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Ao vigésimo quinto dia do mês de agosto de dois mil e quatorze, às dezoito horas e
quarenta e cinco minutos ocorreu á trigésima primeira sessão do ano de dois mil e
quatorze da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Fernando 8ant'anna
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente colocou em apreciação a
ata 030/14 da sessão ordinária do dia dezoito de agosto de dois mil e quatorze. Está
em discussão à ata, não havendo vereadores que quisessem discutir colocou em
votação. Aprovado por todos. Secretário: LEITURA DO EXPEDIENTE: Oficio n°
188/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Resposta Pedido de Informação
OP 151/14; Ofício n° 189/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Resposta
Pedido de Informação OP 157/14; Oficio n° 193/2014 - do Executivo Municipal
encaminhando Resposta Pedido de Informação OP 156/14; Ofício do sindicato rural
solicitando apoio financeiro para realização da Expocarazinho 2014; Convite do
Reitor da UPF para o Fórum do Futuro: Ciência, Tecnologia e Inovação
Desenvolvimento dia 22 de agosto as 8.30. LEITURA DAS INDICAÇOES: 8322
Estevão De Loreno e Damel Weber - Solicitamos a Secretária da saúde do
Município de Carazinho que coloque em vigor o piso salarial nacional fixado pela
Lei n. 12.994/2014, publicada no Diário Oficial da União no dia 18.06.2014, aos
profissionais agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às
Endemias, pois conforme fixado na presente lei, é um direito cedido por lei, que
trará benefícios econômicos para estes trabalhadores, que executam com excelência
sua função; 8327 Daniel Weber - Solicita para que seja realizado o recolhimento de
entulhos espalhados em alguns pontos do Bairro Sommer; 8341 Orion Albuquerque
_para que seja confeccionado o calçamento e a colocação da tubulação da Rua João
Olaneck, Bairro Vila Rica. Solicitação dos Moradores; 8342 Orion Albuquerque -
Que seja realizado com urgência o término do asfalto da Rua Marcilio Dias, Bairro
Santo Antônio. Solicitação da Comunidade; 8347 Rudi Brombilla . Solicita ao
Executivo Municipal para que determine ao setor competente providencias
URGENTES dos trabalhos de reparos "Tapa Buracos" em toda a extensão da
Avenida São Bento. Solicitaçâo da comunidade; 8348 Paulino de Moura - Solicitar
ao Executivo que providencie ao setor competente patrolamento e cascalhamento e
a colocaçâo de tubos e bueiros na Rua Porto Alegre no Bairro Fey pois em dias de
chuva fica impossível transitar naquele local; 8351 Daniel Weber - Solicita
melhorias na Rua Jose Morigi; 8354 Gian Pedroso - Solicitando ao Executivo para
que determine ao setor competente, melhorias na pavimentação da Rua Polidoro
Albuquerque, pois há vários trechos cheios de buracos; 8355 Anselmo Britzke -
Encaminhamos solicitação ao Executivo Municipal para que determine ao setor
competente com a máxima urgência possível a realização de cascalhamento,
ensaibramento e compactação na rua Jefferson Pacheco,Bairro Oriental ,pois o
local encontra-se em situação precária; 8356. Paulino de Moura - Solicitar ao ~
Executivo juntamente com o setor competente a limpeza de galhos espalhados nas '-1;AL'
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laterais da Rua Siqueira Campos. Bairro Vila Rica; 8361 Estevão De Loreno -
SOLICITA ao Executivo Municipal que encaminhe ao setor competente a Operação
tapa buracos na Rua Padre Luiz Guanella; 8364 Daniel Weber e Estevão De Loreno
_Fica assegurado o tempo de até 20 (vinte) minutos para estacionar sem cobrança e
realizarem entregas em vias públicas, a todas as empresas de tele entrega com
motocicletas (motoboy), desde que possuam o certificado da condição de
microempreenderlor individuais devidamente registradas no departamento de
transito da PrefeItura Municipal de Carazinho;' 8365 Otto Gerhardt
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente
com a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar o patrolamento e
cascalhamento na Rua Fernando Ferrari B. Santa Terezinha. Pedido dos
moradores; 8366 Otto Gerhardt - Encaminhamos solicitação ao Executivo para que
determine ao setor competente com a máxima urgência possível medidas no sentido
de agilizar o patrolamento e cascalhamento na Rua Uruguaiana B. Fey. Pedido dos
moradores; 8367 Otto Gerhardt - Encaminhamos solicitação ao Executivo para que
determine ao setor competente com a máxima urgência possível medidas no sentido
de agilizar o patrolamento e cascalhamento' na Rua Leopoldo Junges B. Hípica.
