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ATA DA REUNIÃO ORDINÃRIA DO DIA 03 DE NOVEMBRO 2014
041114

Ao terceiro dia do mês de novembro dois mil e quatorze, as dezoito e quarenta e
cinco minutos ocorreu à quadragésima primeira reunião da Câmara Municipal de
Carazinho. O Vereador Marcio Hoppen procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. [~
O Presidente solicitou que o secretário procedesse a leitura da convocação do
suplente. Secretário: C O N V O C A ç Ã O - 35/2014. Senhor ilnei, CONVOCO
vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 03 de
novembro, tendo em vista pedido de licença do Vereador Orion Albuquerque, por
motivos de saúde, conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso lI, alínea a,
desta Casa. O presidente colocou em apreciação a ata 040/14 da sessão ordinária
do dia vinte e sete de outubro de dois mil e quatorze. Está em discussão à ata, não
havendo vereadores que quisessem discutir colocou em votação. Aprovado por
todos. O presidente pediu que o secretário procedesse a leitura do expediente da
presente reunião. LEITURA DO EXPEDIENTE: _ Oficio n° 251/2014 - do
Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n° 120/14; Oficio n° 254/2014-
do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n° 121/14; Oficio n° 255/2014
- do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n° 122/14; Ofício n°
257/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n° 124/14; Ofício
n° 258/2014 - do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei n° 125/14;
Oficio n° 259/2014 - do Executivo Municipal encammhando Projeto de Lei n°
126/14; Oficio n° 266/2014 - do Executivo Municipal solicitando a retirada do
Projeto de Lei n° 116/14; Oficio da OAB Carazinho convidando para solenidade de
lançamento da Pedra Fundamental da nova sede da Subseção dia 05/11/2014 as 10
horas no salão do júri do foro de Carazinho; Ofício 321/2014 da Secretaria
Municipal de Saúde solicitando auxilio no valor de R$ 10.000,00; Leitura das
Indicações: 9046 Daniel Weber -Solicita que seja realizado o recapeamento
asfáltico na Rua Almirante Tamandaré trecho entre as Ruas 20 de Setembro e Rua
Charrua; 9054 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que
determine ao setor competente que sejam realizadas obras de melhorias na
tubulação da Travessa Alvino Nodari, Bairro São Miguel; 9055 Alaor Tomaz - Seja
enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao setor compétente que
sejam realizadas obras de melhorias na tubulação da Rua Xavantes, Bairro
Conceição; 9056 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para
que determine ao setor competente que seja realocada a parada de ônibus existente
na Rua Osmar Weber 22, Bairro Novo Ouro Preto; 9062 Daniel Weber - Solicita
melhorias na Rua Tiradentes; 9063 Daniel Weber . Solicita ~a que sejam
retirados os galhos e entulhos em frente ao n° 81 da Ru>4aden s; 065 Paulino
de Moura ~REITERA: Solicitar ao Executivo juntamepte com os .. o competente o
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Sommer ao lado da pista de ciclismo que está um grande matagal esse terreno que
pertence a Prefeitura pois o local está constantemente sujo de vários tipos de lixos;
9067 Paulino de Moura - Reitera: Solicitar ao Executivo juntamente com o setor
competente a refazer o calçamento onde consta vários buracos na Rua 21 de Abril.
Bairro: centro; 9069 Estevão De Loreno - Solicita a operação tapa buracos na Rua
Barão de Antonina, começando da esquina da Avenida Flores da Cunha, até a
esquina com a Avenida Pátria; 9079 Alaor Tomaz . enviado ofício ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente que realize a colocaçãode uma
parada de ônibus na Rua Rerruque Teodoro Schutz esquina com a Rua Antonio
Casemiro da Luz, no Bairro Sol Nascente; 9087 Daniel Weber - Solicita para que
seja realizado o trabalho de roçadas dos cordões, bem como a retirada de mato das
Ruas Silva Jardim, Rua 20 de Setembro, Rua da Paz, Rua Albino Gerhardt, Rua
Paulo Coutinho, Rua Coroados, Rua Saldanha Marinho e Rua Iwar Beckmann.
