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Aovigésimo q.uarto d!a do mês;;..,de~?o.?~m.!€,o.,d~~S:~i.!:'é"qtl~torze,ás.~ezoito ?ra~resider)te
quar~~ta e CInCO~m.~ta~~:~'2'el~,')arqua~rageSlma \;t~rt~r~:;m~aa .da Camara
Mumclpal de Carazmho:"O,Ve'reador Paulino. de Maura procedeu-::aleItura de um
tre~h~ ~a Bíb~.; 'ót.ptétúlente calaco~e~-.-ª,~reciação a "âtà"(qi3.2'~ .da se~sã~
ardinana do dezessete de novembro de dOISmlhe quatorze. Esta em~dlscussao a
ata, não.havênaiJv~readares que qutsessem~disc';hr calocou em votaJã'ótApravado
por tadas ..Ó;résidente pediu que a sectetáti6 prac~desse a leitura do e~p~di~nte da

••••," "",' I' '".'~
presente.reunião. LEITURA DO EX'iEDIENTE: Oficio na 290/2014 - da Exécútivo
Municipàl\'éncaminhando RespostasPedido de In~ormaçãa OP 243/14; oficio'"' Il;0
29l!20,t4~ do Executivo MunicipaLencaminhando Resp.os.ta_P_epido.4e Infor~ãa
OP:23"6/14;Oficio na 292/2014 - da Executivo~'Muni'cipalencamiIlhanda Prajettl,dé"
Lei nO'ÚJ8114;Oficio na 293/2014 - do Executivo Murhcipal encaminh~ndo Respa'Sta
Pedido de Infarmação OP 237/14; Oficio na 294/2014 - da Executi~o Municipal
encaminhando. Respasta Pedida de Informaç'aa"OP 252114;Ofício.na 295/2014 - da
Executivo Municipal encaminhando Projetà)de"Lei ..139/14; Oficia [da Grupo. de
Socarristas Voluntárias pedindo. espaço na~Tribuna Livre.de nav~mbro; Email da
Secretaria de Administração. canvidanda para "pàrticip~r dá Capacitação. e
Treinamento Pública côm Cansultores"da DPM,'dia "2'5de naverribro;"Canvite para

, ".: ••' '..-c-.' ' • -
reinauguração do CMEP, dia 10 de dezembro.as 16 horas; Convite para abertura da
Natal Alegria e demais "p''ragramaçãa;Oficio da Pragrama Primeira Infância Melhar
_ PIM, canvidando' para>~venta alusiva ao Dia do Beb-e, dia" 13 de "dezembro das
13.30 as 17.30, na !Praça~albinoHillebrandt; 0ficio do Clube-'de'Laça"de Carazinha
solicitando auxilio nnancêi,r'à,para a realizaçãórlo Rodeio Cidade de Carazinha, de
16 a 18 de janeiro de 2015;\Úfício do HCC solicitando ay:kili6 financeiro; Ofício da
Brigada Militar salicitanda "'aulciliofinanceiro;,;Ofício....•.dó ,Sindicato rdo Servidores
Públicos Municipáis de Carazlnh'õ,~alicitandaapresentaçãa de em.enda ao.Projeto
de Lei na 12.6/~~;Oficia do HGÇ"'cop.vidand?/p{ra reunião. s?bre ~~aúde da
município. de:Cai'àzinho dia 21111 às Og...haras' na salão nabre HCC;,Léitura das
Indícações: \9364'~'Orion Albuquerque~ que(,~eja efetu~db o ~pátrolamento,
cascalhamento e bampactaçãa da Rua João. Olaneck,""'Bairra/VilaRica:;9365 Orion
Albuquerque _ RE"ITERANDQ..•,pIVERSAS sôtICrf-:\.y..oES, qUl1lpravidencie a
limpeza das boca de l6bo lacaliZàda'.::.na.RuaMina,s,Getais, entre as ruas São.Paulo

