguma, os veiculos avançam em
uma e logo a frente tem que parar por que a sinaleira subsequente acabou de fechar o
trânsito, ocasionando com isso, congestionamentos em um trânsito que somente a
sincronização das mesmas já iria fazer o fluxo de veiculos desafogar essa avenida
sobrecarregada, pois as vias de desvio de tráfego são muito poucas ou quase
inexistentes. 5485 _ Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado, requer na forma
regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio ao Poder
Executivo, reiterando, para que determine ao setor responsável para que faça
patrolamento,colocação de cascalhos ou ensaibramento e compactação na rua João
Saldanha dos Santos, no Bairro Residencial Passo Da Areia, pois a mesma está em
condições de abandono com valetas e buracos que a tornam quase intrafegável,
sendo que a mesma não tem qualquer tipo de calçamento o estado da mesma
deplorável. 5486 _ Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado, requer na forma
regimental que depois de lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício ao Poder
Executivo, reiterando, para que determine ao setor responsável para que faça
patrolamento,colocação de cascalhos ou ensaibramento e compactação na rua José
Morigi, no Bairro Residencial Passo Da Areia, pois a mesma está em condições de
abandono com valetas e buracos que a tornam quase intrafegável, sendo que a
mesma não tem qualquer típo de calçamento o estado da mesma deplorável. 5495 -
Eduardo Assis O Vereador abaixo assínado, requer na forma regimental, que após lido
e aprovado em plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que
determine ao setor competente para que coloque um sinal luminoso piscante em
amarelo, semelhante a sinaleira, na Rua Itararé, esquína com rua Princesa Isabel, no
sentido Centro/Bairro e outro de igual forma na Rua Sebaldo Max Leipert esquina com
rua Itararé, no sentido Bairro/Centro, pois neste local, está localizado o Grupamento
do Corpo de Bombeiros, e quando dos chamados, por se tratar a rua Itararé de grande
tráfego de veículos, os veículos do grupamento, mesmo com a sirene ligada, tem que
esperar por vezes os automóveis pararem para dar passagem aos mesmos, sabendo-
se que os veiculos dos Bombeiros, sempre tem a preferencial para atendimento de
urgência, evitando com isso que algum veículo colida com a viatura do Corpo do
Bombeiros impedindo o mesmo de fazer o atendimento naquele momento e futuros
atendimentos também. 5497 - Olto Gerhardt Encaminhamos solicitação ao Executivo
para que determine ao setor competente com a máxima urgência possivel o conserto
de buracos, colocação de cascalho e compactação com rolo no Beco da Rua Berlin
,580 Bairro Sassi, pedido dos moradores. 5498 - Gian Pedroso Seja enviado oficio ao
Sr. Prefeito Municipal para que inclua no orçamento para o próximo ano a instalação
de uma academia ao ar livre na Praça do Bairro Ouro Preto. 5499 - Estevão De Loreno
SOLICITA ao Executivo Municipal que encaminhe ao setor competente a operação
tapa buracos na rua Almirante Tamandaré, da esquina da Rua Carlos Michelini até a
esquina com a Rua 20 de Setembro 5500 - Gian Pedroso Solicitamos que o
Departamento Municipal de Trânsito providencie com a máxima urgência possível a
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pintura de faixas para pedestres em frente a todas as Instituições de Ensino
localizadas no Município de Carazinho, em obediência a Lei Municipal nO7378 de 26
de julho de 2011. 5501 - Gian Pedroso Encaminhamos ao Executivo Municipal o Ante
Projeto de Lei que "Institui no site da Prefeitura Municipal um espaço com dados sobre
os Bairros do municipio", para que possa Vossa Senhoria possa encaminha-lo para
votação nesta Casa, já que o mesmo tem que ser de iniciativa do Poder Executivo.
5502 - Rudi Brombilla Reitera ao Executivo Municipal para que determine ao setor
competente estudos da viabilidade substituição da Rotula por um Semáforo junto a Av.