Fotos em anexo; 9091 Fernando Sant'anna - Solicita ao setor competente que
realize reparos na Rua Rio Negro no trecho abaixo do CAIC, este trecho encontra.
se. Sendo impossível desviar dos buracos; 9093 Fernando Sant'anna - Solicita ao
setor competente que realize limpeza na sanga da baixada do CAIC, a mesma está
completamente tomada pelo lixo, representando um perigo a saúde dos moradores
que ali residem; 9094 Fernando Sant'anna - Solicita ao setor competente que
realize melhorias nas estradas da localidade de Molha Pelego, pois em dias de
chuva estão intransitáveis; 9096 Anselmo Britzke . Encammhamos solicitação ao
Executivo Municipal para que determine ao setor competente com a máxima
urgência possível a realização de melhorias na estrada que dá acesso a Xadrez pois
o local encontra-se em situação precária; 9099 Fernando Sant'anna -Solicita ao
setor competente que realize reparos na Rua Luiza Formigueri da Silva frente ao n°
251, onde existe um enorme buraco perto do meio fio. O mesmo está aberto a mais
de um ano e representa um perigo para quem por ali transita, principalmente a
noite, pois não há sinalização alguma; 9100 Rudi Brombilla - Solicita ao Executivo
Municipal para que determine ao setor competente providencias URGENTES dos
trabalhos de reparos "Tapa Buracos" em toda a extensâo da Rua Ipiranga; 9105
Rudi Brombilla - Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor
competente com a máxima urgência colocação de uma "Parada de Ônibus" em
frente à empresa Carazinho Veículos situada na Av. Flores da Cunha, n° 2339;
9108 Estevão De Loreno - Solicito ao Executivo Municipal para que estude a
possibilidade de realizar a unificaçâo dos bairros Novo Planalto, Aero Clube e
Bairro Planalto, denominando um só nome para o baIrro; 9111 Anselmo Britzke -
Encaminhando solicitação ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente providências quanto a um buraco de esgoto na rua Iracema esquina
com a rua Bandeirantes; 9112 Mareio Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal,
que determine ao setor competente, a execução de serviço de limpeza e capina e
poda das árvores do canteiro que segue a o lado do Asilo São Vicente de Paula e a
retirada de entulhos que se encontram no local, Desde já se for atendido à
comunidade agradece; 9115 Daniel Weber - Solicita melhorias na Rua Monte
Alegre. Fotos em anexo; 9116 Mareio Roppen - Solicitando ao Executivo Municipal,
que determine ao setor competente, a execução de serviço de conserto de um
enorme buraco que se abriu entre a calçada e a rua que fIca localizada na ua
Marechal Floriano Bairro Centro podendo assim ocasionar acidentes e por e sco
a vida de pedestres. Desde já se for atendido a comunidade agradece;-911Sh
Jarré - Solicitando ao Executivo Municipal que determine o set r&;mpJ ;;
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além de danos a saúde solicitamos urgência no atendimento. Encaminhar cópIa
para a Eletrocar; 9121 Estevão De Loreno - Solicita a operação tapa buracos na
Rua Alexandre da Mota, começando na esquina com a Avenida Pátria até a esquina
com a Rua Venâncio Aires; 9122 Estevão De Loreno e Daniel Weber - SOLICITA ao
Executivo Municipal que encaminhe ao setor competente o pedido de reconstrução