, ..•.•.. '- -- --e Pernambuco, Bairro. Oriental. Salicita-ção.da"Camunidade;,'9377 Erlei Vieira -
Solicitando ao. Executivo "'Municipal, que determiné,...aó setor campetente a
realização de reparo no e,álçam'entoi"-lacaliza_dana' Rúá:c&exandre da Matta, em
fre~te ao, n060, neste 10êãl~e~~sl7tuwan~er~~'~,~~'~a<cra:té~ forma.da pela açã~
daagua e os maradares temem que 'alguma"'cnança venha a se fenr; 9378 ErleI
Vieira _Solicitando. ao Executivo Municipal, que determine ao. setor competente a
realização. de reparo na calçamento e calacação de meia fia, em frente a Flaricultura
Orquibelo, na Rua Barão. do Triunfa, n0268; 9379 Gian Pedrosa - Solicitando ao
Executivo para que determine ao. setar competente uma operação. tapa buracos no
asfalto da Rua Goiás, na bairro. Oriental, especialmente na faixa central em toda
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sua extensão, pois encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade devido aos
inúmeros buracos; 9380 Gian Pedroso - Encaminhamos solicitação que se refere à
instalação de redutores de velocidade ou quebra-molas nas proximidades do
entroncamento entre as ruas Mato Grosso e Ceará, pois com a pavimentação
asfaltica recentemente feita, o referido local tornou bastante perigoso em razão de
que os veÍCulos que por ali cirj::ulaIU'cos~uil:J.aiii~.&"mpreen.deralta velocidade; 9384
Eduardo Assis - Para que esfiid~'a_-pd~ªibiiidaae ,~a"'tt~eThej~Sechada a Av. Flores
d C h d,:",- 'h ••.• '.'"a 0800h ,"--'1' li'a un a aos omlngos~no'.orano as : oras ate as- 3:.00' oras entre as ruas
Alfe;~s Rodrigo e.,R~~!~dro"Vargas para.....q':le,~~ja.P?ssível aP'~át~ty.d7esportes, as
famílias levem:f seus' •.filhos para andarem de "blclc1eta, patmetesJej afins; 9385
P li d M...,.....••..,..:y S li . E 1'. . •. ,~~au no e, ,.'our~. o cItar ao XrcutlVo..Juntamente com o setor c~pt:!tente o
patrolamenttj7:.éhsaibramento e comp,actaç'ã6 na Rua Clemente Bermas-qu~1N"272
Bairro: ~i~£iér; .9386 Alaor Tomaz jSeja envi~do. ofici~ ao Executivo M"il4~iB:al,
para qve'Aetermme ao setor competente que sejam realIzadas obras de melhorIas
na Ru~.~Epitácio Pessoa, Bairro l?roecker; 93881 Rudi Brombilla. Solicitâ;}io
Exeç@ivo Municipai quedetermine ao setor competente. o. recõlhimentoY de-

