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Ata da D6cima Sexta Sess8o Extraordinfria do terceiro ano da D6cima Sexta

Legislatuta da Cfmara Municipal de Jaguariana, realizada aos dez de dezembro
de dais mil e dezenove, is vinte e duas horns e cinquenta e quatro minutes, na
bala das Sess6es "Vereador Reynaldo Chiavegato", da C&mara Municipal,
localizada no EdifTcio Municipal Dr. Sebastiio Pies de Almeida, delta cidade
Presidents Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo. Vice-Presidente Sra. Cfssia
Murer Montagner. Secretfrios Srs. Alonso Lopes da Silva e Cristiano Jose
Cecon. Primeiramente, foi feita a Leitura de Texto Bfblico, conforms
Resolugao n.' 80, de 21 de fevereiro de 1997, sends que o Sr. Presidente
convidou o Vereador Angelo Roberto Torres para proferir o seguinte texto:
Carta de Sio Paulo aos Colossenses - Capitulo I versiculos 9-12: "E por isso
que tatlab6m n6s, desde o dia em que recebemos essay noticias, nio cessamos
de rezar por v6s e de pedir a Deus que vos naga chegar ao pleno conhecimenta
de sua vontade, em lada sabedoria e intelig6ncia espiritual, para que assim
possais levar uma vida diana do Senhor, agradando-the em tudo, produzindo
frutos de toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus; animados dulna
possante energia segundo seu glorioso poder, papa serdes cortes e pacientes em
tudo; agradecendo a Deus Pai, que vos tomou dignos de participar da heranga
dos santos na luz". A seguir, o Sr. Presidente determinou a 6eiLura da chamada,
onde foi anotada a presenga dos seguintes Srs. Vereadores: Alonso Lopes da
Silva, Alfredo Chiavegato Nato, Angelo Roberto Tones, Cgssia Murer
Montagner, Cristiano Jose Cecon, David Hilfrio Nets, Inalda Lucio de Barron
Santana, Jose Muniz, Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da Silva Blanco,
Rolnilson Nascimento Silva, Tats Camellini Esteves e Walter Luis Tozzi de
Camargo. Constatando nOmero regimental, o Sr. Presidents, proferindo as
seguintes palavras: "Sob a protegao de Deus iniciamos os nossos trabalhos

declarou aberta a Sessao, comunicando a todos que aquela sessio extraordingria
fora pj'evialnente convocada para que a Casa deliberasse a respeito de materia
abaixo relacionada, motive pele qual deu initio a Ordem do Dia: Em Unica
Discuss5o foi apreciado o Veto Parcial oposto ao Projeto de Lei n ' 017/2019,
do Executive Municipal, disp6e sobre a criag5o do Programa de Mlodernizagao
da Administragao Tributfria e instituia gratificagao fiscal aos servidores
ocupantes das carreiras de Auditor Fiscal Tribut6rio e Fiscal, atuantes nas areas
tributaria, de posturas e obras, e da outras provid6ncias (Quorum de
delibet'aWaD: maioria absoluta: Art 50, $ 1', Xlll, do R.I. para rqeigao do veto)
O Sr. Presidente designou a Vereadora Cfssia Murer Montagner homo relatora
especial para exarar parecer ao referido veto, motive polo qual, suspendeu a
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Sessio. Deconido puzo necessfrio para a feitura do parecer, o Sr. Presidente
reabriu a Sessio e detemlinou a leitura do Parecer da Relatora especial
designada, favorfvel ao veto. Em Discussao, pediu a palavra o Sr. Alfredo
Chiavegato Nero que disse a todos que, primeiramente. ele gostaria de solicitar
que CIGS vetassem de acordo com os paragrafos e incisos, um a um, havendo
destaque para que des pudessem, realmente, discuti-los; disse que observava
que. em virtude, das emendas apresentadas no projeto que vislumbrou, o
parfgrafo s6timo e sous incisos, de um a quarts do artigo terceiro, realmente,
tinha que fair fora, o paragrafo sexto do artigo terceiro, tamb6m entendia que
tinha que fair fora, tinha que vicar vetado, realmente, agora, se des vetassem o
inciso primeiro do paragrafo quarto do artigo terceiro, que era onde originou