e melhorias das rampas de rebaixamento nas calçadas da Avenida Flores da Cunha
e em toda a sua extensão. Leitura dos Requerimentos: 9041 Marcio Hoppen - O
Vereador abaixo assinado requer, na forma regimental, que depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhado oficio externando os mais sinceros votos de pesar aos
familiares do nosso amigo ClAUDIO SCHREINER , pelo seu falecimento ocorrido
no dia 30110/ 2014; 9042 Gian Pedroso . Solicitamos que seja enviado oficio de
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho ao jovem empresário LEANDRO
REINHEIMER, cumprimentando-lhe por ter sido eleito novo Presidente do CDL-
Câmara de Dirigentes Lojistas, para o biênio 2015/2016; 9045 Gian Pedroso -
Solicitamos que seja enviado oficio de congratulações do Poder Legislativo de
Carazinho a Secretaria Municipal de Educação e ao Patronato Santo Antonio pela
promoção e organização do e FESCA - (Festival Estudantil da Canção de
Carazinho), bem como aos Vencedores do Festival que realizou-se nas noites de do
dia 29 e 30 de outubro no auditório do Colégio Notre Dame Aparecida com
apresentações da categoria Infanto-Juvenil (estudantes com idade entre 10 e 14
anos) e da Categoria Juvenil (estudantes com idade entre 15 e 18 anos), com a
participação de estudantes das escolas municipais, estaduais e particulares; 9047
Rudi Brombilla - O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que
depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de
cumprimento a Diretora do Grupo Diário da Manhã, Sra. Jussara Alberton Sirena
sendo extensivo a todos os funcionários e colaboradores, em face as comemorações
dos 34 anos do DIÁRIO DA MANHÃ DE CARAZINHO; 9048 Gian Pedroso -
Solicitamos que seja enviado oficio de congratulações do Poder Legislativo de
Carazinho aos Centros de Juventude do Bairro Santa Terezinha e São Sebastião e
a Ulbra Carazinho pela realização de uma ação social na terça-feira, 28, para
comemorar o Dia das Crianças e que beneficiou mais de 100 crianças dos Centros
da Juventude; 9052 Rudi Brombilla - O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado
oficio de cumprimentos à Direção, Funcionários, colaboradores e sócios do LIONS
CLUB CENTRO, que neste dia 29 de outubro completou 55 anos de fundação; 9053
Paulino de Moura - O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que
depois de ouvido o plenário, seja encaminhado oficio ao Hospital de Caridade de
Carazinho (RCC) cumprimentando e manifestando ainda o reconhecimento deste
vereador que sente-se honrado em homenagear a todos os profissionais do HCC que
tem como objetivo maior valorização a dignidade e o bem estar do ser humano,
dedicando-se diariamente a preservar o que Deus nos deixou de mais precioso a
VIDA estão todos de Parabéns pelo empenho e dedicação por não medirem esforços
para salvar estas vidas do trágico acidente no dia 30/10/2014 .Vocês todos são
especiais Deus ilumine os seus caminhos; 9057 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio
com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. MARCIANO
KAISER pelo falecimento, ocorrido no dia 30 de Outubro de 2014; 9058 ALaor
Tomaz -Seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, a Se(>~r.//:0 .
