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Ao terceiro dia do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às dezoito hora e
quarenta e cinco minutos ocorreu a segunda sessão do ano de dois mil e quatorze daPresidente

Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Alaor Tomaz procedeu à leitura de
um trecho da Bíblia. O presidente colocou em apreciação a ata 049/13 da sessão
ordinária do dia vinte etrês de dezembro de dois mil e treze. Está em discussão à
ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocouem votação. Aprovado
por todos os presentes. O presidente solicitou que o secretário procedesse a leitura
do expediente da presente reunião. Oficio 015/14 do Executivo Municipal, o qual
encaminha o Projeto de Lei 009/14; Oficio 017/14 do Executivo Municipal, o qual
encaminha o Projeto de Lei Complementar 001/14; Oficio 019/14 do Executivo
Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 012/14; Ofício 020/14 do Executivo
Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 013/14; Convite para o lançamento
oficial da 15" edição da EXPODIRETO COTRIJAL, dia 10 de fevereiro, as 12 horas
no restaurante do Parque da Expodireto; Diversos Telegramas do Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos financeiros. LEITURA DAS
INDICAÇÕES: 6085 Daniel Weber - Solicita para que seja realizado o trabalho de
cascalhamento, ensaibramento e compactação no final da Rua Bispo Laranjeiras. A
tomada de medidas que minimizem o sofrimento 'causado aos moradores pela atual
situação da via, se faz imprescindível, enquanto aguarda-se a viabilidade de
calçamento ou asfaltamento da referida via, que encontra-se intransitável,
conforme se verifica nas fotos em anexo; 6086 Paulino de Moura - Solicitar ao
Executivo que providencie com o setor competente o mais rápido possível a limpeza
dos lixos e a colocaçãode terra para tampar o buraco que se formou um depósito de
lixos está se criando ratos e baratas e o terreno é da Prefeitura em frente a Rua
Setembrino Ramos n0153 ao lado da pista de ciclismo Bairro Sommer. Atende
solicitação de moradores; 6097 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo
juntamente com o setor competente a limpeza na RUA PEDRO VlAU abaixo da
casa N°lOO Bairro Camaquã pois o mato já tomou conta e os vizinhos solicitam
providencias; 6112 Daniel Weber - Solicita para que seja efetuada a pintura de
faixas de segurança na Av. Pátria; 6113 Daniel Weber - REITERA - Para que sejam
feitas reformas com a máxima urgência nas instalações do ESF Princesa como Y
Pinturas, conserto no assoalho e janelas, mofo nas paredes bem como demais
providencias necessárias. A tomada de medidas que minimizem o sofrimento
causado aos moradores pela atual situação Do posto, se faz impreSCindivel,~,
enquanto aguarda-se a viabilidade de reforma ou até mesmo a construção de uma
nova unidade; 6116 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para
que determine ao setor competente que realize o recolhimento de galhos e entulhos '
na Rua Dag Hammars Koel, no Bairro São Sebastião; 6117 Daniel Weber - Solicita
para que seja realizado o trabalho de cascalhamento, ensaibramento e compactação
no final da Rua Francisco de Assis. A tomada de medidas para melhorar esta via se
faz imprescindível, enquanto aguarda-se a viabilidade de calçamento ou
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asfaltamento da referida via, que encontra-se em estão deplorável; 6118 Alaor
Tomaz _Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que realize o recolhimento de galhos e entulhos na Rua Fernando
About, no Bairro São Pedro; 6119 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente que realize a limpeza geral das
laterais na Rua Emilia Simon, no Bairro Vargas; 6120 Alaor Tomaz - Seja enviado
oficioao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam
realizadas obras de melhorias, tais como patrolamento, cascalhamento e
compactação na Rua Osmar Weber
esquina com Rua Antonio Casemiro da Luz, Bairro Novo Ouro Preto; 6121 Alaor
Tomaz _Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que sejam realizadas obras de melhorias, tais como patrolamento,
cascalhamento e compactação na Rua Carijós, Bairro Conceição;6122 Alaor Tomaz
_ Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente que sejam realizadas obras de melhorias na tubulação, tais como
reparação e/ou substituição de tubos e desentupimento na Rua Antonio Severo de
Almeida, Bairro Novo Ouro Preto; 6124 Eduardo Assis - O Vereador abaixo
assinado, requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja
enviado oficio ao poder executivo para que determine ao setor responsável, para
que seja executa\.do diariamente a limpeza e recolhimento de lixo e folhas na
Avenida Mauá, trecho em que se encontra o terminal de ônibus Iron Albuquerque.