,'c. . ' • t:.-
Entulh6s e Galhos Secos na Rua GONÇALVES bEDO, esquina com a' Rua General
Netto; 9389 Rudi Brombilla - Solicita ao Executivõ para que deterrtline ao set~r
competente os serViços de Limpeza e Capina"na Av. Flores da Cunha, ao lado do
Posto do Baixinho; 9390 Rudi Brombilla,.c'$olicita ao Executivo Municipal que
determine ao setor competente o recolhime~to de Entulhos e Gaihos Secos no
Monumento na ent~ada da cidade situado na Av. Flores da Cunha'em frente à Bier
Site; 9391 Rudi Btombilla - Solicitaj~o Executivo.p~ra que détermine ao setor
competente os ser0ço~t\de Limpeza:-t:::apina~éjManutenção ~G~NTES, como
também implantação de lixeiras no PARQUE MUNICIPAL João Xavier da Cruz;
9393 Mareio Hopp~n - SoÜcitando ao Executivo Municipal, quê deter:inine ao setor
competente, a exe9ução 's~~ço de retirada 4e':.Entul~os, q-âlhos e llixos na Rua
Dinarte da Costa n0701 Glória; 9395 Estevão De~Loreno. SOLICITA a reconstrução, ',,, ,': - .
dos calçamentos das Ruas Machado de Assis e Fernando Abott no bairro São Pedro;
9397 Fernando Sant'anna ~,>Sblicita ao setor competente que realize reparos na
Rua Tamandar~("~ois a me~~~~ncontra-se .em p:é£simo estado e~iptrafegável,
trazendo transtornos para quem por ali transita'; 9398 Fernando Sant'anna -
Solicita ao se~r"competente que ~aÜie ..reparo('na.Rua Charruâs, pois"'"amesma
encontra-se em péssimo estado, trazertdostrânstornos para que'in po'r ~li transita,
sendo que a mesIfut é um corredor de ônibus;,,9J2Ó-'Fértland~S~nt'anrla -'Solicita ao
setor competente que realize ,reparos' na Rua t:::oro~adós,póisa mesm'a encontra-se
em péssimo estado, trazendo t'?àbstornos pára quem:põr~li transiia, sendo que a
mesma é um corredor dê'.ônibus; 9402--DàÍ1iel-Webé"~Estevão.De Loreno - Solicita
para que seja tomadas medida~ para solucionar o problema de escoamento de água f)
na Rua Cel. Bueno de Qúaaros-"-porque a mesma.fica'âlagãda em dias chuvosos;
9403 Daniel e Estevão. Solicita {)"àra1q~i~jam t;Õ~adas h1edidas para solucionar o
problema de escoamento de á"gui'~)Ei'uã:V.jce-rÍtEi.-H~nrique Thormann porque a
mesma fica alagada em dias chuvosos; 9405 Estevão e Daniel - SOLICITA a
reconstrução do calçamento da Rua Cristóvão Colombo, começando na esquina com
a Rua General CassaI Martins Brum em toda a sua extensão, no bairro Boa Vista; ~
9406 Orion Albuquerque . Solicitando a retirada de entulhos no final da Rua ,
Travessa Ipiranga, em frente ao n° 60, Bairro Vargas; 9411 Alaor Tomaz - Seja
enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente que
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sejam realizadas obras de melhorias na Rua Jacques Loss, Bairro Princesa; 9413
Alaor Tomaz . Seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que determine ao
setor competente que sejam realizadas obras de melhorias na Rua Piauí, Bairro
Oriental; 9414 Alaor Toroaz - Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao
setor competente, a execução serviço patrolamento e ensaibramento e compactação
na Rua Elisio N. Bortoli da Silva--::Ea"irro 811nt,'cTerezinha e em toda sua extensão;

. .....r.-~'.~]O ,lo";',,!", '. ', ..•••~f."-... .9415 MarelO Hoppen . Sohcl~an~~--ao'ExecutlVoIM,!-!lüclpal, que determme ao setor
competente, a execuçãó=,,~eivi'Jó-de, Venho através ~dEt;tetrefterar o pedido de
patrolamento e entaibr.'âIíiento e compactação na Rua Cuiabâ'b'1t{rró'Floresta e em
toda sua extenSão_póis , esta impossívéÍ tran-;itar no local e do'1eitó'~queesta não
pode, ficar(~pe\li(fo dos moradores (se fOLatendi\lo a comunidade '-a&a:á~çe;9416
Daniel e;1~~~fão - Solicita ao Exkc}.Itivó.~baraque seja realizado ~<t.!!,d~para
realização. de canalização da Sanga Farrapos; 9417 Estevão e Daniel- SOLIGITA
ao set6Í'~c'<frúpetentea execução dos ~erviços de melhorias do pontilhão e u"é";césso
do betó;-na rua Charrua, bairro Prirlcesa; 9418 Alaór Tomaz - Seja enviado oficio~o