Flores da Cunha com a Rua Eurico Araujo. Na justificativa que o sistema atual de
rotula esta ocasionando um grande congestionamento de veiculos pela proximidade
da Cotrijal, Colégio Nossa Senhora da Gloria. Considerando ainda que é uma via de
grande deslocamento de veiculos para diversos bairros de nossa cidade, solicitação
da comunidade 5505 - Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução serviço de, patrolamento e ensaibramento
e compactação na Rua Bororos Bairro Santa Terezinha em frente a o n026 e em toda
sua extensão, peço uma maior atenção. 5506 - Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de
retirada de Entulhos, Galhos e lixos na Rua Ernesto G. Keller Bairro Conceição, em
frente a o n026. Ressalto ser um pedido da comunidade, pois desde já se for atendido
á comunidade agradece. 5507 - Marcio Luiz Hoppen Solicitando ao Executivo
Municipal, que determine ao setor competente, a execução serviço de retirada de
Entulhos, Galhos e lixos na Rua Ernesto G. Keller Bairro Conceição, em frente a o
n026. Ressalto ser um pedido da comunidade, pois desde já se for atendido à
comunidade agradece. 5508- Alaor Galdino Tomaz Reitera que seja enviado oficio ao
Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente que realize trabalhos
de melhorias na Rua Tamoios no Bairro Conceição. 5509 - Orion Albuquerque para
que determine ao setor competente, que com a maior brevidade possivel seja
colocado um redutor de velocidade em frente ao Supermercado Boa Vista, ou a
possibilidade da colocação de um semáforo. 5510 - Orion Albuquerque para que
determine ao setor competente, que seja efetuada a abertura da rótula localizada na
Rua Amarolino dos Santos, Bairro Residencial Passo da Areia. 5511 .. Orion
Albuquerque para que determine ao setor competente, que realize um estudo com
maior urgência possivel, para seja feito o asfaltamento das Ruas Mato Grosso, Ceará
e São Paulo, Bairro Oriental. 5513 - Fernando Sant'Anna de Moraes Solicitando ao
executivo que determine ao setor competente que realize o conserto de um enorme
buraco localizado na Rua Giuseppe Garibaldi, próximo ao número 121, nas
imediações da Secretaria de Obras. O buraco bastante grande e profundo conforme
se comprova nas fotos em anexo, tem colocado em risco motoristas e pedestres, já
tendo havido ocorrência de acidentes com pedestres que cairam e tiveram ferimentos,
motivados pelo buraco Neste sentido, imprescindível que se realize o conserto,
evitando maiores danos á comunidade que ali circula. 5514 .. Anselmo Britzke
Solicitamos ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente a f)
realocação de lixeiras públicas existente na Rua da Paz esquina com a Rua Assis ..
Brasil, pois o local onde está instalada é bastante imprópria causando transtornos aos
moradores,acumula os lixos e entope os bueiros. 5515 - Fernando Sant'Anna de
Moraes Solicitando ao Executívo que determine ao setor competente que realize o
recolhimento de entulhos na Rua Oniva de Moura Estery, em frente ao número 35. Tal
solicitação já foi feita junto á Prefeitura e á Secretaria de Obras há mais de quatro
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meses, não tendo sido atendida, sendo que o acúmulo de lixo no local coloca em risco
os motoristas e ainda facilitam a proliferação de ratos e insetos. 5516 - Fernando
Sant'Anna de Moraes Solicitando ao Executivo que determine ao setor competente
que realize a melhoria da pintura das faixas de segurança na cidade. As faixas
encontram-se em péssimo estado, com pouca visibilidade, facilitando a imprudência
do motorista e colocando em risco a integridade do pedestre. 5521- Daniel Weber
REITERANDO para que determine ao Setor Competente que sejam retirados todos os
parafusos onde eram fixados os pardais, pois os mesmos ficam em via publica o que
pode causar acidentes com os pedestres que por estas trafegam. LEITURA DOS
REQUERIMENTOS: O vereador Gian Pedroso pediu questão de ordem para solicitar
a inclusão de sua assinatura no requerimento 5523. O vereador Estevão de Loreno
também pediu questão de ordem para solicitar que seu requerimento 5522 fosse
assinado pelos treze vereadores. Daniel Weber - O Vereador abaixo subscrito, requer,
na forma regimental, que, após aprovado em Plenário, seja incluída no processo de
abertura de CPI, sob protocolo 5523, a investigação dos repasses de ICMS nas
gestões que já estão citadas na CPI da Eletrocar, no protocolo em questão O 5487 -
Estevão De Loreno Requerimento de Autorização de Viagem O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja
AUTORIZADA a viagem a Porto Alegre - RS entre os dias 18/11/2013 a 21 de
novembro do corrente. 5488 - Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso O Vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário
para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao proprietário da Empresa TOP
CAR TERRAPLANAGEM LTDA o senhor Marcio José Sabini, extensivo a todos os
funcionários e colaboradores pela inauguração das novas instalações empresarial.