No referido local, já está lotado um servidor público municipal, sendo que o mesmo
somente faz a limpeza da rua e calçadas do lado esquerdo, ou seja, somente por
onde transitam os ônibus, local este conhecidocomoGare, desta forma ao lado, após
a divisão da pista não existe limpeza pública de forma alguma, sendo que, com
chuva, os bueiros deste lado da via entopem e os moradores e comércio ali
instalados tem que fazer pessoalmente a limpeza; 6126 Eduardo Assis - O Vereador
abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário,
seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
responsável para que conserte a rua Amarolino Borges dos Santos, entroncamento
com a rua João Saldanha dos Santos, no Bairro Passo Dareia pois a rua Amarolino
foi colocado asfalto recentemente, e ficou mais alta do que a João Saldanha
ocasionando com isso um degrau de mais ou menos 15 cm de altura dificultando o
trânsito de veículos; 6127 Eduardo Assis - O Vereador abaixo assinado, requer na
forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio ao
Executivo Municipal, para que determine ao setor responsável para que faça a
pintura referente ao estacionamento de motos e veículos em frente a estação
Rodoviária de Carazinho, pois não existe mais pintura no local e os carros e motos
estacionam aleatóriamente, tomando muito espaço para ambos os veículos; 6128
Eduardo Assis _O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após ~
lido e aprovado em plenário, seja enviado oficioao Executivo Municipal, para que
determine ao setor responsável para que faça a pintura das faixa de segurança
para pedestres na Rua Dr. Eurico Araújo, em frente a Escola Glória, pois as ,
mesmas encontram-se apagadas, colocando-se em risco os estudantes e pedestres
que ali transitam; 6130 Eduardo Assis - O Vereador abaixo assinado, requer na
forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício ao
Executivo Municipal, para que determine ao setor responsável para que faça ao
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corte de uma árvore que encontra-se na rua Dr. Eurico Araujo em frente a escola
Glória, pois a mesma encontra-se com as raízes expostas e torta, além do que a
mesma está toda comida pelos cupins, causando grande perigo de queda, sendo que
em várias ocasiões, muitas pessoas já caíram pelo motivo das raízes estarem para
fora da calçada; 6133 Gian Pedroso - Seja enviado ofícioao Secretario Municipal de
Obras para que determine ao setor competente a realização de melhorias na Rua
Arthur J. Arnold, no Bairro Floresta pois a mesma encontra-se em situação
bastante precária, cheia de buracos; 6137 Orion Albuquerque - para que estude a
possibilidade de reduzir duas vagas de estacionamento na Rua Marcilio Dias em
frente ao n0163, esquina com a Rua 24 de Janeiro. Solicitação dos Moradores; 6138
Orion Albuquerque - que seja confeccionado um redutor de velocidade (quebra-
molas) na Rua marechal Floriano esquina com a Rua 20 de Setembro, Bairro
Centro; 6139 Eduardo Assis - O Vereador abaixo assinado, requer na forma
regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor responsável para que faça a poda nas
árvores em frente a Escola Glória, na rua Dr. Eurico Araujo, pois os galhos das
mesmas encontram-se muito baixos, dificultando a visão dos motoristas e
transeuntes que deslocam-se por aquela via; 6140 Orion Albuquerque - para que
estude a possibilidade da volta do estacionamento exclusivo por um tempo limitado,
em frente às Farmácias localizadas no Bairro Borghetti; 6141 Orion Albuquerque -
para que estude a possibilidade de disponibilizar vaga para estacionamento de
motos em frente ao na 4635, Avenida Flores da Cunha; 6142 Fernando Sant'Anna -
Solicitando ao Executivo Municipal que seja realizada limpeza nas ruas do distrito
de Pinheiro Marcado. As vias em geral na localidade encontram-se tomadas pelo
matagal e sujeira, colocandoem risco a saúde dos moradores da comunidade, sendo
necessário a urgente tomada de medidas neste sentido; 6143 Fernando Sant'Anna-
Solicitando ao Executivo Municipal providências na devida atenção para que as
unidades de saúde não permaneçam durante as férias dos médicos sem
atendimento, bem como seja realizado o conserto do veículo que transporta os