!-_" I .- =--.' - -,,',- ---.- ---, y
Exeçutivo Municipal, para que determine ao setor competente que sejam realizadas-
obras-dé melhorias na Rua Raul Pilia, BalIro São Miguel; 9419 Mareio Hopp~n -
Solicitando ao Exetutivo Municipal, que determine ao setor compete~te, a execução•
serviço de, patrolamento e ensaibramento e'-coinpactação na Rua Ca"steloBranco e
em toda sua exte&são; 9420 Estevão, Da:niel, Fernando e Mareio ~- Solicita que
estude a possibilidade de realizar o asfalt~mento "na-,Rua Charrrua, no bairro
Princesa. Leitura' dos Requerimentos: 9348 Giari"'-Pedr6so. ~eja~encaminhado
oficio ao Presidente dg Cotrijal, Sr. 'Nei CésarMânick, ao Coordemídor do Projeto
Escola no Campo: Sr.\Enio Schroéder e pár~ o gerente' Régionàl Aliança da
Syngenta, Sr. Vitor Pitdnin cumprimentando-lhes pela re'alização dó projeto neste
ano de 2014, que c"ontoüt,om a participação de mil e quinhen,tos alupos; 9349 Gian
Pedroso. Seja encáminliado oficio ao Presidenre da Cotrijal, Sr.iNei César Mânica,

• ", ". .', _ ( ,K r'.
cumprImentando-lhes por"terem conqUlstadoL'nesteano de 2014, o Certificado de
Responsabilidade '\ Social:\. 'em reconhecime,nto ao/ tr<~balhoJ voltado ao
desenvolvimento dqs produtoris, colaboradores ,e das comunidades onde a Cotrijal
está inserida. A""--cooperativá...fÓi,uma das'/ 126 cl~ssificada6 plHa Assembleia
Legislativa do~It~oGrande do S~Jpara receber o Ce-ftipcá.do,dent;é 161"'e.ntidadese
empresas inscrítás; 9350 Gian Pedros6':--Seja-ehviado ofício a UNIMED,"'que neste
dia 17 de noternjJto, Dia Mundial d~'Goril'bate ~~ Câncer de....Próst~t~,Jealizaram
na Av. Pátria, uma ação de conscientizaçã6' sobre"o NOVEMBRO"'AZUL, com a

, "-' '.... ','

disponibilidade de"\,exames' de HIV, Hepatite R:'e ~C;,(9351 Gian •.Pedroso - Seja
encaminhado ofício ~'-Direção'dt;Ur-up_oGazeta,- e~te!Ísivb'a equipe'"que fez parte do
programa desenvolvid~'durante o ~~d;'-2014-::i:ülSescolas do-ihunicípio, o AGITO
100.3 FM, cumprimentando-lpes não só pelo sucesso~dEfsta programação, mas e
principalmente pela ac~i~~S' '~~e"-tev:~,p'o.;,tÇlda-COrriÚnl?ã'qeescolar d~s esc~las
onde os programas ao V1VOforl!~ -desepv,oIYldp~;,~354~Glan"Pedroso - Seja enVIado
oficio de congratulações do Poder"IÃ'gislativb':de:Ca-fazinho, a Associação Comercial
e Industrial de Carazinho - ACIC, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Carazinho-
CDL, ao Sindicato do Comércio Varejista de Carazinho - SCVC e ao Sindicato
Rural, pela realização da edição 2014 do Troféu João de Barro Excelência~
Empresarial que se realizará no próximo dia 04 de dezembro, bem como as duas
grandes personalidades que serão agraciadas com o Troféu João de Barro 2014, o .
empresário Sr. João Schuster, e o Advogado Dr, Michael Chehad; 9363 Gian
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Pedroso _ seja encaminhado oficio a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa
da Secretária Eloisa, cumprimentando a todos os servidores da Secretaria e de
outras secretarias que não mediram esforços no sentido de produzir a decoração de
natal de nossa cidade. Uma das mais belas decorações até hoje desenvolvidas que
só vem a nos encantar, principalmente pela criatividade; 9366 Eduardo, Erlei e
Orion. Os .Vereadores aba~..?.;.,a~~a;dos/'1~~~r~~.tn51..f2rma regimental que seja
aprovado VIagem a Porto fJ~gr!0RS-entre, os ilif!.?:~~~28 Ae novembro de 2014
para cumprir agenda,~ebdo:"o' que segue - TCE - Tribunal/ae~Contas do Estado-
IGAN . Secretari~E~iâd~al de Saúde .Mental - FGTAS";'llG~bihete Deputado
Estadual Zi~1iei,tehbach - Gabine~DêÍ)UtaJ()'~stadual Márci6£~?1~b~';,Gabinete
Deputado estadual Lucas Reidecker Horário de'~saída: 26/11/2014 '0::'08:00horas

