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""dente

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às dezoito horas e
quarenta e cinco minutos ocorreu á quadragésima nona sessão do ano de dois mil e
quatorze da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador Fernando Sant'anna
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. O presidente solicita que seJa feita a
leitura da convocação do suplente: Secretário: C O N V O C A ç Ã O - 34/2014
Senhor Gilnei, CONVOCO Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de
Vereadores, no dia 27 de outubro, tendo em vista pedido de licença do Vereador
Erlei Vieira, por motivos de saúde, conforme dispõe Regimento Interno, art. 11,
inciso lI, alínea a, desta Casa. O Presidente colocou em apreciação a ata 039/14 da
sessão ordinária do dia vinte de outubro 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 nO250/2014
do Executivo Municipal encaminhando resposta Pedido de Informações OP n°
207114;Oficio n° 252/2014 _ do Executivo Municipal solicitando ao Presidente da
Casa providencias para que o Vereador Daniel Weber preste esclarecimentos
quanto a declarações proferIdas por ele na Câmara Municipal de que "alguém está
enchendo os bolsos"; Ofício do Vereador Alaor Tomaz comunicando ausência na
Reunião Ordinária de hoje 27 de outubro de 2014, por motivos de doença; Oficio do
Hospital Comunitário de Carazinho em resposta a OD 804/2014 com relação a
Pedido de Informações sobre os serviços de Oncologia; LEITURA DAS
INDICAÇÕES: 8964 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo juntamente com o
setor competente a realização de melhorias consertos e pinturas nos brinquedos.
Na Praça no Bairro Ouro Preto no Núcleo Habitacional Cohab Ouro Preto; 8965
Paulino de Moura. Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente a
limpeza do terreno da Associação dos Amigos do Núcleo Habitacional Cohab Ouro
Preto. Na rua Pedro Rech; 8966 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo
juntamente com o setor competente o ensaibramento e compactação na Rua
Bernardo Paz toda a sua extensão que liga com a BR 285 que vai para a Faculdade
da ULBRA; 8972 Paulino de Moura - Solicitar ao Executivo juntamente com o setor
competente a limpeza de galhos e lixos espalhados Rua Bernardo Paz na praça
central Bairro: centro em frente ao colégio Nossa Senhora Aparecida; 8978
Fernando Sant'anna _ Solicita ao setor competente que tome as devidas
providencias na Rua Tupiniquins esquina com Rua Nestor de Quadros. Pois no
local as bocas de lobos estão entupidas e o esgoto corre a céu aberto por cima do
asfalto e se acumulando embaixo das casas; 8979 Fernando Sant'anna - Solicita ao
setor competente que tome as devidas providencias nas Estradas do
interior do Distrito de São Bento, em especial a que passa na frente do cemitério e
sai na BR 285, a mesma encontra-se intransitável mesmo em dias de sol; 8980
Fernando Sant'anna . Solicita ao setor competente que realize fiscalização e tome ~
as devidas providencias sobre os ciganos acampados na Praça do Bairro Floresta,
pois os mesmo encontram-se no local a mais de 90 dias, sendo que foi feita uma rua
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improvisada no meio da praça onde estão circulando veículos. Além de tudo ainda
há o acúmulo de lixo e detritos no local; 8981 Fernando Sant'anna - Solicita ao
setor competente que realize reparos na ponte de madeira que se localiza na Rua
Manoel Francisco Notari , a mesma de encontra em péssimo estado, pois está
frouxa e se deteriorando, representando um enorme risco para quem por ali
transita; 8984 Fernando Sant'anna - Solicita ao setor competente que realize
reparos na Rua Monte Alegre, pois o estado da rua é lamentável, sendo um
corredor de ônibus e com grande movimento os buracos se acumulam um ao lado do
outro. O asfalto foi feito só em meia pista e já está todo danificado; 8985 Fernando
Sant'anna _ Solicita ao setor competente que realize reparos na Rua Manoel