Municipal de Educação e Cultura e ao Patronato Santo Antoni a rea,zaçã j'tlo
l° FESCA (Festival Estudantil da Canção de Carazinho); 9 9 Ala r Thinaz - eja
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Ressignificando as Interfaces da DIversidade Cultural Brasileira; 9064 Estevão De
Loreno - Seja registrado em Ata e oficializado aos famIliares os mais sinceros votos
de profundo pesar pela perda irreparável do Sr. MARCIANO KAISER, pelo Trágico
falecimento ocorrido no dia 30 de Outubro de 2014; 9068 Estevão De Loreno - Seja
enviado oficio de congratulações do Poder Legislativo à Sra. Eloisa Dreyer,
Secretária da Educação, parabenizando pelo 10 Festival Estudantil da Canção em
parceria com o Patronato Santo Antônio, realizado no Colégio Notre Dame
Aparecida em Carazinho; 9072 ALaor Tomaz . Seja enviado ofício do Poder
Legislativo de Carazinho, a Eliseu Henriques, pela Conquista do 4° Lugar na 2a

Etapa do Circuito Municipal de Corrida de Rua de Passo Fundo, na Categoria
masculino de 55 a 59 anos; 9073 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício do Poder
Legislativo de Carazinho, a Adroaldo José Martini, pela Conquista do 3° Lugar na
2a Etapa do Circuito Municipal de Corrida de Rua de Passo Fundo, na Categoria
masculino de 55 a 59 anos; 9074 Alaor Tomaz - Seja enviado oficio do Poder
Legislativo de Carazinho, a Rodolfo Noetzold de Oliveira, pela Conquista do 3°
Lugar na 2" Etapa do Circuito Municipal de Corrida de Rua de Passo Fundo, na
Categoria masculino de 30 a 34 anos.; 9075 Alaar Tomaz . Seja enviado oficio do
Poder Legislativo de Carazinho, a Mirian Rohrig Henriques, pela Conquista de
Campeã na 2" Etapa do Circuito Municipal de Corrida de Rua de Passo Fundo, na
Categoria feminino de 55 a 59 anos; 9076 ALaor Tomaz - Seja enviado ofício do
Poder Legislativo de Carazinho, a Soeli Kopper de Magalhães, pela Conquista do 2°
Lugar na 2a Etapa do Circuito Municipal de Corrida de Rua de Passo Fundo, na
Categoria feminino de 55 a 59 anos; 9077 Alaar Tomaz - Seja enviado oficio do
Poder Legislativo de Carazinho, a a Sergio Alexandre Espíndola, pela Conquista de
Campeão na 2" Etapa do Circuito Municipal de Corrida de Rua de Passo Fundo, na
Categoria necessidades especiais; 9078 Alaor Tomaz - Seja enviado ofício do Poder
Legislativo de Carazinho, a Anselmo Luiz Souza, pela Conquista de Campeão na 2"
Etapa do Circuito Municipal de Corrida de Rua de Passo Fundo, na Categoria
acima dos 65 anos; 9080 Alaar Tomaz - Seja enviado oficio do Poder Legislativo de
Carazinho, ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais pela realização da
confraternização alusiva ao Dia do Servidor Público e pela passagem dos 25 anos de
fundação; 9088 Paulino de Moura. seja enviado oficio ao Executivo Municipal com
o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: 1- Se existem créditos do Município de
Carazinho referentes às pessoas físicas de prefeitos, vice-prefeitos e secretários
municipais, ocupantes de cargo político no período de 2004 até os dias atuais. 2-
Enviar de forma discriminada, eventuais créditos e execuções em andamento
movidas pelo Município em face dos mesmos; 9092 Anselmo Britzke - Seja
encaminhado e oficio ao Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta
casa o que segue, com relação a empresa que realiza o trabalho de recolhimento de
lixo no município: 1 - Houve a realização de um novo processo de licitação para
contratação da empresa; 2 - Se houve, qual foi a empresa vencedora e qual a data
que a mesma iniciará a prestação do serviço contratado? 3 -Se não houve, quando
haverá. 4-Encaminhar cópia de todo o processo de licitação (de capa a capa); 9095
Gian Pedroso - Solicitamos que seja enviado ofício do Poder Legislativo de
Carazinho cumprimentando o HCC, o SAMU e o Grupo de Socorristas Voluntários,
pelo excelente atendimento prestado as vitimas do acidente com um ônibus na RS
142, entre Não.Me.Toque e Carazinho, na última quinta-feira; 9097 Es~~ De
Loreno, Anselmo Britzke e Daniel Weber - Seja enviado oficio de..-Go'n~atuL~s d
Poder Legislativo ao Hospital de Caridade de Carazinho, à tD~ a Equip.~ méd' a,