pacientes do interior, estragado desde Novembro, com a maior brevidade possível;
6144 Fernando Sant'Anna - Solicitando ao Executivo Municipal que determine que
o subprefeito dos distritos retire as correspondências da comunidade que
representa junto ao Correio e leve até sua respectiva subprefeitura, pois localidades
comoPinheiro Marcado, estão encontrando diversas dificuldades no recebimento de
correspondências, acarretando danos à comunidade; 6145 Paulino DeMoura, Alaor
Galdino Tomaz, Anselmo Britzke Erlei Vieira, Gian Pedroso, Orion Albuquerque e
Rudi Brombilla _Seja enviado ofícioao Senhor Prefeito Municipal solicitando que
declare hóspede oficial do Município a Senhora Lidia Moisés pela realização do
evento Gospel no dia 09 de fevereiro de 2014 no Município de Carazinho; 6149
Anselmo Britzke _ Encaminhamos solicitação ao Executivo Municipal para que
determine ao setor
competente com a máxima urgência possível, a limpeza e colocaçãode um tampão
na boca de lobo localizada na Rua Francisco de Assis próximo ao na 279,no Bairro
Ouro Preto; 6150 Marcio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente, a execução serviço de, patrolamento e
ensaibramento e compactação na Rua Castelo Branco e em toda sua extensão; 6151
Marcio Hoppen _ Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
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competente, a execução de serviço de conserto do bueiro na Rua Santos Dumont,
esquina com Marechal Hermes em frente ao número 694, Pois a grade caiu
causando uma grande cratera e assim oferecendo perigo a pedestres e veículos que
ali passam, desde de já ressalto ser um pedido dos moradores; 6152 Mareio Hoppen
_Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que seja
revista e restabelecida a coleta de lixo na localidade de Pinheiro Marcado, sendo de
extrema importância ser estipulada uma coleta semanal que venha a contemplar
toda a localidade. Esta solicitação visa o conforto e a dignidade da população que lá
reside; 6153 Fernando Sant'Anna - Para que determine ao setor competente que
realize conserto de buraco de grande extensão e profundidade na Rua Alferes
Rodrigo, esquína com Avenida Flores da Cunha. O buraco vem causando
transtornos e danos a veículos que por ali circulam, sendo intenso o tráfego na via,
que liga as duas mais importantes avenidas da cidade, sendo imprescindivel a
urgente tomada de medidas; 6154 Paulino de Moura - Solicita ao Executivo
Municipal que encaminhe ao setor competente a execução dos serviços de poda das
árvores na Avenida Flores da Cunha e em toda a sua extensão, por estar
atrapalhando a visibilidade dos motoristas no trânsito; 6155 Fernando Sant'Anna -
Solicitando ao Executivo que determine ao setor competente que realize consertos
em buracos na Rua Barão de Antonina, entre a Rua Ernesto Alves e Venancio
Aires. A via de grande fluxo de veículos encontra-se em péssimas condições de
trafegabilidade, colocando em risco motoristas e pedestres; 6159 Orion
Albuquerque _para que determine ao setor competente, que com a maior brevidade
possível seja colocado bueiro na Rua Santos Dumont, em frente ao n° 422, Bairro
Glória; LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 6101 Gian Pedroso - Seja enviado
ofício do Poder Legislativo de Carazinho as rainhas do município que foram
escolhidas para representar a beleza feminina da cidade nos eventos oficiais,
durante todo o ano, bem como a Sra. Silvana Xavier da Cruz, responsável pela
escolha e apresentação das mesmas; 6102 Gian Pedroso - Seja encaminhado ofícioa
Diretoria Presidente do Grupo Escoteiro Cônego Sorg e do Grupo de Escoteiros
Levino Junges, cumprimentando-lhes por terem conquistado mais uma vez a
distinção de Grupo Padrão Ouro; 6103 Daniel Weber - O Vereador abaixo subscrito
requer, na forma regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja
enviado oficio de aplauso ao Sr. Darci Guimarães, extensivo a toda diretoria ora
empossada, o que faço em seu nome pela posse no cargo de Presidente Municipal da
Federação Gaúcha de Ministros Evangélicos (Fegame), aproveitamos o ensejo para
desejar votos de êxito e sucesso nessa nova etapa, e colocamo-nos a disposição.