Francisco Notari, a qual se encontra em péssimo estado. Sendo uma via sem
pavimentação, valetas se acumulam em toda sua extensão e a vegetação esta
tomando conta da mesma; 8986 Fernando Sant'anna - Solicita ao setor competente
que realize reparos na Rua Assis Brasil, no local há
um esgoto que corre no meio da rua saindo da Creche Princesinha. O cheiro é
horrível e a comunidade reclama muito da situação; 8987 Fernando Sant'anna -
Solicita ao setor competente que tome as devidas providencias nas Ruas Assis
Brasil e Olinto Vargas, onde o lixo que se acumula em uma única lixeira. O pedido
dos moradores é que sejam postas mais lixeiras e a que o local seja devidamente
limpo; 8988 Fernando Sant'anna - Solicita ao setor competente que tome as devidas
providencias na Rua Iracema, pois falta de tubos dificulta a evasão da água que
desemboca na sanga que se encontra no final da mesma. E ainda o estado desta via
sem pavimento encontra-se em péssimo estado, tornando-se intrafegável em dias de
chuva; 8994 Estevão De Loreno e Daniel Weber - Solicita que estude a
possibilidade de realizar o asfaltamento nas Ruas Tamoios e Tupiniquins, no bairro
Conceição; 8995 Daniel Weber e Estevão De Loreno - Solicita para que seja
realizada a limpeza completa do Cemitério Municipal, limpeza dos túmulos e ruas
internas do cemitério, bem como a Rua Leoreval Subtil que da acesso ao Cemitério
Municipal; 8997 Daniel Weber e Estevão De Loreno . Reitera a solicitação para que
seja realizado o trabalho de cascalhamento, ensaibramento e compactação na Rua
Francisco de Assis no trecho entre a BR 285 e a Rua Jornalista E. Ruwer. A
tomada de medidas para melhorar esta via se faz imprescindível, enquanto
aguarda-se a viabilidade de calçamento ou asfaltamento da referida via, que
encontra-se em estado deplorável; 8998 Daniel Weber e Estevão De Loreno -
Solicita para que seja realizada operação tapa buracos na Rua Xavantes, bem como
melhorias no passeio público (calçadas) uma vez que a mesma encontra-se em
condições precárias; 8999 Daniel Weber e Estevão De Loreno - Solicita para que
seja realizada operação tapa buracos na Rua Osmar Weber, bem como melhorias no
passeio público (calçadas) uma vez que a mesma encontra-se em condições
precárias; 9000 Daniel e Estevão De L-oreno - Solicita reparo na ponte localizada na
Rua Afonso Los8; 9003 Eduardo Assis - Que faça o recolhimento de galhos que
foram cortados pelo setor de Meio Ambiente e não recolhidos na rua Pinheiro
Machado em frente ao número 268 e ao lado, bairro Oriental - Fotos em anexo;
9004 Eduardo Assis _ Para que realize o fechamento do buraco que foi aberto para
conserto de canalização após a chuva retirou mais paralelepípedos e foi colocado ~
um cavalete para sinalização há mais de 15 dias e o mesmo está se alargando na
rua Alexandre da Motta n° 80 _ bairro Centro . fotos em anexo; 9007 Rudi . I
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Brombilla _ O Vereador abaixo solicita ao Executivo Municipal juntamente coro a
Secretária de Obras a aquisição URGENTE de equipamento de pintura viária;
9008 Eduardo Assis _ reitera o pedido para que determine ao setor responsável
para que execute melhorias no calçamento da rua Senador Alberto Pasqualini,
Bairro Medianeira; 9009 Eduardo Assis. Reitera o peido para que determine ao
setor responsável para que execute patrolamento, ensaibramento e compactação na
rua Senador Alberto Pasqualini, lado norte da rua Bernardo Paz, Bairro
Medianeira; 9012 Rudi Brombilla - Solicita ao Executivo Municipal para que
determine ao setor competente estudos da viabilidade de tornar UNILATERAL o
estaCionamento da Rua 24 de janeiro, entre os trechos da Rua Marcilio Dias e Rua
Antonio Vargas, por solicitação da comumdade; 9018 Fernando Sant'anna - Solicita
ao setor competente que sejam contratados mais Fiscais para o Município, pois o
numero reduzido dos mesmoS não está suprindo a demanda da cidade. Contratação
esta que aproveitaria o Cadastro Reserva do último concurso realizado, pois e o