Pedido dos moradores; 8368 Alaar Tomaz - Seja enviado ofício ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente que realize o recolhimento de
galhos e entulhos na Rua lpiranga em frente ao nO1069 no Bairro São Miguel; 8369
Otto Gerhardt - Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao
setor competente com a máxima urgência possível medidas no sentido de agilizar o
patrolamento e cascalhamento na Rua General CassaI Martins Brum B. Boa Vista.
Pedido dos moradores; 8371 Alaar Tomaz - Seja enviado ofício ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente que sejam realizadas obras de
melhorias na Rua Ernesto de Quadros, Bairro São Miguel; 8372 Alaor"Tomaz - Seja
enviado ofícioao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que
sejam realizadas obras de melhorias na Rua Maranhão, Bairro Oriental; 8374
Eduardo Assis - Para que determine que se faça manutenção, limpeza e melhoria
na praça do Bairro Sommer; 8375 Eduardo Assis - Reitera pedido para que plllte as
faixas de segurança na Avenida Pátria na entrada da escolinha do Aparecida; 8382
Fernando Sant'anna - Solicita a compactação e quebra de pedras que apenas
espalhadas na Rua Vitória após esquina com a Rua lbaré. Pois a semanas as
mesmas se encontram soltas e de tamanho exagerado dificultando o transito de
pedestres e veículos; 8383 Fernando Sant'anna - Reitera a solicitação de melhorias
nas estradas do interior de nosso município, em atenção especial a Cruzinha e
Pinheiro Marcado. Pois as mesmas amda se encontram intrafegáveis em dias de
chuva, trazendo assim prejuízo aos produtores de leite; 8386 Fernando Sant'anna -
Reitera a solicitação reparos no passeio publico e manutenção da Praça em frente
ao HCC, pois em alguns trechos não existe mais pavimento, causando risco ao
grande número de pedestres e crianças que por ali circulam; 8387 Erlei VieIra -
Solicitando ao Executivo Municipal, que sejam tomadas as medidas cabíveis para
melhorar a iluminação pública das Ruas: CRISTOVÃOCOLOMBO, DOM JOAO
BECKER e DUQUE DE CAXIAS;8388 Fernando Sant'anna - Solicita a sinalização ~
no local onde se encontravam as faixas de segurança na Av. Pátria antes do começo
das melhorias no pavimento que ali está sendo realizada. Mesmo estendendo que o
local está em obras seria necessário a sinalização adequada para evitar acidentes
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com pedestres; 8391 Fernando Sant'anna - Solicita a contratação em regime de
urgência de um Médico Veterinário pelo Município, já que a titular encontra-se em
licença maternidade. Para atendimentos a animais abandonados ou que se
encontram em custódia das ONGs de proteção aos animais. Mim de evitar casos
como o ocorrido a alguns dias, onde um cachorro teve seus olhos brutalmente
arrancados e o tratamento ficou a cargo de uma clínica particular, sendo que esse
atendimento seria obrigação do município, já que se trata de uma questão de saúde
publica. Caso não seja possível a contratação, que o município arque com as
despesas desses atendimentos; 8392 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;
8393 Mareio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente, a execução de colocação de uma lixeira na Rua 21 de Abril Bairro são
João em frente ao n0601atendendo assim a solicitação feita por moradores a agente
de saúde do bairro; 8395 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal,
para que determine ao setor competente que realize a limpeza geral de um terreno
de propriedade da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Machado de Assis.
LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 8330 Paulino de Moura - Seja enviado um
ofício de aplauso ao Sr. Jocélio Cunha, extensivo a toda a diretoria ora empossada
que voltará a presidir a Associação Comercial e Industrial de Carazinho (ACIC) a
partir do dia l° de setembro de 2014. Através desta receba as congratulações do
Poder Legislativo Municipal e minha elevada estima e distinta consideração; 8335
Paulino de Moura - Seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal manifestando
meu repúdio as suas declarações proferidas em entrevista publicada pelo Jornal
Correio Regional do dia 16 de agosto; 8339 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício do
Poder Legislativo de Carazinbo a ORLANDOMORAES LUZ, o "Orlandinho", pela
conquista da medalha de ouro (duplas) e medalha de prata (simples) nas
Olimpíadas da Juventude realizada em Nanjing, China; 8340 Orion Albuquerque -
que seja enviado oficio de Aplauso a nova Diretoria Associação Comercial e
Industrial de Carazinho (Acic).Achapa única tendo Jocélio Nissel Cunha como
presidente foi aclamada pelos presentes. Cassiano Vailaitti - Vice-Presidente da
Área Comercial, Fernando Biazus Vice-Presidente da Área Industrial, Cesar Souza
Vice-Presidente da Área de Prestação de Serviços, Luis Augusto Weber Vice-
Presidente da Área de Agronegócios e Luis Antônio Siqueira é Diretor Financeiro;
8343 Paulino De Moura, Rudi Brombilla, Orion Albuquerque, Anselmo Britzke,
Alaor Galdino Tomaz, Gian Pedroso, Eduardo Assis, Erlei Vieira - Os Vereadores
abaixo subscritos requer, na forma regimental, que depois de lido em PlenárIo, seja
enviado oficiocommais sinceros votos de profundo pesar, pela perda irreparável da
senhora SELMA SANDRI aos 65 anos ocorrido no dia 21 de Agosto de 2014 esposa
do ex. vereador desta casa senhor Luiz Pedro Sandri; 8344 Estevão De Loreno e
Daniel Weber _Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma regimental,
que depois de lido e deferido em plenário, seja enviado um ofício de aplauso ao Sr.
Jocélio Nissel Cunha, extensivo a toda a diretoria ora empossada que voltará a
presidir a Associação Comercial e Industrial de Carazínho (ACIC) a partir do dia l° ~
de setembro de 2014; 8345 Daniel Weber - Solicitação à Brigada Militar de
Carazinho de realização de policiamento ostensivo no Bairro Sommer, nos
arredores da Praça do Bairro devido ao crescente número de usuários de drogas que ' '
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utilizam a praça para consumir e comercializar drogas; 8346 Rudi Brombilla - 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 jovem VALMIR DE SOUZA; 8349 Daniel Weber
_ Seja expedido oficio por esta Egrégia casa na forma de APLAUSO ao Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMPD) extensivo as associações,
Associação do Grupo dos Surdos de Carazinho (AGS), Associação Carazinhense de e
para Deficientes Visuais (ACADEV), Associação dos Deficientes Físicos de
Carazinho (ADEFIC) e Associação dos Deficientes Múltiplos de Carazinho
(ADEMC), pela passagem da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência.
Parabéns ao CMPD, pelo trabalho desenvolvido juntamente com as associações em
prol das pessoas com deficiência, não somente pela passagem desta semana; 8350
Daniel Weber - Solicita para que seja enviado oficio com os mais sinceros votos de
profundo pesar aos familiares de VALMIRDE SOUZASILVEIRA pelo falecimento,
ocorrido no dia 24 de Agosto de 2014; 8353 Gian Pedroso - Seja encaminhado oficio
de cumprimentos ao Sr. Jocélio Cunha, que assumiu novamente a Presidência da
Associação Comercial e Industrial de Carazinho - ACIC; 8357 Estevão De Loreno .