Através desta receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal; 6104
Daniel Weber _ O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que
depois de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso à Old School
Driver pela realização do II Encontro Old School Driver, o maior encontro
Volkswagen do Rio Grande do Sul realizado no dia 12 de Janeiro de 2014, também
pela ação social e organização que envolve o evento, que sem dúvidas é digna de
reconhecimento. Através desta receba as congratulações do Poder Legislativo
Municipal; 6106 Gian Pedroso, Alaor Galdino Tomaz e Anselmo Britzke - Seja
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Deputado Gilmar Sossella,
cumprimentando-lhe pela solenidade de posse, ocorrida no último dia 31; 6108
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Rudinei Brombilla - O VEREADOR abaixo assinado solicita na forma regimental,
que depois de lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADAviagem a Porto
Alegre (RS) entre os dias 04/02/2014 a 07/04/2014; 6125 Eduardo Assis - O
Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e aprovado em
plenário, seja enviado ofício à ELETROCAR - Centrais Elétrica de Carazinho para
que a mesma determine ao setor responsável daquela empresa para fazer uma
verificação, troca de lâmpadas e conserto de suportes no que diz respeito a
iluminação pública da rua João Saldanha dos Santos, entre o número 5 ao Número
105 pois com as chuvas e temporais que aconteceram recentemente, danificou a
iluminação pública com queima e os suportes encontran-se virados para os lados ou
para cima; 6129 Eduardo Assis - O Vereador abaixo assinado, requer na forma
regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado ofício para LUEGI
NICELI JARRÉ, que saiu vencedora na fase municipal do Garota Verão etapa de
Carazinho que foi realizada em Ernestina neste fim de semana passada. Receba
deste Vereador as felicitações pela conquista alcançada; 6131 Daniel Weber e
Eduardo Assis - O Vereador abaixo subscrito requer na forma regimental, que
depois de lido e apreciado em plenário, solicita à Mesa Diretora, para que envie
oficio ao Executivo Municipal de Carazinho, demais entidades na lista anexa,
solicitando apoio, no sentido de suprir uma necessidade de nosso município. Com o
fechamento das cancelas dos pedágios localizados nas BR'S 285 e 386, os usuários
de rodovias Federais até então concedidas à iniciativa privada vão precisar se
adequar às mudanças na prestação de serviço. Sabíamos da necessidade de
enfrentar um período de transição, e de criar alternativas para os socorros médico e
mecânico, que eram prestados pelas concessionárias até então responsáveis pelas
rodovias. Objetivando a melhoria na qualidade de vida de nossa população,
solicitamos o fornecimento de 4 Ambulâncias para nosso Município, sendo duas
unidades básicas e duas unidades avançadas. Nosso pedido busca atender com
maIS
dignidade nossa população, tendo em vista que com o fim da concessão em nossas
rodovias, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que hoje operam
em nosso município ficará sobrecarregado. Sem mais para o momento e certo de
vossa honrosa atenção e atendimento à solicitação, desde já agradecemos,
consignando os nossos melhores cumprimentos e votos de elevada estima e
consideração; 6132 Daniel Weber e Eduardo Assis - O Vereador abaixo subscrito
requer na forma regimental, que depois de lido e apreciado em plenário, solicita à
Mesa Diretora, para que envie oficioao Executivo Municipal de Carazinho, demais
entidades na lista anexa, o pedido de Providência, no sentido de "agilizar" as €f
melhorias para RS 142 que liga o município de Carazinho a Não-Me-Toque. O ano
de 2014 será marcado pela 15" Expodireto Cotrijal, que acontecerá de 10 a 14 de
março em Não-Me-Toque, e o fato de termos uma Rodovia Estadual que serve de
acesso a um evento deste porte estar nestas condições, nos entristece muito. Há A\
muito tempo estamos perdendo amigos e pessoas de nossas famílias nessa estrada,