5489 _ Rudi Brombilla Requerimento de Pesar O Vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental, que depois de lido em plenário e deferido pela Presidência, seja
consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do
PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento do senhor EDILSON JOSÉ
DONADUZZI, aos 61 anos. 5490 - Anselmo Britzke Requerimento de Autorização de
Viagem O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após aprovado
em plenário seja autorizada viagem ao município: Porto Alegre - RS, entre os dias 18
a 21 de novembro do corrente para tratativas em diversas Autarquias do Governo
Estadual e no Gabinete do Carazinhense Deputado Estadual Márcio Biolchi,sendo o
que segue: Fundergs - Documentos referentes a área de esporte e Sercesa. Fepan -
Documentação do andamento de licença da planta do Presidio Estadual de Passo
Fundo. Corsan - questão do contrato entre o município de Carazinho e Corsan.
Governador Tarso Genro - referente ao Presídio Estadual de Passo Fundo, e a
Municipalização da RS 142. 5491- Eduardo Assis Requerimento de Autorização de
Viajem O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e
aprovado em plenário, seja autorizado viagem a Porto Alegre - RS entre os dias 18 a
21 de novembro do corrente para tratativas em diversas autarquias do Governo
Estadual e no Gabinete do Carazinhense, Deputado Estadual Márcio Biolchi, sendo o
que segue: Fundergs - Documentos referentes a área de esporte e Sercesa; Fepan -
Documentação do andamento de licença da planta do presídio Estadual de Passo
Fundo; Corsan - Questão do contrato entre município de Carazinho e Corsan;
Deputado Márcio Biolchi - Referente projeto de Lei de minha autoria sobre Rio da
Várzea. Saída _ dia 1//11 - 22:00 horas Retorno: dia 21/11 - 18:00 horas 5492 -
Eduardo Assis Requerimento de Aplauso O vereador abaixo assinado requer na forma
regimental que após lido e aprovado em plenários seja enviado oficío de
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congratulações para o Sr. André Câmara, proprietário da Acadedmia Collision Fight.
Realizou-se recentemente em Frederico Westphalen o FFC2, evento de muay thai e
MMA que reuniu equipes de todo o Sul do País, ao qual a Academia Collision Fight foi
o grande destaque sendo que dos quatro atletas que disputaram, três venceram seus
confrontos, além do que dois atletas levaram o troféu e premiaçâo de melhor nocaute
e melhor luta da noite. Receba deste vereador as congratulações por sempre levar o
nome de Carazinho e não somente isso, mas colocar no mais alto nível em todas as
competições as quais participa. 5503 - Gian Pedroso, Alaor Galdino Tomaz
Requerimento de Aplauso seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo
de Carazinho aos nossoS atletas Arceni Barbosa Junior "NUNO" e André Márcio Brum,
da equipe do América de Tapera, que no último final de semana sagraram-se
bicampeões estaduais de futsal série Prata. Merece destaque o empenho e a
dedicação destes atletas, que ao longo dos anos vem dedicando-se a este esporte,
fazendo um belíssimo trabalho 'nas equipes por onde passam, divulgando o nome de
Carazinho não só no estado, mas em várias regiões do pais e até fora dele. Embora
hoje Carazinho não esteja representado neste esporte na Categoria profissional
adulta, tendo em outra oportunidade encontrado apoio para contar com duas grandes
equipes Pinheiro e Sercesa, é muito bom saber, que temos atletas que superaram
essas adversídades e são destaques em times de outras cidades que apesar de
enfrentar dificuldades, ainda dão ao esporte o valor e o reconhecimento que merece.