mesmo possui quatro nomes na espera parem serem chamados. Esta medida
precisaria ser tomada com urgência antes que vença o prazo de validade desse
concurso; 9020 Marcia Hoppen - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine
ao setor competente, a execução serviço de conserto do calçamento da Rua
Fernandes Vieira, Bairro Sassí, pois encontra-se em péssimo estado sem contar que
a um buraco enorme no meio da Rua podendo aSSImocasionar acidentes devido ao
péssimo estado se for atendido desde já a comunidade agradece; 9021 Estevão De
Loreno e Daniel Weber. SOLICITA a limpeza dos entulhos na Rua Vilmo de Conti,
no bairro Oriental; 9025 Fernando Sant'anna e Paulino de Moura - Solicita ao setor
competente que realize reparos na sarjeta da Av. Pátria em frente ao n° 761, pois
após o recapeamento asfáltico devido à falta de uma canaleta, a água esta se
acumulando no local em dias de chuva; 9031 Gian Pedroso - Solicitando ao
Executivo Municipal para que determine ao setor competente com a máxima
urgência possível uma operação tapa buracos nas ruas do Bairro Ouro Preto que
possuem pavimentação asfaltica e estão em péssimo estado de Conservação.
LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 8963 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. ERALDO SOUZA
TORELLA, por sua vitória na eleição a presidência da Sociedade Recreativa
Harmonia; 8968 Orion Albuquerque' que seja enviado oficio de profundo pesar aos
familiares do jovem Rodrigo Couto, que veio a falecer no dia 22.10 do corrente mês,
que mesmo diante da situação trágica foram capazes de mostrar a sua capacidade
de amor ao próximo, quando optaram pela doação dos órgãos; 8969 Orion
Albuquerque _ que seja enviado oficio de cumprimentos a toda equipe do Hospital
de Carazinho, médicos, enfermeiros, psicólogos, que por amor a vida diante de uma
situação trágica agiram rapidamente com respeito e ética diante dos familiares do
jovem Rodrigo Couto, que veio a falecer no dia 22.10 do corrente mês, conversando
e mostrando a importância da doação de órgãos; 8970 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 RODRIGO DE COUTO "ALErv1ÃO";8971 Paulino de Moura -
Seja AUTORIZADA viagem à Porto AlegreIRS entre os dias 03 a 06 de novembro do .
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Executivo que autorizou os aumentos; Ata do conselho consultivo que homologou o
processo de aumento; TODOS ANEXOS QUE RESPALDARAM ESSE PROCESSO;
9002 Daniel Weber e Estevão De Loreno . Solicita para que seja enviado oficio de
aplauso à Igreja Água Viva que completou 11 anos de serviços prestados a
comunidade; 9005 Eduardo Assis - O Vereador abaixo assinado, requer na forma
regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio de
congratulações a LETÍCIA DE OLIVEIRA, por ter sido selecionada após
apresentação de projeto para realização de especialização em Gestão da qualidade
em Saúde pública. Tal especialização será realizada na Sociedade Beneficente
Albert Einstein em São Paulo no próximo ano vindouro Receba deste Vereador e de
todos os demais desta casa, os mais sinceros votos de parabenização pela conquista
alcançada, sem esquecer que tal ato foi a concluso pela capacidade e conhecimento
que já possui; 9006 Eduardo Assis - O Vereador abaixo assinado, requer na forma
regimental que após lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio de
congratulações a GILVANO DOS SANTOS por ter lançado seu primeiro CD
composto de músicas essencialmente gaúchas e trova. Gilvano já é sabidamente
reconhecido como tradicionalista e ferrenho defensor de nossas raízes gaúchas,
tendo um programa voltado para nossas raízes, locuções em eventos e
apresentações em CTG, sempre defendendo nossas tradições. Receba deste
Vereador e de todos os demais desta casa, os mais sinceros votos de parabenização
pela conquista alcançada e ficamos no aguardo de mais lançamentos, mostrando
todo o vasto repertório gaúcho, do qual é grande conhecedor; 9010 Rudi Brombilla .