Seja enviado Ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Sr. Nelson Giaretta e
esposa Sonia Giaretta, parabenizando-os pelo recebimento do Prêmio Corretor
Ouro Tokio Marine, pela oitava vez consecutiva, em Ipojuca, Pernambuco; 8358
Daniel Weber - Solicita para que seja enviado oficio de aplauso a toda equipe dos
Voluntários do Riso de Carazinho; 8359 Gian Pedroso - Seja enviado oficio de
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho ao jovem empresário Adriano
Süss, extensivo a Alessandra CavaI Süss e Giovana Süss, cumprimentando-os pela
inauguração da nova ótica Renato Joalheiro, na Avenida Flores da Cunha, 2191;
8360 Daniel Weber - Solicita para que seja enVIado oficio com os mais sinceros
votos de profundo pesar aos familiares de SELMA SANDRI pelo falecimento,
ocorrido no dia 21 de Agosto de 2014; 8362 Mareio Hoppen - Seja enviado oficio do
Poder Legislativo de Carazinho ao Dl'. Silvano Pauletti de Moura, cumprimentando
e manifestando o reconhecimento deste Vereador pelo excelente trabalho que vem
desempenhando junto ao Hospital de Caridade de Carazinho; 8370 Daniel Weber -
REITERA a solicitação para que seja realizadas melhorias na iluminação da Praça
do Bairro Sommer, localizada nos fundos da Eletrocar, pois a atual situação da
iluminação neste local tem gerado preocupação para os moradores do local; 8373
Eduardo Assis - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que preste a
seguinte informação: Em virtude do recebimento da resposta oficio n° 188/14 GPC,
saliento que a referida não condiz com o solicitado, pois reiterando, o Sr, Prefeito
Municipal, na tribuna desta casa no dia 14 de julho, referiu-se a um certo "termo" e
o que foi enviado foi a ata de uma reunião da comissão de sindicância de
27111/2013. A pergunta do Vereador foi a seguinte: . Sobre a demissão do então
Secretário, Sr. Paulo Barboza, o corte de madeiras foi no mês de abril, e sendo que o
mesmo assumiu a pasta em Junho, por que razão ele foi demitido; - no que o ~
Prefeito respondeu que Paulo Barboza tinha assinado um "termo", ao qual o Sr.
Prefeito não soube precisar sobre o conteúdo, sendo assim solicita se houver: 1.
Cópia do referido termo em que consta a assinatura do Sr. Secretário da época,
Paulo Barboza; 8376 Eduardo Assis - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, ,
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para que preste a seguinte informação com relação a sinaleira localizada na
Avenida Flores da Cunha, esquina com a Rua Eurico Araújo a qual foi instalada a
pouco tempo e a mesma funcionou por menos de 10 dias. solicito; 1. Qual foi o tipo
de compra da referida sinaleira, por licitação ou tomada de preços; 2. Ata da
referida compra; 3. Valor pago pelo equipamento; 3. se houve estudo para
implantação da sinaleira naquele local; 4. Qual a medida a ser tomada sobre o
trânsito naquele local, val ter sinaleira ou não?; 8377 Eduardo Assis - Seja enviado
oficio aos Cavaleiros do Planalto Médio pela condução e entrega da Chama Crioula
ao Município no dia 24 de agosto próximo passado. Parabenização pela condução da
chama Crioula desde Cruz Alta até nosso MunicíplO,sendo um dos símbolos mais
importantes dos festejos da Semana Farroupilha; 8378 Rudi Brombilla - Vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário
para aprovação, seja enviado oficiode cumprimentos ao jovem atleta Carazinhense
Orlanmnho Luz, que conquistou hoje no dia 25 de agosto de 2014 na chave de
duplas, a medalha de ouro nas Olimpíadas da Juventude em Nanjing, na China;
8379 Rudi Brombilla - Seja enviado oficio de cumprimentos ao Presidente do
CRECI - RS Sr. FLÁVIO KOCH e ao Supervisor de Delegacias do mesmo Sr. LUIS
ANTONIO SEHNEM, pelos 50 anos de entidade que serão festejados no próximo
dia 27 de agosto; 8380 Alaar Tomaz - OVereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado
oficioao DAER - RS Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem solicitando
melhorias na sinalização da ERS 142 compreendendo os trechos entre o Trevo