Recebam assim, o reconhecimento deste Poder Legislativo Municipal, que orgulha-se
muito ao vê-los fazendo parte de uma grande equipe como o América, que chegou as
finais do Campeonato Estadual de Futsal Série Prata 2013, com a decisiva e
importante participação de vocês. 5504 - Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso O
Vereador abaixo assinado soliCita na forma regimental, que depois de submetido em
plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Médico Veterinário
Daniel Cristiano Kloeckner, pela inaugurarão do "PET SHOP - VIVA BICHO". 5512 -
Orion Albuquerque Requerimento de Aplauso Seja encaminhado ofício de Aplauso ao
Maestro Nicétio Endler, pelo lançamento do Espaço Cultural Nicétio Endller, que
ocorreu no dia 08 do corrente mês, contribuindo mais uma vez com a cultura
carazinhense. 5517 _ Anselmo Britzke Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo
assinado, solicita na forma regimental, que depois de ouvido o plenário, seja
encaminhado ofício a Patroa do CTG Unidos pela Tradição Riograndense, Sra. Neusa
Peroza, extensivo a toda patronagem e demais integrantes do quadro social e ao Sr.
Gilvano Santos que organízaram o 12°Desafio de Trovas de Carazinho,
cumprimentando-lhes que no' final de semana nos dias 09 e 10 de novembro ,
trovadores de toda a região participaram deste evento com a entrega de
premiações.Durante o evento' foi entregue ao comunicador Gilvano Santos um
certificado de "Amigos dos Trovadores Luiz Müller" de Sapucaia do Sul. É importante
ressaltar que o evento exige interpretações, conhecimentos tradicionalistas por parte 61
dos participantes. Recebam desta forma, os cumprimentos do Poder Legislativo ti
Municipal de Carazínho, que deseja-lhes sucesso 5518 - Anselmo Britzke
Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental,
que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ofício de cumprimentos ao Patrão
do CTG Pedro Vargas, Sr. Antonio Feyh, que no último domingo dia 10 de novembro.
de 2013,foi novamente eleito como Patrão do Centro de Tradições Gaúchas - CTG
Pedro Vargas, extensivo a toda patronagem e demais integrantes do quadro social. O
CTG Pedro Vargas foi a primeir<:ientidade tradicionalista fundada em Carazinho, em
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19 de setembro de 1954, e merece o nosso reconhecimento por tudo que vem fazendo
ao longo destes 59 anos na divulgação e valorização da cultura e da tradição do nosso
Rio Grande. Recebam desta forma, os cumprimentos do Poder Legislativo Municipal
de Carazinho, que sente um orgulho imenso em poder homenageá-los. 5519 - Rudi
Brombilla Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado ofício
de cumprimentos ao 3° - SCI - CORPO DE BOMBEIROS DE CARAZINHO em nome
do seu comandante o 1° Tenente Lissandro Antonio Ribeiro sendo extensivo a toda
corporação e colaboradores pela comemoração dos 39 anos de serviços prestados á
comunidade de Carazinho e região comemorados no dia 08 de novembro de 2013.
