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Presidente

Aos dezenove dias do mês de dezembro dois mil e quatorze, ás onze horas e quinze
minutos ocorreu à quadragésima oitava .reunião da Câmara Municipal de
Carazinho. O Vereador Eduardo 'Assis procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. O
presidente pediu que o secretárió procedesse áleitura da c6rivocaçãopara a reunião
extraordinária. O veréa:aõr Anselmo Britzke requereu' véi-balmente que fossem
votados em .blocos ôs projetos viáveis e os .inviáveis em separad8. Não havendo
vereador q~e' queira discutir, o .presidente colocou em votaçã6' o~requerimento.... .verbal do"vereador. Vereadores que .concordam permaneçam como '~estão os

- , " . ~ . ~
contráhosse manifestem. Aprovado por todos. O presidente pediu que'o,sécretário
proçedesse à leitura do número, autor e ementa dos projetos viáveis. Pr~jet~.'de Lei
142/1~)de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza abertura de..Crédito
Suplementar no Orçamento de 2014 e transferência' de' recurso orçamentárlo do
Legislativo para o Executivo; Projeto de 'Lei 141/14 de autoria do Exec~tivo
Municipal, o qual autoriza concessão de auxílio financeiro a entidades; Projeto de
Lei 129/14 de autoria do Executivo Municipal, o qual inclui meta nas Leis n° 7.681-
PPA/2014/2017 e 7.700 - LDO 2014 e autoriza abertura de Crédito Especial no
Orçamento de 2014; Projeto de Lei 114/14 de autoria do Executivo Municipal, o
qual dispõe sobre a criação do Departamento Municipal de Trânsito e da Junta
Administrativa de Recursos de Infração - JARI. é revoga as Leis Municipais n°
2.605/73, 5.212/98 e"6.948/09. O pre~sidente'solicitou que o secretário procedesse à
leitura do Parecer da comissão de Justiça e Finanças. O presidente colocou em
discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Não havendo vereador que
queira discutir, colocou em votação. Vereadores que concordam permaneçam como
estão os contrários se manifestem. Aprovado por todos. O presidente solicitou que o
secretário procedesse à leit}lra do Parecer da comissão de ordem econômica e socia1.
O presidente colocou em. dIscussão o parecer da Comissão de ordem econômica e
social. Não havendo vereàdor--que queira discutir, colocou em votação. Vereadores
que concorda61permaneçamcomoestão os contrários'se manifestem. Aprovado por
todos. O presidente colocouem"di~cus~ãoos Projetos com os parecer~s 'já aprovados.
Não havendo y'ereador que queirá, ..discutir, colocou em votação:' Vereadores que
concordam permaneçam como estão os contrários se manifestem.'-Aprovado por
todos. O presidente solicito!! ao secretário para que"procedesse a leitura do número,
autor e ementa do projeto'147/14. Projeto de Lei.-147/14 de autoria do Executivo
Municipal, o qual Autoriza ~"'município'figurat'~omo Interveniente-Anuente no
Contrato em que o BANRISUL irá firmar como o HCC. O'presidente solicitou que o
secretário procedesse à'leitura,do Parecer da comissão. de Justiça e Finanças. O
presidente colocou emrdisduSsão.o .parecer da.ComissãÓ'd~ Justiça e Finanças. Os
vereadores Paulino de Mourà e Atiselm6 Britzke -mánifestaram-se. O presidente
solicitou ao vice presidente Alaar G. Tomar para que assumisse a presidência para
pronunciamento. O vereador Rudinei Brombilla manifestou-se. Os vereadores
Fernando Sant'Anna de Moraes e Marcia Hoppen solicitaram um aparte. O vice
presidente Alaar G. Tomaz devolveu os trabalhos ao presidente Rudinei Brombilla.
Continuou em discussão o Parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Não
havendo mais vereadores que queiram discutir, o presidente colocou em votação.
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Vereadores que concordam permaneçam como estão os contrários se manifestem. O
parecer da Comissão e Justiça e Finanças foi rejeitado por 9 votos a 2 votos. O
presidente solicitou que o secretário procedesse à leitura do Parecer da comissão de
ordem econômica e social. O presidente colocou em discussão o parecer da Comissão
de ordem econômica e social. Não havendo vereador, que queira discutir, colocou em
votação. Vereadores que: concorçlam I permaneçam" :como estão os contrários se
manifestem. Aprovado por~todos.'O presidente colocou em .votação em votação o
projeto de lei 147J14 com os pareceres já aprovados. Nãó hã"êndo vereador que
queira discutir, coloé~u em votação. Véreadores que concordam permaneçam como
estão os contrários se manifestem~ Aprovado por todos. Nada màis havendo a
tratar, sób(ptóteção de Deus o presidente declarou encerrada a pr~sénté sessão,
convo - - o os senhores vereadores ,para a próxima sessão ordinária a ser. réalizada
no 13:-22 e ezembro às 18h45min, e às 20 horas a Reunião Ordinárüi. ue foi
an ci ia 29 de dezembro.
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