exigimos uma dime£diataaçãdodos nosslosrepresentafjntes

l
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que no dia 10 e everelro urante o ançamento o ICla a 5 xpo lreto otnJa - -
feira internacional possamos também, saber que algo será feito pela RS 142 e pela
nossa comunidade. Sem mais para o momento e certo de vossa honrosa atenção e
atendimento à solicitação, desde já agradecemos, consignando os nossos melhores
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cumprimentos e votos de elevada estima e consideração; 6134 Eduardo Assis -
Vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após lido e aprovado em
plenário, seja autorizado viagem a Porto Alegre para a realização do curso
GESTÃO DE DEMANDAS DE ASSESSORIA E GESTÃO DO PODER PÚBLICO
EFICIENTE EM MODERNO, que realizar-seá de 04 a 07 de fevereiro de 2014 na
instituição INLEGIS - Instituo de Apoio ao Poder Público; 6135 Eduardo Assis - O
Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e aprovado em
plenário, seja enviado oficio à ELETROCAR - Centrais Elétrica de Carazinho para
que a mesma determine ao setor responsável daquela empresa para fazer uma
verificação, troca de lâmpadas e conserto de suportes no que diz respeito a
iluminação pública da rua Amarolino Borges dos Santos, em toda sua extensão,
pois com as chuvas e temporais que aconteceram recentemente, várias lâmpadas
queimaram e os suportes viraram para os lados ou para cima; 6136 Erlei Vieira e
Orion Albuquerque - Os VEREADORES abaixo assinados solicitam na forma
regimental, que após lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADAviagem aos
municípios de Porto Alegre e Canoas, entre os dias 10 e 13 de fevereiro do corrente,
para participar de audiências, no Banrisul com seu Vice Presidente, Flávio Lamel,
no Gabinete Estadual do Deputado Federal Nelson Marchezan Junior, nos
Gabinetes dos Deputados Estaduais, Jorge Pozzobom, Zilá Breitenbach e Lucas
Redecker. Os vereadores possuem também compromisso agendado no município de
Canoas, onde irão fiscalizar o convenio firmado pelo município com a comunidade
terapêutica Coração de Mãe. 6146 Daniel Weber, Estevão De Loreno e Fernando
Sant'Anna de Moraes - O Vereador abaixo subscrito requer que depois de lido em
plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado oficio com os mais
sinceros votos de profundo pesar aos familiares de NILVO HUGO FIEBIG pelo
falecimento, ocorrido no dia 15 de Janeiro de 2014. Disse-lhe Jesus: Eu sou a
ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim ainda que morto viverá. E todo
aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. - João 11: 25-26. À família enlutada
de NILVO HUGO FIEBIG, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido;
6156 Alaor Galdino Tomaz, Anselmo Britzke, Daniel Weber Eduardo Assis, Erlei
Vieira, Estevão De Loreno, Fernando Sant'Anna de Moraes, Gian Pedroso, Marcio
Luiz Hoppen, Orion Albuquerque, Paulino De Moura e Rudi Brombilla - Os
Vereadores abaixo subscritos requerem que depois de lido em plenário, e deferida
na forma regimental, que seja enviado oficio com os mais sinceros votos de
profundo pesar aos familiares de ALINE BASSAN MARTINS pelo falecimento,
ocorrido no dia 24 de Janeiro de 2014. Não existem palavras que possam consolar a
perda prematura de um ente querido. Desejamos de todo coração, em nome do
Poder Legislativo Municipal, que a família de Aline, passado o choque, a dor e a
profunda tristeza, possa encontrar em Deus a coragem que nunca lhes faltou, e
mantê-la em seus corações, com o amor incondicional e todo o exemplo, que mesmo
muito jovem, ela deixou. Deus certamente irá amparar a todos. Disse-lhe Jesus: Eu
sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim ainda que morto viverá. E todo
aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. - João 11: 25-26. À família enlutada
de ALINE BASSAN MARTINS, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto
ocorrido; 6157 Daniel Weber, Estevão De Loreno, Fernando Sant'Anna de
Moraes,Eduardo Assis, Marcio Luiz Hoppen e Otto Gerhardt - Os vereadores a