(j' j"' • ~', ~"...-"

Rertorno:
õ
28/11/Z014 _ 18:00 horas;~9370"'Gian Pedroso - Seja enviado oficio do

Poder ~~il~lativo de Carazinho/ ao jovem \ Orlando Luz, "O~G1náú~ho",
cumprimentando-lhe por ter recebido no último sábado (22) o troféu de4A~lhor
Ten~s'tà -juvenil Masculino720.H, .....<1ürante a entrega do Prêmio Tênis Melhol"t?S:::-do
Anó';2b14, com apoio da CBT _ ConfederàÇão BrãSiléira.ade'TêniS' e da Re~:Sta
Têni~~ em cerimônia realizada no Costão~do'Sabtinho em Floriánópolis; 9374
Estevão e Daniel 1_ Seja enviado oficio do Poder Legislativo de Catazinho a Sra.
Soeli Magalhães, Ipela conquista do 10 lúgàr na Etapa Noturna do Circuito
Municipal de Corridas de Rua, realizado nó dià 22 de Novembro de"Z014, na UPF
em Passo Fundo;T9376 Daniel Weber - 'SÓlicita à"ELETROCAR .para que seja
realizada a manutenção da iluminação publica da.'l\venida Sãô Bento no que se
refere à troca de lâmpadas, já que:rriJ,litas se'€mcoiitram queimadãs; 9383 Daniel
Weber _ Solicita para','que seja enviãcio oficio....de aplauso ,a Cissiano Martins dos
Santos e Ariane ,Schh'dos Santos; 9387 Rudi Brombilla -;0 Vereador abaixo
assinado solicita na fotrria regimental, que depois de submetido em plenário para
aprovação, seja eriviadô"ofl.ciode cumprimentos(ao Sr. JOCÉLIO NISSEL CUNHA
extensivo a todos:os integr:antes de sua equipe; porassumlr,Dovamemte o cargo de
Presidente da Asiociação "C6mercial e Industrial de Car~zÍIího (ACIC); 9392 Rudi
Brombilla _O Vereador ab~ix6'assinado solicitá na fornia regimental, que depois de
lido em plenário-edeferido p~la Presidência, seja con~3ignádoem Ata-e oficiado aos
familiares vot~s de profundo'pe'sar em :nome~do.PODER LEGISbATIVO DE

