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ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 21 de março de 2018.

Excelentíssimo Senhor.

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Proposta de Emenda a Lei Orgânica CCU11?

Senhor Presidente:

eM.lARA M'!N'CIPAL

.c~:."lWrrM
,.~.Ql1.Sf--

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa Proposta de Emenda a

Lei Orgênica, que Dá r'lOV8 redação ao Art. 69 da Lei Orgânica do Municipio de Carezinho.

ExpOSição de Motivos:

A proposta de alteração do Art. 69 da Lei Orgilnica do Municipio visa atender

solicitaçâo do Conselho Municipal de Assistência Social- CMASC, Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICACAR li do Conselho Municipal do Idoso de

Carazinho _ CMIC. a fim de adequar a legislação municipal com o disposto nas legislações

federais abai)(o mencionadas. com relação ao número de membros dos conselhos

municipais:

_ Lei Federal nO 8.06911990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do

Adolescente - ECA:

Art, 88. São diretrizes da polltica de afendimento.

11_ criação de conse!hos municipais. esteduals e nacional dos direitos

da criança e do adolescente, órgtJos deliberativos e controladores das

ações em todos os nlveis. assegurada a participação popular

parifária por meio de organizações represenfatlvas (grifo nosso).

segundo !oi$ federal, e$taduais e municipais;

_ Lei Federal nO8.842/1994. que dispõe sobre a polltica nacional do idoso,

A'ria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências:
www.<.>razjnllo.",gov.b'
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Art. fJ' Os conselhos nacional, estaduais, do Distrito Federal fi

municipais do idoso serão órgãos permanentes, paritários fi

deliberaI/vos, compostos por igual numero de representantes dos

órgãos fi entidades públicas e de organizações representativas da

sociedade civil ligadas à área (gn"o nosso)

- Lei Federal n~ 8,74211993, que dispõe sobre a organizaçilo da ASSistência

Social fi dá outras providências:

Art 30, t; condição para os repasses, aos Municípios, aos Estados fi

ao Distrito Federal, dos recursos de Que trata esta Lei, a efetiva

inslituiçiJo e funcionamento de:

I - Conselho de Assistencia Social, de composição parittlrla enlre
governo e sociedade civil (grifo noSSO).

I

~.

Atenciosamente,

___ .•.••"o;nl\o, ".£ov.1>I'
•••••.••,0.", •••••.•<IaCunna, 0'12&00,Centro
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PROPOSTA DE EMENDA, A lEI ORGÂNICA

Dá nova redação ao Art. 69 da Lei
Orgânica do Município de Carazinho.

Art. 1" O Art. 69 da Lei Orgânica do Municlpio, passa li vigar com a seguinte
redação:

"Art. 69. Os conselhos municipais são com~5tos por número impaf de
membros, excetuando-se aqueles que por força de Lei maior devam ter participação
paritâria, observando-se, quando for o caso, a representaçlio da administração, das
entidades publicas, associativas, classistas e dos contribuintes," (NR)

Art. 2" Esta Emenda a lei OrgâniG3entra em vigor na data de sua

• I
~~ iCU'

publicaçãO.
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~ 2'. Se a Cên'er. mo ~",r. remuneração do Prefeito. ao "'ce-Pre!e,lo, n'" tt.rmoo
desta 3rt1~0.serão 'eai"''''''''' 0$ ",Iores das ".'"''.'.0;;;''' com bi<\. no "'efi""nta de ro"eçOO
m",etaria """'bel",,de p«o Go""mo F<;>:Jorlll"""",p""derne 00 periodo ~.",rorrido após o u~
reajuste.

~ 3" _ O IAce.f'refeilo somente reoobe"" suboi<!••• quando de!;empen~' !un'iÕ'"'
adn1i",trauva., "'" OOI'lS",,~nd3com o M, 54 d.,lJo \.OIi.