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido
em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao jovem atleta
FELIPE GERLING "MOCOTÓ", pela conquista do primeiro lugar na 5" Classe do
Open de Tênis 100 anos do Clube Comercial; 9011 Gilnei Jarré - O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental que após lido em plenário seja enviado oficio
ao Esporte Clube Bartira, na pessoa do seu presidente Gilvano Ricardo Jarre
parabenizando a todos integrantes pelos 10 anos de fundação no município. Mais
precisamente no dia 18 de novembro de 2004, o clube foi fundado e durante toda
essa trajetória já passaram pelo time mais de 80 atletas que conquistaram 21
troféus em diversos campeonatos, o time participa de competições a nível local, nos
clubes Aquático e Comercial e também no torneio municipal de futsal. Recebam as
felicitações do Poder Legislativo Municipal; 9013 Gian Pedroso . Seja enviado ofício
ao Presidente da ELETROCAR solicitado que determine ao setor competente que
seja revista a iluminação da Praça do Bairro Ouro Preto; 9015 Paulino De Moura
Anselmo Britzke Gian Pedroso Orion Albuquerque Eduardo Assis. Seja enviado
oficio de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho ao Vereador e
Presidente desta Casa Rudinei Brombilla, cumprimentando-lhe por ter sido
anunciado pelo Presidente do CREeI RS como novo Delegado da Região de
Carazinho a partir de janeiro de 2015, bem como nosSOS cumprimentos ao
Subdelegado empossado, Rafael Piva; 9016 Qtto Gerhardt e Mareio Hoppen . O
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido
em plenário para aprovação, seja enviado oficio deste Poder Legislativo Municipal,
À Excelentíssima Senhora Dilma Rousseff, Presidenta da República Federativa do
Brasil, reeleita neste domingo 26 de Outubro de 2014 pela a maioria do povo ~
brasileiro. Apesar de haverem muitos brasileiros que não acreditavam na ,
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capacidade do Governo e na reeleição do Partido dos Trabalhadores PT, mais uma
vez o povo mostra sua força, a sua coragem e coloca novamente um verdadeiro
representante do POVO no poder. Diante de todo este tempo, doze anos, conclui-se
que a nação brasileira tem de fato a sua identidade representada pelo PT, o que se
comprova nas urnas. Nunca o cidadão da classe mais baixa, teve os olhares do
governo voltados para si, para a sua condição Social. Um Governo que quer as
crianças na escola, os jovens na Universidade e as famílias com comida na mesa e
casa própria. Esse é o Governo do PT, esse é o governo do POVO. Presidenta Dílma
Rousseff, receba os aplausos deste Vereador, pela competência com que conduziu
esta eleição e pela grande vitória do Partido dos Trabalhadores - PT; 9017 Mareio
Hoppen _O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido e
aprovado em Plenário seja encaminhado oficio de aplauso, Ao Sr. José Ivo Sartori,
do PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro, pela sua vitória na
disputa pelo cargo de Governador do Estado do Rio-Grande do Sul, no 2° turno cuja
eleição ocorreu no dia 26/10/2014, como é de conhecimento de toda a população
gaúcha; 9022 Estevão De Loreno e Daniel Weber - seja enviado oficio ao Ministério
Público Federal, Passo Fundo, à Dra. Bruna Pfaffenzeller, encaminhando fotos e
documentações referentes às Ruas que foram asfaltadas na cidade de Carazinho
RS, as quais foram contempladas pelo Pac e as Ruas que foram asfaltadas com
emendas parlamentares com contrapartidas do município que foram feitas a menos
de um ano e encontram-se já em estado deplorável, conforme fotos em anexo. Nossa
grande preocupação é que a empresa que prestou esses serviços está executando
um grande projeto que ultrapassa o valor de 13 milhões de reais. É impossível que
tamanho investimento não corresponda com a qualidade dos serviços prestados.