toda a discussfio doles naquele prcljeto. nio tinha porque des discutirem tudo
aquilo, ngo ia aparecer nem o que era a meta da receita, e qual seria o
signi6lcado da meta da receita, disse ao Presidents, e que ele pediria que des
votassem, ou pediria, nao, sugeriria que des votassem favorfveis ao veto, no
primeiro, e que ele nio sabia se dodo mundi tinha a c6pia do veto, e que ele
estava surgindo no veto partial, no parfgrafo s6timo e seus incisos de um ao
quarts do artigo terceiro, e que nesse ele concordaria e sugeriria, aos nobres
Pares que acatassem o veto; o segundo item era o inciso um, do parfgrafo
quarts do artigo terceiro, que dizia o que era a meta da receita, e que era
justamente na formula que estava escrito, inciso um, falava que a meta de
receita era oriunda exclusivamente de sonegagao Hlscal e evasio de divisas; se
dies excluissem, acatassem o veto, aquele inciso um sairia do projeto de lei, e
nio ida ter a deflnigao do que seria metas de receitas, e que ai ficaria o inciso
dots, tr6s, quatro, cinco, e no seu modo de ver flcaria in6cuo, e o paragrafo
sexto do artigo terceiro tamb6m, em virtude da emenda que des aprovaram
posterionnente, e que CIGS se esqueceram de excluir a questao do Produto
Interns Bruto, no qual a emenda do Presidente, realmente, vislumbrava ipso, e
pediu para os Pared que des... e que primeiro des iriam sugerir um destaque da
votagao dos parfgrafos e incisos, de acordo com aquino que foi apresentado e,
posteriormente, e]es pudessem votar favorfve] aos dois vetos que ele tinha
falado, favorfveis, e contrfrio ao veto do inciso um, do paragrafo quarto do
parfgrafo terceiro; o Sr. Presidents disse ao Vereador se, entao, ele gostaria de
fazed um destaque e votar em separado os tr6s t6picos, e o Sr. Alfredo
Chiavegato Neto disse que o que ele pedia primeiro ao Presidente era que des
discutisseln o veto do paragrafo s6timo e seus incisos de um a quarto do artigo
terceiro; esse seria o primeiro panto, que era justamente uns alias, uns... e se o
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Presidente permitisse, ele poderia ler, e que o paragrafo s6timo que era
relacionado a formula, que des a diminuiram e acabaram nio excluindo, e que
o paragrafo s6timo falava assam: "$ 7' O Secretfrio de Administragao Finangas
de Jaguariana podera redefinir os valores de "al", a2", "a3" e "a+" a dada
24 (vince e quatro) moses, contados a partir de janeiro de 2019, obedecendo aos
seguintes parametros:" ai vinham os incisos que ele pedia para vetar e que isso
era o que o Executivo estava pedindo para vetar: "I "al" do ISSQN 6a
covarifncia do ISSQN em relag5o ao PIB a pregos de mercado dos Qltimos 40
(quarenta) Lrimestres dividido pda varifncia do PIB do mesmo pert odo;" o Sr.
Presidente disse que ja n5o existia mats; "ll -- "ai da Taxas decorrentes do
Poder de Policia, em relagao ao PIB Real dos 61timos 40 (quarenta) trimestres
dividido pda varifncia do PIB do ]nesmo periodo; lll - "a3" do IPTU e das
taxas imobiligrias 6 razio entry a in6dia aritm6tica dos Oltimos lO (dez) ands da
quantidade de novak construg6es com base na quantidade de habite-se emitidos,
pda media aritm6tica dos Qltimos lO (dez) ands da quantidade de novos
langamentos imobilifrios efetuados e em relagao ao exercicio con'ente;" e o
inciso quarto que estava pedindo para vetar tamb6m, "lv "a4" 6 a media de
crescimento real, a16ln da inllagao, do valor da arrecadagao da Divida Ativa,
das multas e dos juros dos Qltimos lO (dez) anon." Depois que o Vereador
terminou a leitura, o Sr. Presidents disse que esse syria, entao, a apreciagao do
destaque que o Vereador propunha, e ele disse que era o destaque do primeiro
veto; a seguir, o Sr. Presidente suspendeu a sessio para esclareciemntos; o Sr.