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Daniel Weber - Seja enviado oficio de Congratulações do Poder Legislativo a (GVS)
Grupo de Socorristas Voluntários pelo apoio e excelente atendimento prestado as
vítimas do trágico acidente desta última quinta feira na ERS 142; 9101 Anselmo
Britzke, Estevão De Loreno e Daniel Weber . Seja enviado oficio de Congratulações
do Poder Legislativo ao Sr. Cléverson Metzdorf, coordenador do Samu, pelo
excelente atendimento da equipe prestado as vítimas do trágico acidente desta
última quinta feira na ERS 142; 9102 Rudi Brombilla . O Vereador abaixo assinado
solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação,
seja enviado oficio de cumprimentos ao Sr. SÉRGIO CORNÉLIO, que assumi nesta
segunda feita a diretoria de redação do jornal Diário da Manhã; 9103 Daniel Weber
. Solicita para que seja enviado oficio Parabenizando o Sr. Anselmo Luiz Souza,
pela Conquista de Campeão na 2" Etapa do Circuito Municipal de Corrida de Rua
de Passo Fundo, na Categoria acima dos 65 anos; 9104 Anselmo Britzke . O
Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que depois de ouvido o
plenário, seja encaminhado oficio ao Sr. Leandro Rheinheimer; 9106 Estevão De
Loreno, Anselmo Britzke e Daniel Weber - Seja enviado oficio de Congratulações do
Poder Legislativo ao Corpo de Bombeiros de Carazinho, pelo excelente atendimento
prestado as vítimas do trágico acidente desta última quinta feira na ERS 142; 9107
Daniel Weber e Estevão De Loreno - Solicita para que seja enviado oficio
parabenizando o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais pela realização da
confraternização alusiva ao Dia do Servidor Público e pela passagem dos 25 anos de
fundação. Através desta receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal;
9109 - Estevão De Loreno e Daniel Weber - Seja encaminhado ofício ao Sr. Prefeito
Municipal, convocando o Sr. Reinaldo Cavalheiro Vargas, lotado Topógrafo da
Prefeitura Municipal de Carazinho, secretaria de Planejamento, para ocupar
espaço de no máximo 30 minutos do tempo destinado ao Grande Expediente da
reunião Ordinária, dia 10 de Novembro do corrente; 9110 Eduardo Assis - O
Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e aprovado
seja enviado oficio ao Ministério Público Federal em Passo Fundo, solicitando que
eles intervenham para que se faça cumprir a Lei Federal n° 10.098 de 19 de
Dezembro de 2000, Lei esta que determina as disposições gerais e critérios básicos
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e
espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos
meios de transporte e de comunicação; 9113 Eduardo Assis - Seja enviado ofício de
parabenização para o SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência que
prestou um excelente serviço, sempre prestativo e de qualidade no atendimento às
vítimas, chegando ao local logo após, ser comunicado e lá ficando até que o último
passageiro fosse atendido e medicado; 9114 Eduardo Assis - Seja enviado ofício de
parabenização para o GSV . Grupo de Socorristas Voluntários que prestara um
excelente serviço, sempre prestativo e de qualidade no atendimento às vítimas,
chegando ao local logo após, ser comunicado e lá ficando até que o último
passageiro fosse atendido e medicado; 9117 Gilnei Jarré . Seja encammhado este
requerimento ao Executivo Municipal, solicitando atenção e consideração ao que
infra elencamos: Conforme amplamente divulgado nos meios de comunicações
locais, a tarifa proposta pela atual concessionária no pleito licitatário
andamento foi de R$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos). Porém alo
praticado hoje atinge a cifra de R$ 2,40 (dois reais e quarenta pmtãyo O f
acima é extremamente grave, ao tempo que evidencia superf tU.rame
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1 tarifa. Nesse passo, solicitamos a alteração do Decreto Executivo que fix

valor da tarifa urbana, devendo o Conselho Municipal de Transito se manifestar,
após devendo o Executivo Municipal determinar a confecção e publicação de
Decreto apto a reduzir a tarifa local de R$ 2,40 para R$ 1,65. Dito isso, solicitamos
que cópia do presente expediente seja encaminhado ao Ministério Público local, a