Diógenes Martins Pinto até as imediações da empresa Soder. Essa solicitação ora
se faz, em virtude da referida sinalização encontrar-se apagada, tornando a
visibilidade quase inexistente. Sugerimos a colocação de sinalização tipo "olho de
gato" devido ao grande fluxo de veículos existentes nesse local. Solicitamos as
devidas providências a serem tomadas com urgência para evitar acidentes que tem
se tornado rotineiro; 8381 Estevão De Loreno, Daniel Weber, Fernando Sant'Anna
de Moraes, Marcia Luiz Hoppen, Otto Gerhardt, Paulino De Moura - Seja enviado
oficio do Poder Legislativo de Carazinho a Orlando Moraes Luz, o "Orlandinho",
pela conquista da medalha de ouro (duplas) e medalha de prata (simples) nas
Olimpíadas da Juventude realizada em Nanjing, China; 8384 Erlei Vieira -
SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A LIQUIDAÇÃO DA
DESPESA COM PESSOAL DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2012 ATÉ AGOSTO
DE 2014; 8385 Fernando Sant'anna - O vereador signatário solicita que depois de
lido em plenário, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal para que preste
as seguintes informações abaixo: 1) Quem realizou a poda drástica nas arvores em
frente ao ColégioNossa Senhora Aparecida e Praça dos Amores? 2) De quem partiu
a ordem para tal poda? 3) Qual tipo de Licença Ambiental é necessária para
realizar este tipo de poda; 8389 Daniel Weber e Estevão De Loreno - O vereador a
seguir assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais, solicita para seja
enviado requerimento de repudio ao Governador Tarso Genro e os Secretario de
Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, devido a este estar deslocando efetivos
do interior do estado para a capital, sendo que esta atitude só faz com que toda
população do interior fique desassistida. Entendemos que o governo deveria
preocupar-se em proporcionar aos seus contribuintes mais segurança, abrindo
novos concursos formando novos policiais e aumentando a segurança para nossa

Av. Floresda Cunha, 799 - Caixa postal: 171 - Fone PABX:(54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


'. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

população. Tendo em vista, solicitando aumento no número de efetivos em nosso
município. A presente solicitação justifica-se pelo aumento da criminalidade e
também ao número de ocorrências. Acreditamos que esta medida trará maior
segurança para nosso município; 8390 Erlei Vieira - SOLICITAÇÃO DA
LISTAGEM DOS FUNCIONÁRIOS AUTORIZADOS A CONDUZIREM AS
VIATURAS DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE; 8394 Alaor Tomaz-
O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido
em plenário para aprovação, seja enviado oficio ao Sr. Túlio Luiz Zamin -
Digníssimo Presidente Banrisul solicitando para que seja designado um posto de
coleta de tributos estaduais junto ao Detran de Carazinho. Esta solicitação ora se
faz, em virtude dos contribuintes terem que se deslocar até a agência para
pagamentos originados de transações envolvendo veículos, tornando mais moroso
esse procedimento. Salientamos que as futuras instalações da agência bancária do
Banrisul de Carazinho será distante de onde está estabelecido o Detran, tornando
esse requerimento de grande valia, para entao podermos tornar os excelentes
serviços prestados por esta conceituada instituição ainda mais valoroso, pOISassim
conseguiremos atender aos anseios de nossa comunidade. Intervalo Regimental: 10
min Grande Expediente: Anselmo Britzke, Alaor Tomaz, Erlei Vieira, Fernando
Sant'anna, Daniel Weber, Marcia Hoppen e Paulino de Moura fizeram o uso da
tribuna. Ordem do Dia: Apreciação e Votação dos Requerimentos. O Vereador
Anselmo Britzke solicita que os requerimentos e os projetos viáveis com exceção dos
Projetos de Lei Complementar 005/14 e 006/14 sejam votados em bloco. O
Presidente coloca em discussão o requerimento verbal do Vereador Anselmo, nao
havendo Vereador que queira discutir coloca em votação, vereadores que
concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos.