Presidents reabriu a sessao, solicitando que os Vereadores retomassem ao
Plenario, e justificou para todos o que exatamente des iriam fazer naquele
memento: o Vereador Alfredo Chiavegato Nato propos um requerimento para
votar destacado tr6s panes do veto; votar o veto tr6s vezes, parte a parte, o
requerimento dele ida ser votado naquele momento, se fosse aprovado aquele
requerimento do Vereador Fred ida votar tr6s vezes o veto e se fosse rejeitado o
requerimento do Vereador Fred, votaria uma Qnica vez o veto com tudo isso
junta ja incluido, e que ele gostaria de deixal ' bem claro para todos, porque tudo
isso ida deinandar como que des iriam fazer all na cabine para colocai- em
votag5o, por ipso que ele estava falando que tinha que ter um pouquinho de
paci6ncia. A seguir, com fulcro no Art. 227, parfgrafo Onico do Reginlento
Intemo, o Sr. Alfredo Chiavegato Nets apresentou Requerimento verbal
solicitando que os dispositivos vetados pele Executive ao Veto Partial ao
Projeto de Lei Complelnentar n ' 017/2019, fossem apreciados separadamente;
em discussio o requerimento de destaque, pediu a palavra a Sra. Cfssia Murer
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Montagner dizendo que ela achava que, nests casa, o ideal era CIGS

recolbendarem um n5o ao destaque, para depois des aprovarem o veto inteiro
da farina que des ja acreditava nell daquela maneira inteira, e que separado
nio havia necessidade, no sentido que des concordavam com o veto todo, e que
eia recomendava um "n5o" ao destaque; a seguir. pediu a palavra o Sr. David
Hilfrio Nato dizendo que valia ressaltar que a importancia de votar esse
destaque era lnuito claro, porque des mesmos que eram parciais, favorfveis ao
veto, irialn vicar, totalmente, sem poder votar o que CIGS acreditavam, e que
achava que votar contra aquele destaque, era simplesmente, tirar um direito que
poderia existir, votasse contra ou a favor, mas aquela oportunidade era
importante, porque parte do veto ele era fhvorgvel; a seguir, tomou a palavra o
Sr. Alfredo Chiavegato Nato que disse que o projeto era bem abrangente. Cram
vfrios artigos. vfrios incisos, nada mais justo e que concordava com umas
coisas e discordava de outras, e que o intuito era justatnente, voter item a item,
porque ele n5o queria votar contra o veto, sends que ele concordava que duas
panes do veto tinha que voter favorfvel, e que era por isso que des estava
pedindo o destaque, era nada mats juste, mas se des achavam que tinha que
votar judo de uma vez, era um direito, mas era uma incoer6ncia total da sua
parte, polo que ele estava vendo, sinceramente, era uma inadmissio daquilo que
era... e que se ele pegava uma lei com vfrios artigos e que ele podia concordar
com vfrios e alterar, propor modiHcagao, suprimir, o que o Prefbito
encaminhou ali. ele encaminhou vfrios artigos e vfrios incisos que estavam
sendo suprimidos da lei, e que nada maid juste des discutirem isso, que,
realmente, dois foram equivocos doles e des tinham que acatar, mas um era
justamente aquele que foia celeuma da outra vez, enfim, que ele achava que,
no lnomento oportuno, des podiam discutir, e des estavam discutindo ali de
esclarecer o porque, e se falassem para ele que tinham que votar tudo, era uma
incoer6ncia. e disse a nobre Vereadora que o desculpasse, e que ele achava que
era porque estava tarde da noire, que o tice e o taco nio estava batendo direito,
porque pedir isso era, realmente, ulna malta de argumentagao aos nobres Panes;
pediu, polo ments a opiniao, no sentido que des debatessem, ainda, maid item
por item, e que era s6 ipso que eie estava pedindo. a nio ser que estivesse
fbchado, apesar que o veto tinha chegado naquele dia ou no dia anterior, nio
labia. e que des estavam discutindo um veto eln regime de urg6ncia, coisa que
era alba in6dito na Casa, e que nio houve uma sessao, e perguntou ao Boz6 se
se lembrava de alguma, tudo bem, respeitavam, e que o Presidente propos, disse
que poderia por, nio tinha problema nenhum, agora, querer votar o veto em
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regime de urg6ncia, mais rapido ainda, e tudo incluido, ele achava que era algo
que ja era pau mandado la de ama, pediu desculpas a todos; pediu, novamente,
a palavra o Sr. David Hilirio Nets que disse que o mais engragado de tudo isso
era que des n5o estavam pedindo voto a favor ou contrfrio ao veto, era
simplesmente estratificar para des colocarein a opiniao doles, nada a16m disso,
e que coda um votava, parte por parte, da forma que quisessem, e nio labia,
homo o Vereador falou, n5o labia se. la em ama, imp6s ou n5o imp6s; o Sr
Alfredo Chiavegato Neto que s6 poderia ser isso, e o Sr. David Hilfrio Nets
disse que aquela imposigao de nio poder estratiHlcar, achava que aquela
imposigao nio veio, aquela imposigao estava sendo criada na Casa, e o Sr.