.' •.,..... •... ..••. . , •••• , " .'
CARAZINHO. pelo falecimento do simhor~OTAV10 ALVES/DA COSTA; 9394
Daniel e EstevaoJ- Solicita para qu;Seji' enviado oficio de aplausiai,João Luiz de
Mari pela inauJturaçãà do novo espaço da~jL \réíeulos; 93'!-)6Dartiel"e Estevão -
Solicit~ para qué,sej.a enVi.~~o'o,fi,cio.~e ~lii.us~$a~~Diári~, da Manhã pelo
envolVImento no atendImento a'família Vltlma do mêendlO do BaIrro Sommer nesta
madrugada; 9399 Rucií~Alaor, Pa~finb-~';:Ansein'1o~lli-an,Orion,"Erlei e Eduardo. Os
Vereadores abaixo subscritos.requerem, na forma regimentál, que depois de lido em
plenário, o Sr. Presidenq:€nc~minhe_ofícil?. ao_~xecutiV::~~M.\!,nicipal,solicitando que
seja informado a esta casá! 0~4uê, segue.: -11-:-,Cbm",rêlaçãó ao valor do repasse
financeiro da Câmara que foi'-d~tdivido'-ei.! Z01'3-(~obra),R$ 462.000,00, informar ({)
onde foi utilizado o respectivo valor. 2 - Encaminhar cópia dos empenhos referente
a utilização do valor acima mencionado. JUSTIFICATIVA: Ter informações de
quais as demandas foram atendidas com a sobra do repasse da Câmara no ano deJh
2013, já que trata-se de uma valor correspondente a quase meio milhão de reais;
9401 Fernando Sant'anna - O Vereador abaixo subscrito requer, na forma ...,
regimental, que depois de lido e deferido em plenário, seja enviado oficio de aplauso '
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a Academia de Dança Corpo & Arte pela realização da linda apresentação de
danças ocorrida no último sábado no salão nobre do Colégio Nossa Senhora
Aparecida. Através desta receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal;
9404 Fernando Sant'anna _ O Vereador abaixo subscrito requer, na forma
regimental, que depois de lido e deferido ~fll.plenário, seja enviado oficio de aplauso
ao Yacamim pela realização do.'"G)irage iSale:;:-ql:ie', contou com inúmeras doações e
grande participação daccohúf~Ülãd.~.~Agf;d~denao'l,t:rr:;bé:tnem especial ao Sr. Cesar
Souza que :edeu<$ ~~p!çb-,t~de-f?i realiz~~o o ba~~r~'~r::aS-~sdesta receba ~s
congratulaçoes ,do ~r()der Leglslatlvo¥umclpal; 9407 OnonrAlbüquerque . seJa
encaminhado"}Óficio de aplauso ao.l'Comandânte do 2° GruPõ:f'd~;'Policiamento
Ambient_a!:dí;.BrigadaMilitar, Sar(enta '[a)ter À~gusto Sarai:-, p~l~l~IT),açãa a
graduaçao-:.de1°Sargento; 9408 OrlOnAlbqueruque - seja enviadO oficIOde ,aplauso,
A l',..t"utrria de saldada feminina d~ Brigada Militar de Carazinba ;';~lizóu um
encantro neste sábado. (22) pira camemaràr as 20 anas de fG'"niaçãa,
carifr-;;~rnizaçãa essa, .que faireafizada em um jantar na Q'Assada, ande a~grupa
lernhrou os tempps com suas família; 94lC)"Rudi;"'Alaor,Pauliriõ;"~'Anselmo,{.óian,
Orian, Erlei e Eduardo. _ Os Vereadares ab'áixa',subscritas requerem. na fdrmaI . ,. ."

regimental, que depois de lido em plenário, o Sr, Presidente encàminhe ofício ao
Executivo Municipal, solicitando que seja iiifôrmado a esta casa o qile segue, diante
de informações do RCC, que, foram inêlusive ,divulgadas pela 'imprensa local,
quanto a atrasos'no repasse de recursos pa~a o RCC: 1_Informar"se há realmente~ ' :, ", .. .'
atraso nesses repasses, e de quanto tempo e esse;atraso; 2- Se o repasse fOIfeIto,
encaminhar a c~pia \le documentoigue compÍ'ovam'o repasse e a cópia do referido.~ ,-...1 ,~.
empenho. 3 _ Se réalmente houve atraso quanto aos repasses para o HCC,