~ 4" _O disposto nesta saçioo apice ..•• ",nda que o Prefuito "eja .-.:meado. nos casos do
;"le""nç~o,

Seçã" VI
Dos Au>.ilia,u Oi,.'oo do P,efeil0

Art. 61 _ São "u»lia' •• di",105do Prele'!u'
1_ o' Se"'eláMoo !>\In«'pois ou Diro!ores eqr.ivalenles;
"-os SuoprofoilOS,
~ 1•• Os 3uxil"ms oiretos do P",fa,to"OO do lil'i"e"""'es;,!o d<rslee molo d"~'ações (ie

o."" no alo"" respecti"" posse.
~ 2' . O, Secr"láMos ou 0;"'10''''' .00 soldor""'~nte ,",'p",s<l"" •• com o prefeito ".,m

alO. que ."' ".rom ordenarem Oupraurn,em,

Soção VI
Oas Se,vido,es Público.

Art. 62 _ Sã<>s"""do'",, do MJn;eipio.10_ CGque ocup""" c;l'!jCG.rum;",," w emP"'9""
da a<i'llino;lray!jodireta. das aUIa'qui'" e f'mdaçôe5 pú\ll;css, bem <:<:<noCG""""tdos por contrato
par" al""dar Mcessdad<rs \emPO",ri"" d. e",epC"'MI interesse do !>\In,cipro,~efl'l,dO$em I•• local.

~ ,. _o. cargos em <;0"1'.•••• 0 ou fUnções g"'tific"cU; <bi P<;>:Jere5E,",wti"" " L~latilQ,
""p.;\ada a ;n(1epen(iênciados Podems p",,,st::J ro~~tuc"",llt'nent., ""o POdot.ioser OOJpa"'" por
cônjuge. pa,.ntes ",nsangüiMOS. ~fI'Is OU>",r "00>;;0, alé o $e~r><lo QralJ. do \/i"".p",!e;\tl,
P'ef"ito e ver.~d", •••

I _ O; cargos em ",,,,,,,.:.0 ou f\.<1çócsgr"UI",d ••• <lOPooe, L"9slatilQ n;;o pOOerm ,,..
o""podos por dl''luge e p"r~n'" <:ons3nqüineos, 3~"" ou por "<t>~o. OI" o segUldo g'aJ, do
Pref1lilO,Vice.pr~r",lO" V"readores, b",.., <:<:<nodo POO8tE",cu~1Q para com o P<;>:Je,Legislati"".

~ 2' _ Ficam O>:lnto. "" plll~merllOS, com a rcspeçti••• "",n"ração, dos ""rgos em
oon,,".ão,, runo;;;""9rôlficadas PIll~~OSem d""~<Drdo COO1as oisposiçõco do P3rãg~d'" pr'm"11Il
des'" ~ttigo, cujos ai"" a<;kli;nis~e~\QS~"c,,'aló= de",r~o ,e' em;ti"", pelo I'fefo>loe Pr.$id ••.•'"
da CIm.", ~"'n;e,l'aj. ,e'oectl •.••m.,.,le, o'~ 30 (tnnta) di•• após a publ''''r;3o _ta Emenda

Ar!. 63 _ o. dlre,tOlle de••••"" dos sc"'do"," púloliws do !>\In,çlpio.sorao disciplir-..w.
em lei <:<:<nplem""",r,que i""tit"r o "'9me ,..,id;co ';"'ico.

Art. 64 _ O Pla",,~" Camo;ra _ Se",dor" IhJn;c;po;" disopiMra "Iorm3 de .""""" ~
CIMS,," supoMcres, ""'" a adoção Oe trileMos objdl<l' de """Ii.<;oo, assogurildo O sist..-ll" de
pr"",,oçoo por .,,~;;jjede. me",c.,,,,"to.

Art. 6~ _ E assegurada. para "f'O""n"'<lOna. a c",:agem reo<proça do t_po de
conm••••~o p",,~enc","a, med ••nle D!Irt,d:loexpedda peia Pre~d •.nci. Social N."onal,

Art. 66 _ O !>\In<clp;opoderá i""lIIul, ,""",e p",~denci;lrio próprio w """JI.r-<;.t>" reg""o
pe"d.'lCô"1(} fedaral ou ""ladu,,;

P~,,'graro únl~o _ S. o sis:trn. pre";de"diir", ""rohoo nll<J ",segurar pro",nlos
ln1Cgr(li$~"" "pooen18<loo.cabor;! ao ~"'nielpio ga",ntir o """,pIMlOO"'ç'oo, na Iorma a "e' pre"",'"
em lei.