Achamos de suma importância que o Ministério Público Federal acompanhe e
analise a documentação desde a licitação até a execução total das obras. Para que
posteriormente não venha a acontecer problemas comoesses que estamos relatando
nas fotos, pois a população que tanto esperou por melhorias nos cobra uma resposta
de como isto pode acontecer em tão pouco tempo. Nós como vereadores eleitos pelo
povo nos sentimos no dever de fiscalizar, e que os recursos públicos sejam bem
aplicados, para que os serviços prestados atendam as expectativas da comunidade;
9023 Daniel Weber e Estevão De loreno - Os vereadores abaixo subscritos
requerem, na forma regimental, que depois de lido em plenário, o senhor presidente
encaminhe oficio ao Executivo Municipal, solicitando com urgência que sejam
prestadas as seguintes informações referentes à execução de pavimentação
asfáltica nas Ruas de Carazinho; 9024 Daniel Weber e Estevão - O vereador abaixo
subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido em plenário, o senhor
presidente encaminhe oficio ao Executivo Municipal, solicitando com urgência que
sejam prestadas informações referente a CORSAN; 9026 Anselmo britzke - O
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido em
plenário, o Sr. Presidente encaminhe oficioao Executivo Municipal, solicitando que
seja informado a esta casa o que segue: 1 - Informar a quantidade de cartelas de
estacionamento rotativo foram vendidas desde o inicio da cobrança nesta
administração; 2 _ Informar o valor total arrecadado até a presente data com venda
das cartelas; 3 _ Informar o valor total arrecadado até a presente data com a
arrecadação das multas; 4 _ Onde foi investido o valor arrecadado com o rl
estacionamento rotativo; 5 _ Encaminhar uma planilha contendo os valores ~,-
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arrecadados mês a mês com as cartelas e com as multas; 9027 Anselmo Britzke - O
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido em
plenário, o Sr. Presidente encaminhe oficio ao Executivo Municipal, solicitando que
seja informado a esta casa o que segue: 1- Das metas estabelecidas na LDO 2014,
informar o que deixou de ser executado; 2 - Quais metas foram cumpridas e se não
cumpridas, informar a razão; 9028 Anselmo Britzke - O Vereador abaixo subscrito
requer, na forma regimental, que depois de lido em plenário, o Sr. Presidente
encaminhe oficio ao Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta
casa o que segue: 1_ Informar o nome do responsável pelo PROCON. 2 - Quantos
funcionários tem o setor? 3 _ Qual horário de atendimento ao público; 4 - Qual é a
média de atendimentos diários que o Procom faz? 5 - Encaminhar cópia de planilha
dos atendimentos contendo informação quanto aos procedimentos adotados para a
resolução dos problemas relatados pelos usuários; 9029 Anselmo Britzke - O
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido em
plenário, o Sr. Presidente encaminhe oficioao Executivo Municipal, solicitando que
seja informado a esta casa o que segue, com relação as Unidades de Saúde do
município: 1 _ Quantos médicos atendem em cada unidade de saúde do município;
2 _ Informar o nome do médico de cada unidade; 3 - Encaminhar uma planilha
contendo informações quanto a quantidade de servidores em cada unidade de
saúde, incluindo CEM e ambulatório municipal, o nome dos mesmos e a função que
exercem; 9030 Marcia Hoppen, Estevão De Loreno e Daniel Weber - Os Vereadores
abaixo assinados solicitam na forma regimental, que após lido e aprovado em
Plenário seja encaminhado oficiode aplauso ao Sr. Magno Hoffmann, presidente da
do Centro Assistencial Regional em Equoterapia - CARE , parabenizando pelo
lançamento que ocorreu na manhã deste sábado (25) o projeto do Centro
Assistencial Regional em Equoterapia - CARE, em parceria com o Jóquei Club de