\ . " : . .
esclarecer quais:os motivos que levam a justificar este atraso; 9412 Alaor Tomaz-
Seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a S~cretaria Municipal de
Educação e Cultura -"-SMEC,pela Organização das' Atividades alusiva ao Natal
Alegria 2014. Grande \Expediente: Tribuiíà' Livre' Representante do Grupo de
Socorristas e Romenag~m'~umbi dos Palmares, Pas~aroos pará a apreciação e
votaçã~ dos Je~que~imerÍ~~"? ~ereador,f'Anse~mri,Britzke };?licitou que os
requenrnentos e proJetos VlavelSseJam votados em bloco, O Pr,esl.dente coloca em
votação o.~equerimento veroal "'do Vereadqr /Anselmo Britzke, 'vereadores que
concordani'perili.aneçam como e;tãe,'tontráf{os se' manifestem~ ap:r'ovâdopor todos.
O presidenté sólicitou que o secretatiõ" fizess~ a leitura do)"número e 'autor e dos
requerimentos\!? preside~te calocau em,disÇ;,s~ãÕ,as r~,q';erimeií~as:Não. havendo
vereadores que qUlsessem:::..4iscutlr,o preSIdente c~Jocou os .requerImentos em
votação, vereadoresSavorávei;:p.ermaneçam.comô':-:átão contráÍ'ios se manifestem.
Aprovado por todos. b,p_residenteooli~itou :qu~secretári.o procedesse a leitura do
número, autor e ementà""'dos.projetos 133/14, 132/14,.,128/14, 127114do Executivo
Municipal e Relatório(Q(QG-4:Ík-gislativoMunicipal~O.;séêfetário procedeu a leitura
dos pareceres da CJF dos re~R~p"ÍiVõsipr?jetqs!':'O,preéide'iíte colocou em discussão o
parecer da CJF, não havendo .1I:\í~teadàtésl.qu~ quisessem discutir, colocou em
votação. Aprovado por todos, O secretário procedeu à leitura dos pareceres da
COES dos projetos denominados. O presidente colocou em discussão os pareceres
da COES, não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em votação. ~
Aprovado por todos, O presidente colocou em discussão o projeto com os pareceres ,.1'
já aprovados. Não havendo Vereadores que queiram discutir coloco em votação,
vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem,
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aprovado por todos. O presidente solicitou que o secretário procedesse a leitura do
da Emenda Modificativa do projeto 113/14 (parecer inviável já rejeitado) do
Executivo Municipal. O secretário procedeu a leitura dos pareceres da CJF da
Emenda do Projeto. O presidente colocou em discussão o parecer da CJF da
Emenda, não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em votação.
Aprovado por todos. O Presidérite "'colo~aem' .discussão a Emenda, não havendo
Vereadores que queiram'~dis~utIT1c~lot~rii,..r~t'~ãt,-~ereadores que concordam
permaneçam com8. e'S4'Q:õS ~ontrários se manifeste'nt ~p.iqY3;da a emenda por
todos.O secr!t~riàtpttcedeu à leitura .••.dos. pareceres d.1i"',GOES

"a dos projetos
denominados:',.(O:J'presidente colocou~m disêussão os parece'te-i"/daf.COES, não

h d
.•• ' "d "d" '1 t - ,'A'~ daven o 'verea ores que qmsessem lscutIT, co ocou em vo açao.~ prova o por

todos. O.:pre~idente colocou em disbussão'"t5projeto com os pareceres /já~ttovados.
Não hàve6do Vereadores que queirhm discutir c~loco em votação, veré'iid&es que

~_ •••.• _ _~ I' J. 'r~'~

conc?!:,dgmpermaneçam como est",.o,co"-tranos s,: mamfestem, aprovado por,todos,
Náda malS havendo a-tratar, soh_proteçao de Deus o presldente declarou encerr-ada
a 'presente sessão, convocando os senhorê;s,ve!e';;'dãres para"a.próxima ~ssão
ordinária a ser tealizada no dia 01 de dezembro de dois mil e ,'treze às (sh45. ' .
minutos, tenham todos uma excelente noite."
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