Se~ãoVIII
Do. Conselhotl Munl<lpals

Ar!. 67 ~ 5cmo •.••tituidos rooselhos murOcipo•• rom e fi"••;,,"de de "u>il"r •
aam;"'"tr"ç~O "" or",nlação, dclitmr.Çllo. p"~"i"",ento. InlCIPrelaç;o w julgamento de maleMade
."" CU"~e'ênç,a,

At1-68 _ Ate, ool't'cifi<:ar;!"" "lflt:OJ'ções~e cada conseU..,. sua org••.•,:t3~o. """'posição,
!une,o""mcnto, forma <lam"",,"c~ r!. ~_j"ms e ~'4lI"""" ~ p"'''' ~" du,aç;lo dos ""'p~c1i••.••
mandalOS,.em rcm,",e[~,,"o.

Art. 6~ _ Os \l>l'I$oIhaomUrlQpais sOO wmp<ll<~ oor n(meltl Inpat d. m"",n.:..
oooe'v'milo .•••, quando ror o ,,""o. ~ "'pn'l8""açAa da a<;kliilislta~a, """ e_cIes púbtcas.
el&>Ciabws. cl••••••lBs e <los<)Qn!rbu.ll•••.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

OIUrJ\,TAÇÃO rÜ:NICA
413121118

Mat~l'i3' Propo~la de Emenda à Lei Orgànica n.
OOI/~OlR
Ementa; EMENOA À LEI ORGÂNICA. ll\lC1ATIVA.
CIIEFE DO PODER EXECUTIVO. ADEQUAÇÃO
LEGISLAÇÃO MUI'ICjPAl. A \.Fl FEDERAL DA
NOVA REDAÇÃO AHTlG06'J.
OIUE .•••l'AÇÃO. FAVOl{Á VEL

Trata_s" de pedido encaminhado pela SeryjdOTa Vi\'ianc MuJlcr Mellezes
Nunes no ~pnnarnento Jurídico desta Casa Lel'isl~ljva, para que sejJ emitida mientaçã(l (ecnlca. em
seus a'"ccIOS constitucionais e lCg;lis. acerCa da Proposta de Emenda li Lei Orga"ic" n. 00112018. de
aUI",ía do Poder ExecllIivo, qLlCdú "o"" red"I'u" a" "rrigr>69 l.e; OrXà1lil.'(j do U""icipiQ d"
Car"~i,,!,,,_

Os rnotivr>s constam em anexo à minuta de lei al'rc.<enlada,

A legi1imidade p",a" Chofe do Poder E"cculi,'o iniciar Opresente pro<:<:,so
legi,lm;vo encomra pre'-;<ãe> na Lei OrgãOlca local, inexi,(jndo .icios. POr1llnto. n.'tc pM1icular:
lem~w"",jo. apenas, que a 'Nal'ilo deverá ser ",ali,ada em ~oi, turnos. com inter,tfcio miriimo de 10
(de,.) dias, e sua ar'm'ação exige a maioria qualilkada dos memb"" da ("árnara (9). deYendu a
me,ma ocorrer no P'"'o de 30 (trinta) dia •. a con1a, ,!c >ua al'""enlHçiio (LO. an 26').

