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Prelldente

Ao vigésimo nono dia do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis.as dezoito
horas horas, ocorreu a sétima sessão do ano de dois mil e dezesseis da
Cãmara Municipal de Carazinho. O Vereador Ofto Gerhardt procedeu à
leitura de um trecho da Bíblia.O Presidentesolicitou que fosse feita a leitura da
convocação da reunião extraordinária. Secretário: ONVOCO os senhores
vereadores para uma Reunião EXTRAORDINÁRIA,a ser realizada dia 29 de
fevereiro, SEGUNDAFEIRA,com início previsto para as 20 horas e 30 minutos,
para apreciação do seguinte projeto de Lei: 01 Projeto de Lei 017/16 do
Executivo Municipal Concede abono salarial aos Agentes Comunitários de
Saúde, vinculados a equipe da Estratégia de Saúde da Familia _ ESF. O
Presidente solicita que seja feita a leitura do parecer da Comissão de Justiça e
Finanças, coloca em discussão o parecer, não havendo vereadores que
queiram discutir coloca em votação, aprovado por todos. O Presidente solicita
que seja feita a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e
Social, coloca em discussão o parecer, não havendo vereadores que queiram
discutir coloca em votação, aprovado por todos. O Presidente coloca em
discussão o projeto com os pareceres já aprovados. não havendo vereadores
que queiram discutir, coloca em votação. aprovado por todos. 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 07 de março de dois mil e dezesseisàs dezoito
horas e quarenta e cinco minutos.
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