O Presidente solicita ao Secretário Leitura do número e autor dos requerimentos. O
Presidente coloca em discussão os requerimentos, os Vereadores Paulino de Moura,
Alaar Tomaz e Estevão De Loreno discutiram os requerimentos, não havendo mais
vereadores que queiram discutir, coloca em votação, vereadores favoráveis
permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. O
Presidente solicita que seja feita a leitura da ementa e autor dos Projetos 088/14,
089/14, 090/14 e 091/14 do Executivo Municipal, o Projeto de Decreto Legislativo
005/14 do Vereador Anselmo Brizke e o Projeto de Lei Complementar 004/14 do
Vereador Daniel Weber. O Presidente solicita que seja feita a leitura do parecer da
CJF. O presidente coloca em discussão o parecer da CJF, não havendo vereador que
queira discutir coloca em votação, vereadores que concordam permaneçam como
estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. O Presidente solicita que seja
feita a leitura do parecer da COES. O presidente coloca em discussão o parecer da
COES, não havendo vereador que queira discutir coloca em votação, vereadores que
concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos.
Está em discussão os projetos com os pareceres já aprovados, não havendo
vereadores que queiram discutir coloco em votação, vereadores que concordam
permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. O
Presidente solicita que seja feita a leitura da ementa e autor do Projeto de Lei ~
Complementar 005114 de autoria do Vereador Erlei Vieira. O Presidente solicita
que seja feita a leitura do parecer da CJF. O presidente coloca em discussão o .
parecer da CJF, não havendo vereador que queira discutir coloca em votação,
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vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem,
aprovado por todos. O Presidente solicita que seja feita a leitura do parecer da
COES. O presidente coloca em discussão o parecer da COES, não havendo vereador
que queira discutir coloca em votação, vereadores que concordam permaneçam
como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. Está em discussão os
projetos com os pareceres já aprovados, os Vereadores Erlei Vieira, Paulino de
Moura, Fernando Sant'anna, Estevão De Loreno, Anselmo Britzke, Marcio Hoppen,
Alaor Tomaz, Orioo Albuquerque, Gian Pedresa, Anselmo Britzke, não havendo
mais vereadores que queiram discutir colocoem votação, vereadores que concordam
permaneçam como estão, contrários se manifestem, rejeitado por 7 votos contrários
e 5 votos favoráveis. O Presidente solicita que seja feita a leitura da ementa e autor
do Projeto de Lei Complementar 006/14 de autoria do Vereador Erlei Vieira. O
Presidente solicita que seja feita a leitura do parecer da CJF. O presidente coloca
em discussão o parecer da CJF, não havendo vereador que queira discutir coloca
em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se
manifestem, aprovado por todos. O Presidente solicita que seja feita a leitura do
parecer da COES. O presidente coloca em discussão o parecer da COES, não
havendo vereador que queira discutir coloca em votação, vereadores que concordam
permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. Está em
discussão os projetos com os pareceres já aprovados, não havendo vereadores que
queiram discutir coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como
estão, contrários se manifestem, rejeitado por 10 votos contrários e 2 votos
favoráveis. 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 primeIro de setembro de dois mil e
quatorze às dezoito horas e quarenta e cincominutos. Tenham todos uma excelente
noite.
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