Da p"'posla de lei:

A propo,la de .n,enda ã lei orgânic'a .. 'egundo Sna exposição de mori,'us.
pretendc altemr a redação do anigo 69, meluindo a p;m;cip~çiio 1"lr1,dár; •• nos çOllseJhos municipais,
quando estabelecido em lei propria,

Na integra, a pll.'posta do lei. busca atender uma solicitação de "a"o'
conselhos MIJll;cipai, como, CONDICACAR, CMIC, E CEMASC. para ade'luar a lei oll'-ii,,;ca
Municipal à J-<:gislaçÕt;, Federai,. q"e prevcem c," seu estatUlo.' a "u t~"r;ci!,(Jçii" pop"lar
partidária. pur m<'iude o'"l5,mi:aç,;,." '''P'''''eIl1alin •.''', como P'" exemplo. o e,ratu!o do ECA, a lei
8,842/9'] que criou o çonselno do Ido>o, dentre outras,

'Art 26 - A LeiOrg~niCilpode'~ .er en>eodooapor propo.ta:
t_ de um lerço. "Omínimo,dos memb<osda C~mara:
Il_ do Pre'eito
~ 1'. A proposia .erl! .otada em doi. turnos, com in!e~ticio min,mo de dez dias, e aprovada pela maioria
q""lilicada dos membms da Cama'a, no pralo de trintad",•. a COfltarda SUaapresentação
~ 2". ALe, Olga""", nlio podera acr emendada na "igênoa de [atMo de SIt,oOutl&intervenç.'lono Município.

,
Av, Floras da Cunha. 799. Cai:<aPostal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 _CEP: 99500-000. CA~INHOIRS
E-mail: camaracrz@camaracrz.f'S.gov.br www.camaracrz.f'S.9ov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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A emenda Lei org<inica. proposta por esta lei é mateeia do chamado
"mérito administrativo", do qual se permite 3p<:ms o controle legal. sob pena de indevida
inl<:rferfnáa entre poderes.

Nesse sentido. n~o se vislumbnl nenhum i=gularidade ou
Jesproporcionalidadc da rdi::rida preposição. qual visa apenas adcqu;rçilo da lei Muniçipal a
Lei Federais que criaram alguns conselhos Federais. buscando apenas regulamentar a
formação e partição de rncmhros populares /lOS Conselhos Municipais. pennitindo a
participação popular através de Orl!aniLa~ôes representativas.

p", lai, razões, a \";ahilidade recll;cH da l'n"Scnte pr0I""'la dc'''lIlend~ à
1..,1Orgânica. ,,,,lá correIa, Estando o Projeto ,k Lei viáveL formal e materialmente.

F.~ '"<Inclusão, ""Iw melhor juiw.

CflRAzr"HO (RS). lI2 de abril de 2018,

I~UERRA LO:"GO
flsscs~llr Jurídico da Mesa iJirelora

,
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 _CEP: 99500-000 _CARAZlNHOIRS
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA
42!t'2018

Matéria: PROPOSTA DE EMENDA A lEI
ORGÂNICAOO1/2018
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAl.
PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA
QUE DISPOE SOBRE O NÚMERO DE
MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
REGRA DE PARIDADE ENTRE AS
REPRESENTAçCeS. REQUISITOS
FORMAIS PREENCHIDOS, MÉRITO SEM
vlclos. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão de Justiça e
Finanças ao Departamento Juridioo desta Casa Legislativa, para que seja emitida
orientação tecnlca em seus aspectos constitucionais e legais, acerca da Proposta Emenda
ã Lei Orgãrllca n 001, de 21 de março de 2018, de autoria do Chefe do Poder Executivo,
que diJ nova teÚdçao ao 111169 d(l Lei Orgtmica do Municlpio de Carazinho

Os moti~os estâo de~idamente apresentados

É o brevissimo relato, passa-se a fundamentar,

A proposta de emenda à lei orgllnica, de iniciativa do Chefe do
Poder Exeeut'vo oa nova redação ao art. 69, para prever que os conselhos municipais
sejam compostos por número impar, sal~o aqueles que, necessariamente, devam lei
participação paritária, observando-se, ainda, a representaçâo da administraÇcSO, das
entidades públicas, assoe'ativas, classistas e dos contribuintes,

A competência material é do Municipio de Carazinho, por envolver
nítido interesse local' mostrando.se correta, tamt>ém, a iniciativa legislativa, por ter sido
proposla por um de seus legitimados~.