Alfredo Chiavegato Neto disse que era 16gico, n5o era para terem dQvida
nenhuma disco, e que estava falando que era o tardy da hora, e Hicava meio
incoerente com as opini6es doles; a seguir, pediu a palavra o Sr. Luiz Carlos de
Campos dizendo que ele achava que deveriam aprovar o requerimento de
destaque, porque depois queen fosse favorfve] total ao veto, votasse tr6s vezes
sim ao veto e que era simples, e que era s6 esse oportunidade que ele expos,
que o Fred expos, que o David expos, des estarem votando separado, mas ida
ser a mesma coisa; o Sr. Alfredo Chiavegato Nato pediu a palavra, novatnente,
e disse que tinha acabado de ler o paragrafo s6timo, e os incisos de um ao
quarto do artigo terceiro, e que s6 ele tinha lido at6 aquele moments, e por que
ele leu ent5o? Ngo precisava nem ser lido; leu, explicou, e que falou que
concordava, o inciso um era a meta, leu um por um, e disse de discutirem um
por um, e se nio quisessem discutir, tudo bem... o Sr. Luiz Carlos de Campos
disse que a Qnica diferenga era que des estariam votando tr6s vezes, era isso, e
nio tinha outra diferenga; o Sr. David Hilfrio Nato disse que des poderiam
votar de forma diferente; o Sr. Alfredo Chiavegato Neto disse que poderiam
ser favordveis a um e contrfrio a outro, mas se queriam judo no embalo, que
fossem; mas que incoer6ncia, exclamou; sinceramente, era um absurdo que ele
via ali, e que era o horfrio, s6 podia ser, estavam cansados; a seguir, pediu a
palavra o Sr. Jose Muniz que cumprimentou a todos, e que ele nio via problems
nenhum em votar partial, disse de votarem partial, e dada um votava da farina
que queria, disse a Vereadora Cfssia. e que nada contra, ]nas ele achava que era
uma discuss5o que nio valia nem a pena ter; o Sr. Alfredo Chiavegato Nets
disse que tamb6m achava, e que ele era contra, era inadmissivel ipso, e o Sr
Jose Muniz disse que dada um votava conforms a consci6ncia, e ja sabin coma
ida votar, homo o Fred tinha falado, se veio if de ama, e que para ele nio tinha
vindo nada, e que ele ida votar conforlne a consci6ncia dole, para ele nio tinha
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prob[elna nenhum votar tota], homo parcia], ningu6m ida mudar o seu vote; e
que ele nio via problema, de vicar maid meta hora ali ou at6 no dia seguinte,
para ele nio ida ter problema nenhum, e disse de votarem parciais e acabou; o
Sr. Presidents. peta ordem, disse de lnais uma vez explicar, o destaque ida
votar, tr6s vezes, votava tr6s vezes, tr6s pontos diferentes do veto, e um nio
destaque. se nio passasse o destaque votariam uma 6nica vez todos os pontos
de uma Onica vez, e que achava que tinha side bem claro, e achava que todos
tinham compreendido a colocagao. Eln votagao o requerimento de destaque, o
mesmo obteve leis (06) votos f avorfveis dos Srs. Alfredo Chiavegato Nato,
Angelo Roberto Torres, David Hilfrio Nets, Jose Muniz, Luiz Carlos de
Campos. Tats Camellini Esteves e seis (06) votos contrfrios dos Srs. Alonso
Lopes da Silva, Cfssia Murer Montagner, Cristiano Jose Cecon, Inalda Lucio
de Barron Santana, Rodrigo da Silva Blanco e Romilson Nascimento Silva.