fim de que referido órgão se atenha ao evidente superfaturamento da tarifa e/ou
pratica de preço vil em processo licitatóúo, com objetivo de perpetuação da
concessionária atual em prejuízo a livre concorrência, bem como a qualidade do
serviço de transporte coletivo; 9119 Daniel Weber e Estevão De Loreno -
Solicitando que sejam prestadas as seguintes informações referentes aos trabalhos
de roçadas no município; 9120 Daniel Weber e Estevão De Loreno - O Vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de ouvido o plenário, seja
encaminhado oficio ao Sr. Leandro Rheinheimer. Através desta receba as
congratulações do Poder Legislativo Municipal. Grande Expediente:
Questionamentos dos Vereadores ao Engenheiro Leonardo Vargas Rodrigues;
Explanação da Secretária Municipal da Saúde e Questionamentos. Passamos para
a apreciação e votação dos requerimentos. O Vereador Anselmo Britzke solicitou
que os requerimentos sejam votados em bloco. O Presidente coloca em votação o
requerimento verbal do Vereador Anselmo Britzke, vereadores que concordam
permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. O
presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura do número e autor e dos
requerimentos. O presidente colocouem discussão os requerimentos. Os vereadores
Gilnei Jarré e Daniel Weber, se pronunciaram na tribuna. Não havendo mais
vereadores que quisessem discutir, o presidente colocou os requerimentos em
votação. Vereadores favoráveis permaneçam comoestão contrários se manifestem.
Aprovado por todos. O Vereador Anselmo Britzke pede prorrogação de sessão por
30 minutos. O presidente solicitou que o secretário procedesse a leitura do número,
autor e ementa do projeto 112/14 do Executivo Municipal O secretário procedeu a
leitura dos pareceres da CJF dos respectivos projetos. O presidente colocou em
discussão os pareceres da CJF, não havendo vereadores que quisessem discutir,
colocou em votação. Aprovado por todos. O secretário procedeu à leitura dos
pareceres da COES dos projetos denominados. O presidente colocouem discussão
os pareceres da COES, não havendo vereadores que quisessem discutir, colocouem
votação. Aprovado por todos. O presidente colocouem discussão o projeto com os
pareceres já aprovados. Não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou
em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão contrários se
manifestem. Aprovado por todos. O presidente solicitou que o secretário procedesse
a leitura do número, autor e ementa do projeto 086/14 do Executivo Municipal O
secretário procedeu a leitura dos pareceres da CJF dos respectivos projetos. O
presidente colocouem discussão o parecer da CJF inviável, não havendo vereadores
que quisessem discutir, colocou em votação. Rejeitado por dez votos a dois. O
Presidente encaminhou o projeto para COES exarar parecer. O presidente solicitou
que o secretário procedesse a leitura do número, autor e ementa do projeto 109/14
do Executivo Municipal. O secretário procedeu a leitura dos pareceres da CJF dos
respectivos projetos. O presidente colocouem discussão o parecer da CJF inviável,
os Vereadores Eduardo Assis e Paulino de Moura discutiram o projeto não havendo
vereadores que quisessem discutir, colocouem votação. Aprovado por todos. Projeto
Prejudicado. O presidente solicitou que o secretário procedesse a leitura do
número, autor e ementa do projeto 119/14 do Executivo Muniei
procedeu a leitura dos pareceres da CJF dos respectivos pro' o
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COES exarar parecer. O presidente solicitou que o secretário procedesse a leItura
do número, autor e ementa do projeto 118/14do Executivo Municipal O secretário
procedeu a leitura dos pareceres da CJF dos respectivos projetos. O presidente
colocou em discussão o parecer da CJF inviável, não havendo vereadores que
quisessem discutir, colocou em votação. Rejeitado por nove votos a três. O
Presidente encaminhou o projeto para COES exarar parecer. 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 dia 10 de novembro de dois mil e treze às 18h45 minutos, tenham todos uma
excelente noite.

Verea or Rudinel Brombilla
Presidente
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