'(CRFB) Compeln ""s Munidplos
l-legislar sobre 3""Untos o~ interesse local,

'(LOM) Art 26, A L~iO'g"n'ca O<KJ~f"ser e"'er>d.da por proposta
I - oe um terço. no mifllmo, 00. membro. da Cámara;
lI.doPr.m.l0
~ " A proPOsla se'" volada em ""'$ tumos, com ,nte"lic", minimo de dez dias, e spmv.d. p"'a ma"lHa
q".I,hcsds do. n"",llJ'us ~" ClomO'", no prazo de U1nta<lIn, a conta' de sua apre.entaç~o
! 2" A L•• Org,;n"", não p""er •• er e!'1Mda"a na vigência de E.tado de Sitio ou de inlervenç/lo no Municip",

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322. CEP: 99500..QOO_CARAZINHOIRS
E-mait: camamcrz@camaracrz.rs.gov.br WI'M'.camaracrz_l'$_gov_br CNPJ: 89.965.22210001-52
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Adverte-se, apenas, que a proposta deverá ser votada em dois
tumos, com imerstlcio mínimo de 10 (dez) dias, e a sua aprovação depende da maiOria
qualificada dos membros da Câmara Municipal, a se dar no prazo de 30 (trinta) dias,

No mais, a proposta vai ao encontro das leis Federais 1"1, 8.069190
(ECA). n 8842/94 (Política Nacional do Idoso) e n 8.742/93 (Organização da
Assistência SOCial), conforme exposto na sua justificativa,

POR TAIS RAZOES, esta Procuradoria legislativa opina pela
viabilidade técnlco-juridLca da proposta de emenda à lei orgânica 1"1, 001/2018, com a
observação de que a votaçào deverá ocorrer em 30 dias, em dois lumes, com interstício
mínimo de 10 (dez) dias enlres os mesmos. e sua aprovação dependerá da maioria
qualificada dos vereadores (09 valos),

E a fundamentação.
É a conclusão, salvo molhar Juízo.

CARAZINHO (R$), 16 de abril de 2018

l~
luis FERNANDO B RSCHEID
Procurador do Pode ~egislalivo

Moi r 50020

Av. Flores da Cunha, 799. Caixa postal: 440 - Fone PA6X: (54) 3330-2322 - eEp; 99500-000 - CARAZINHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs,gov,br www,camaracrz,rs,gov.!lf CNPJ: 89,965.22210001-52
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COMISSÃO DE JUSTiÇA E FINANÇAS

Parecer n° OS2/20181VIABILlDADEJ
Projeto de Emenda a Lei Org6nico n° OOlj'}IJ18
Autor: Executivo Municipal
Ementa: Dó nova redação 00 Art. 69" da Lei Orgânica do Município de Carezinho.
Relalor: Gilson Houbert

Relatório
I. A matéria em análise, de autona do Executivo Municipal. tramito nesta Cosa
legislativa. sob a folmo de Projeto de Emendo o Lei Orgânica, lendo como
objetivo o Ementa acimo cilada.

2. Atendendo às normas constitucionais de tramitaçõo que disciplinam a matéria do
Projeto 001/18 esla sob a responmbilidode desta Comissão paro que seja
elaborado o pO'8cer sobre sua legalidade. constitucionalidade e
regimentalidade.

3. Acostou~seorientação técnico jurídico 413/'2fJ18

trolor de
havendo

Volos
desla proposiçõo, lendo em vista se
do Chefe do Poder Executivo, não

1. Conclui-~e legilimo o iniciativa
inlcre~se local e ser privativo
quaisquer vicias nesseponta.

2. Par tal razão, VOTA ORelator pelo viabilidade do Pre~enle Prajelo de Emendo o
LeiOrgânica.

3. Osdemais vereadores volaram de acordo.

Conclusão

4, Os integrantes do Comissão vaIaram. por unanimidade. pela viabilidade do
Projeto de Emenda o lei Orgânica.