seguir assinados no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem apresentar o
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requerimento de apoio à Brigada Militar referente à ação acorrida do dia 17 de
Janeiro em Carazinho, onde analisando os fatos ocorridos juntamente com a
comunidade carazinhense, manifestamos o nosso total apoio a estes profissionais
que apesar das condições de trabalho que são submetidos, conseguiram realizar
com sucesso o foco da operação, "prender bandidos", demonstrando vigor em sua
conduta, zelando pelo bem estar da população; 6158 Mareio Hoppen - O Vereador
abaixo assinado requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja
encaminhado ofício externando os mais sinceros votos de pesar aos familiares do
nossOamigo VALÊNCIO FERREIRA, pelo seu falecimento ocorrido no dia 02/02/
2014Ê com muita tristeza que nos despedimos deste grande pai, amigo esposo e avó
exemplar, Pessoa de caráter ilibado, integro, ético e totalmente dedicado a familia,
durante toda sua trajetória de vida procurou fazer o bem a todas as pessoas que o
cercavam. Certamente sua partida deixa saudades e uma grande tristeza no
coração daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo e com ele conviver. Fique,
por fim, neste Requerimento de Pesar a certeza de que o Senhor VALÊNCIO
FERREIRA há de encontra, pelas sacratíssima sendas do Senhor, a merecida PAZ
e a definitiva FELICIDADE. Que seus familiares recebam aqui o reconhecimento
do poder Legislativo e os mais sinceros sentimentos deste vereador; 6161 Paulino
de Moura _Seja encaminhado oficio ao Sr. Jéferson Viadeski Couto, Presidente do
Léo Clube Carazinho, cumprimentando a toda a equipe do clube de jovens pela
limpeza e recolhimento do lixo na avoFlores da Cunha no último domingo dia 02 de
fevereiro, parabenizando a todos pelo trabalho prestado à comunidade. Grande
Expediente: Os vereadores Daniel Weber, Eduardo Assis, Mareio Hoppen, Paulino
de Moura, Anselmo Britzke e Alaor Tomaz fizeram uso da tribuna. Ordem do Dia.
Passamos para apreciação e votação dos requerimentos. O vereador Paulino de
moura pediu questão de ordem para pedir que o presidente colocasse em votação
um requerimento verbal solicitando que os requerimentos e projetos viáveis fossem
votados em bloco. O presidente colocou em discussão o pedido do vereador. Não
havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em votação, vereadores
favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovado por todos
os presentes. O presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura do número e
autor e dos requerimentos. O presidente colocou em discussão os requerimentos.
Não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou os requerimentos em
votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem.
Aprovado por todos os presentes. Passamos agora para apreciação e votação dos
Projetos. Aprovado por todos. O Presidente solicitou que o secretário fizesse a
leitura dos projetos 001/14, 002/14 003/14 e 004/143 da Mesa Diretora. O
presidente solicitou que o secretário procedesse à leitura dos pareceres da CJF dos
projetos denominados. O presidente colocouem discussão os pareceres 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 dos pareceres da COES dos projetos denominados, o
presidente colocou em discussão os pareceres da COES, não havendo vereadores
que quisessem discutir, colocou em votação, vereadores favoráveis permaneçam
como estão, contrários se manifestem. Aprovado por todos. O presidente colocou
em discussão os respectivos projetos com os pareceres já aprovados. Não havendo
vereadores que quisessem discutir, o presidente colocou em votação. Vereadores
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favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestemo Aprovado por
unanimidade o 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 se realizar no dia dez de fevereiro de dois mil e quatorze
M"(j' ,q=ren," , dnre minntn.T"nh,m""no n= "rel,nte nnite.
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