5520 - Rudi Brombilla Requerimento de Autorização de Viagem O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja
AUTORIZADA viagem a Porto Alegre - RS entre os dias 18/11/2013 a 21 de
novembro do corrente 5522 '- Estevão De Loreno Requerimento de Apoio Seja
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho a Cãmara de Deputados, aos
Lideres de todas as Bancadas em Brasilia, em apoio ao projeto de Lei (PL n° 7495/06)
tendo em vista a regulamentação do Projeto de Lei o qual fixa o Piso Nacional das
Agentes de Saúde e Endemias. 5523 - Paulino De Moura, Alaor Galdino Tomaz,
Anselmo Britzke, Erlei Vieira, Órion Albuquerque Requerimento de Abertura CPI Os
Vereadores abaixo subscritos, conforme o Artigo 46, Parágrafo 2° da Lei Orgãnica do
Município e o Artigo 58 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, submetem para
apreciação do Plenário, .a solicitação de abertura de uma COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI), com o objetivo de investigar supostas
irregularidades na Eletrocar, 'primeiramente com relação a empresa que fez a
substação, pois há informações sobre indicios de fraude na documentação
apresentada pela empresa, 'para tanto solicito que sejam investigadas todas as
administrações envolvidas na contratação da mesma e também esta que tem pago
pelos serviços realizados. Em segundo lugar, solicito que seja investigada desde a
Administração do Prefeito Alexandre Goellner, passando pela Administração do
Prefeito Aylton Magalhães até a atual do Prefeito Renato Suss, a contratação da
Fundação de Apoio á Tecnologia e Ciência - FATEC da Universidade Federal de
Santa Maria, pois todos sabemos do envolvimento desta instituição com os graves
apontamento de fraude junto ao DETRAN durante o Governo Veda. Diante disso,
requer a criação da CPI, com a nomeação de três membros para fazer parte da
Comissão, bem como seja oportunizado o prazo de até 60 (sessenta) dias para o
término da investigação, nos termos dos parágrafos 1° e 2° do art. 59 do Regimento
Interno. Passamos ao intervalo regimental, conforme o acordo de bancadas haverá
intervalo de dez minutos. Passamos ao grande expediente. Os vereadores Anselmo
Britzke - PDT, Alaor Tomaz - PDT, Daniel Weber - PP, Estevão de Loreno - PP, Rudi
Brombilla - PROS, Mareio Hoppen - PMDB, Veronite Siliprande - PT, Paulino de
Moura _ Solidariedade. Passamos para a ordem do dia. Passamos para a apreciação
e votação dos requerimentos. O presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura
do número e autor e dos requerimentos. O vereador Anselmo Britzke pediu questão de
ordem para solicitar que os requerimentos e os projetos viáveis fossem votados em
bloco. O presidente colocou em votação o pedido. Aprovado por todos. E o vereador
Anselmo também pediu vistas ao PL 079/13, PL 076/13 e PL 074/13. O presidente
colocou em votação o pedido de vistas do vereador. Aprovado por nove votos. O
vereador Estevão de Loreno pediu questão de ordem para solicitar que o Veto ao
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PLCL 005/13 fosse votado em separado. Aprovado por todos. O presidente colocou
em discussão os requerimentos. Não havendo vereadores que quisessem discutir,
colocou os em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se
manifestem. Aprovado por todos. LEITURA DOS PROJETOS VIÁVEIS: PLC N°
010/13, PL N° 072/13, N° 077/13, N° 078/13 do Executivo Municipal. O presidente
solicitou que o secretário procedesse á leitura do Veto ao PLCL 005/13. O presidente
solicitou que o secretário procedesse á leitura do parecer da CJF do Veto ao PLCL
005/13. O presidente colocou em discussão o parecer da CJF. Não havendo
vereadores que quisessem discutir, colocou em votação, vereadores favoráveis
permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovado por todos. O secretário
procedeu a leitura do parecer da COES do PLCL 005/13, o presidente colocou em
discussão o parecer da COES, não havendo vereadores que quisessem discutir,
colocou em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se
manifestem. Aprovadó'p6r t3Clbs"b presidente colocou em discussão o veto com os
pareceres e já aprovados. N'i:lo havendo vereadores que quisessem discutir, colocou
em votação. Vereadores 'favúáveis permaneçam como estão contrários se
manifestem. Rejeitado por unai)imidade. Nada mais havendo a tratar, sob proteção de
Deus o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando os senhores
vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dezoito de novembro
de dois mil e treze ás 18h45 minutos, tenham todos uma excelente noite.

~H.~
Vereador Eduardo Assis .
Presidente em Exercício

Verea~or Rudl ei Brombilla
Secretário
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