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Posl<ll: 440 - FoneIPABX: 54 3330,2322 - CEP 99500-000. CARAZINHOIRS
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CAPITAL DA HOSPITALIDADE _.
COMISSÃO DEORDEM ECONOMICA ESOCIAL

PARECER

Parecer nO 044/2018
Projeto de Emenda a Lei Orgânica nO 001/18
Aulor. Executivo Municipal
Ementa: Oá novo redação ao Ar!. 69' do Lei Orgânica do Município de Carezinho.
Relator: Daniel W"ber

Relat6rio
A matéria em orlál;,e, de autona do Executivo Municipal, tramita nesla Coso legislativo,
sob o formo de Projelo de Lei. tendo como objetivo o Ementa acima citoda.

2, Atendendo às norma:; regimentais de Iromitoç60 que disciplinam a matéria. o ,el••rido
Projelo de lei estó mb a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborOdo
parecer sobre aspectos de ordem ecorlômica e sociol.

Volo do Relalor

de abril de 2018

I

ereador João Pedro Albuquerque de Azevedo

./ Pres' ente

~adO'-D1~~
Secr, tário

3. Adoto-s" o fundamento do parecer do Comissão de Justiça e finanças,
4. Ademais. não se "crifica impacto negativo no economia e na sociedade local.
5. A votoçáo deverá ,er realizado em dois turno, com Intervalo de la dim por malaria

qualificado poro oprovoÇÓO.
6. POl foi rmõa. votA O Relalor de acordo ao Projelo de lei.
7. Os demais Vereadores Vofaram de acordo.

Av. Fllxes da Cunha, 799 - Caixa Postal; 440 - FoneIPABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHOIRS
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PROCESSO N°; Or.,~\O",-~\H ~'''-Su..~,....Q
SIM NÃO

Alaor Galdino Tomaz X
Alexandre Capitânio X
Anselmo 8ritzke X
Daniel Weber X

Erlei Vieira X

Fábio Zanetti X

Gian Pedroso X
Gilson Haubert X
lvomar de Andrade X
Janele Ross de Oliveira X
João Pedro Albuquerque X
Luis Fernando Cosia X

Marcio Ho P'" Presidenle
TOTAL 12



NÃOSIM
Alaor Galdino Tomaz

~~
X

Alexandre Capitanio Ausente
Anselmo Britzke X
Daniel Weber X
Erlei Vieira X
Fábio Zanetti X
Gian Pedroso X
Gilson Hauberl. X
Ivomar de Andrade X
Janele Ross de Oliveira X
Joao Pedro Albuquerque X
Luis Fernando Costa X

Marcio Ho '" Presidente
Mareio Rosemberg X
TOTAL 12



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

EMENDA À LEIORGÂNICA N° 36/201B

Dó nova reo'açóo ao Art. 69" do Lei
Orgénico do Munidpio de Corazinno.

Autoria: f!lecutivo Municipal

Emendo o LeI Orgéinlco

Que POSlOo ler o segU'nte redo;:oo:

, r..t ]):,

-- -,'." ~'-"'-:-:'.. .~.'~.••..~...._ ..•.....,

~_.

Le, Oryunica entro em vigor £10dato de suo

Se'a '0; R.co"" .• ~"lmaiI
(orcio~~eÇ~l PresjdeJ1r~

//"- 1/11 I
C..;';'- -t l,r~-

I DOr>iet Wcber
,. Secretário

Art. , •. O Art. 69 do Lei Qrgôn'co do Munjcíp;o. posso O viger COma
seguinte redação:

FAÇO SABERQI.J~ o Le;:)islolivo OPlovOU e o Mesa Diretora do CCmaro
Municipal de Corczinho. no uso de lUas o\ribuiçóe~ legais. promulgo o
segui'lte:

Art. 6'1.Os conselhos munic'pai, ,áo cumposlos por número impor de
membros. excetuondo-se aqueles que por força de lol maior de'/om ter
porlicipação portldório. ebservundo-se, quando for o caso, o rep'esentoção
do administraçóo. das en1idaa'es pUbijCus. cIsociotivos. classistas ~ dos
contribuin1es,(NRI

Art. 2' Esta Emendo o
pul;llcaçào,

Reg;stre-se e Publique _ se;
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