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""'" '- ,.(' .•• 't,."> .- J' .,' A Presidenle

A
.t \C,d"..vd - d b 'I d d' 'I If/l~" . t h. os' reze Ias o mes e -o .fi e OISml e qumze,/os reze oras

e trinta minlu't~s'b~orreu à décim(~egUnd~\esSãOda Câr:'If:~Gnicipal de<:.~,... ;) \ .•.,,.
Carazinho-~<OVereador Anselmo Brifskeproce,deu à leitura de um):trecho da

<.' :. I I ,-
Bíblia:~presidente solicitou ao SenhorSecretárioque procedesse a léi~d da

con~oé~çãO010/-15-da .sessã0~xtraordinária boro_apreciação dos se~h'tes
, .' "'~.. '. " \ 1,...,,-

Projetos de Lei em Regime de Urgência: 'O] - PL 03J/15 - Autor: Execl::Jtivo
I"'~ • v

Municipal+ Dá nova redação ao Art. 60 da LeiMunicipal n. 7.841/14.

02 _ PL 025/15 .- Autor: Executivo M~n~icipal -..Dispõe sobre Ia criação do

Conselho Municipal de Desenvolvimen'to Econômico e Social.Ó3- PL019/15-

Autor: Executivo Municipal - Autoriza abertu;~'?de cr~dit'~ s~plementar no

Orçamento de 2015\ 04 - PL035í2015 - A~;~riza abertura de ~rédito Especial
: ,\ ~ ~

no Orçamento de 20'15. 05 - PL 036/2015 - Cria cargos de Agentes de

Controle Interno de ~é)soal Efetivo do MuMicipio. 06 - PL 038/2015 - Autoriza
\ \ ' ,'I ,

abertura de Crédito Suple'(1entar no Orçamento de' 2015 da FUNDESCAR,07-
" \. " /' JPL039/2015 -06.- Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2015.

/ '- " "o', "08 - PL0401-2015-06 Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento
, "~o '-- "-./ / /' /'1\

de 2015.09- PL04t /2015 - Contrata,emergencialmente Agentes ,de Combate

as Endemias. ÇereadorRudinei Brombiíía~IiCito~.qCe os '.Projetos sejam
"<0. -.."" /votados em bloco, com .•...exceção do projeto ~.025/ que."'possui emenda,

" ---.--:-- ~,;.-- ,,-
também fez solicitação para adiamento de votação do Projeto de lei O19que',,- ' , .,./
tinha pedido de vistóS"'no'''''últimÇl segunda ...feira.\i'ereador Eduardo Assis

solicitou Vistas ao proj~ó'~l?e('üf9~'5,:Jj'préSidente c'"~IOCOUem discussão e
•••.••.••.•••. ." lo • ,_.

votação o pedido de vistas do Vereador Eduardo Assis,que foi aprovado por

todos. O presidente colocou em discussão e votação o pedido do Vereador

Rudinei Brombilla para que os projetos viáveis e sem emendas fossem votados

em bloco, que foi aprovado por todos. O presidente solicitou ao secretario a
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leitura dos projetos que serão votados em bloco. O Presidente passou então

para a Ordem do dia, quando colocou em discussão e votação os pareceres

dos Projetos que foram aprovados por fodos. O presidente colocou em
I J - '"'" • '.~. .óI.\~. '. 11 r

discussão 0$ projetos com, Qs.pareceresj6 aprovados. Qs Vereadores Paulino

de Moura, FernandtSantÀ~~;d~-~ora~s, ~i;;r xaeie(f~e'mO8ritzke, Alaor~. \.; . ....-##/1-
Tomaz, Rudinei Brombilla, Estevão De Loréno e Erlei Vieira. "Presidente: dando

.','. / \ .,'f~
prossegujrjlento a reunião o presidente colocou em votaçãct,ps,projetos

yiáveis....se~~menda. vereadores~.que~~ncordam permaneçam cti):l~estão,, .-_>' I I •••.•.'
contrários se manifestem, aproyados por todos. Presidente solicitou ÇIue:o

"~i .' \ "'q
secretário desse conhecimento ao Projeto de'lei'02SIl'S--que'foi votado .em
, "' \ I ~~.

separa por conter emenda. Colocou em discussãoe votação os pareceres
I

das comissões que foram aprovados por todos. Colocou em discussão a
, 1

Emenda com os pareceres já aprovados! Usoua palavra o Vereador Eduardo
. . I 1

Assis.Não havendo mais vereadores que quis.essemdiscutir, colocou em
, ~~_ A I

votação a emenda. Aprovada "pôr todos.,'Colocou em discussão o Projeto
, I

com a Emenda e os pareceres já aprovados. Aprovado por todos, o Projeto
. " . lcom a emenda. Nada mais, havendo a .tratar, sob a proteção de Deus o. . . -,

presidente declarou encerrada a presente sessão,convocando os senhores
, \ I

vereadores para a próxima sessãoordinária solene' a ser realizada hoje, dia, "' ,
treze de abril.as 18 horas e 45..minutos.Obrigado pela presença de todos e

tenham um ~or:r dia. "',,~ /U~, "'--./ /,'

\~, <:b)
~ov-v>-. "''::; ..~"

Vereador Paullnode Moura . Veread r lao Tomaz
Presidente _~ S mio

( ~--- •...•
1f~'\Z j '\ I~~)~~.
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