Carazinho; 9032 Estevão De Loreno, Daniel Weber e Marcia Hoppen - Seja enviado
oficio de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho aos Amigos da Praça
Soldado Adriano, cumprimentando-os pela organização e empenho da belíssima
Festa da Primavera; 9033 Daniel Weber - O vereador a seguir assinado no uso de
suas atribuições legais e regimentais, solicita a ALL para que realize a limpeza de
toda a linha ferroviária do município de Carazinho. LEITURA DOS PROJETOS:
8975 Gian Pedroso _Inclui item V ao Artigo r e altera o parágrafo único do Artigo
do Decreto Legislativo n° 003/2011 o qual cria a homenagem "PROFESSOR
EMÉRITO" destaque do ano no município de Carazmho, que foi instituído pelo
Decreto Legislativo 009/2011Intervalo Regimental. Grande Expediente: Alaar
Tomaz, Anselmo Britzke, Daniel Weber, Eduardo Assis, Gilnei Jarré, Estevão De
Loreno, Fernando Sant'anna, Gian Pedroso, Marcia Hoppen, Otto Gerhardt,
Paulino de Moura e Rudi Brombilla. Ordem do Dia: Apreciação e Votação dos
Requerimentos. O Vereador Gilnei Jarré solicita que os requerimentos e projetos
viáveis com exceção dos requerimentos 9019 e 9022 sejam votados em bloco. O
Presidente coloca em discussão o requerimento verbal do Vereador Gilnei Jarré,
não 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, não havendo vereadores que .
queiram discutir, coloca em votação, vereadores favoráveis permaneçam como ,
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estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. O Presidente coloca em
discussão o requerimento 9016, vereadores Gilnei Jarré, Otto Gerhardt, Paulino de
Moura e Oriou Albuqerque discutiram o requerimento, não havendo mais vereador
que queira discutir coloca em votação, vereadores que concordam permaneçam
como estão, contrários se manifestem, rejeitado por seis votos contrários e cinco
votos favoráveis. O Presidente coloca em discussão o requerimento 9022, os
vereadores Gilnei Jarré, Estevão De Loreno e Paulino de Moura discutiram os
requerimentos, não havendo mais vereador que queira discutir coloca em votação,
vereadores que concordam permaneçam como estão contrários se manifestem,
aprovado pot seis votos favoráveis e cinco votos contrários. O Presidente solicita
que seja feita a leitura da ementa e autor do Relatório 009114e dos Projetos 115/14
e 117/14 do Executivo Municipal. 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 do numero e autor
do Projeto de Lei inviável 111114do Executivo Municipal. O Presidente solicita que
seja feita a leitura do parecer da CJF. O presidente coloca em discussão o parecer
da CJF,o Vereador Paulino de Moura discutiu o projeto, não havendo mais
vereador que queira discutir coloca em votação, vereadores que concordam
permaneçam como estão, contrários se manifestem, rejeitado por 8 votos contrários
e 3 votos favoráveis. O Presidente solicita que seja feita a leitura do parecer da CJF
do relatório da prestação de contas do ano de 2009 do Executivo Municipal. Está
em discussão o parecer, não havendo vereador que queira discutir, coloca em
votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se
manifestem, aprovado o parecer pela rejeição por 9 votos favoráveis e 02 votos
contrários. O Presidente coloca em discussão o Projeto 111/14 do Executivo
Municipal, o Vereador Paulino de Moura discutiu o projeto, não havendo mais
vereadores que queiram discutir coloca em votação, vereadores que concordam
permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos. Nada mais
havendo a sob proteção de Deus o presidente declarou encerrada apresente
sessão, nvocand os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser
reali da no dia 3 de novembro as dezoito horas e quarenta e cinco minut s.
Ten am todos um e c ente noite.
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