Havendo empate na votagao, o Sr. Presidente teve direito a voto em
conformidade com o Art. 23, 11, "i". "4", e foi favorfvel ao referido
requerilnento, sends o mesmo aprovado por sate (07) votos favoraveis, sends
sein (06)contrarios. A seguir, foi apreciado o Veto Partial oposto ao Projeto de
Lei n ' 017/2019. do Executive Municipal, disp6e sobre a criagao do Programa
de Modemizagao da Administragao Tributfria e instituia gratificagao fisca! aos
servidores ocupantes das carreiras de Auditor Fiscal Tribute'io e Fiscal,
atuantes nas areas tributaria, de postural e obras, e da outras provid6ncias,
destacando-se os dispositivos:l. $ 7', e deus incisos I a IV, do art. 3': o Sr.
Presidente disse que era a f ormula que nio existia lnais, nio podia manter ipso
na lei, a f ormula nio existia e ele pediu a todos os Vereadores que votassem
f avorfveis ao veto partial do Prefeito naquela primeira votag5o. Em discussgo e
votag5o foi acatado por unanimidade de votos; 2. Inciso 1, do $ 4', do art. 3': O
Sr. Presidente explicou que aquele inciso que des discutiram ali, que era a
diferenga do pro.veto que ele apresentou para o projeto que o Vereador Alfredo
Chiavegato Neto apresentou, e que aquele inciso, exatamente, tamb6m tratava
disso, foi acrescentado a questao final do inciso, e o Executivo vetou aquele
inciso; coma ele foi proponents de outra proposta. nada mais juste que ele
defendesse exatamente sua posigao, e pediu a todos os Vereadores que
votassem a favor do veto daquele inciso, conforlne des iriam, naquele
momento, apresentar. Em discussao, pediu a palavra o Sr. Alfredo Chiavegato
Nato que cumprimentou a todos mais ulna vez, dizendo que aquele inciso
primeiro era, exatamente. coma mesmo tinha dino o Presidents. o que
signi6lcava a Meta da Receita, e a Meta da Receita que era o mecanismo doles
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proporem um aumento malarial aos fiscais municipais, esse Meta de Receita,
des, na emenda que des apresentaram e foi aprovada ali, na sessio anterior, foi
que aquela meta syria oriunda de sonegagao fiscal e evasio fiscal; quaiquer
coisa fora disco, e que ida dar um exemplo para des ali, e que ele acabou de ler
e estava ali, des tiveram um aulnento de anecadag5o de ICMS, de um m&s para
o outro, de nave milh6es de reais, novo milh6es, repetiu, e nio era ipso que des
queriam, pelo menos at6 que o projeto foi apresentado, na Casa, e que n5o era
isso o intuito do projeto, era beneHiciar os fiscais. com aumento na arrecadagao,
atrav6s da sonegagao, e que foi isso que foi muitas vezes, ventilado, e a emenda
que des colocaram, da qual, se fosse vetada, ida sair o inciso um ali, e nio ida
ter o que significava a meta da receita. da formula, nio ida ter nada, enflm... ele
pediu, numa questao de coerancia, que CIGS vetassem isso, que ficassem com a
meta da receita que era a evas5o fiscal, e voltou a dizer, o objetivo do projeto
era com relagao a evas5o fiscal e sonegagao fiscal, e que ele achava justo nesse
sentido, qualquer remuneragao, incrementada por qualquer outra receita que,
naturalmente, aumentava no Municipio, ele nio achava .gusto, e era isso que ele
queria deixar clara para os nobres Pared, e ele pediu, realmente, que des
votassem contrfrios ao veto aquele inciso uln do paragrafo quarto do artigo
terceiro; pediu aos nobres Paras, que o acompanhassem na votagao. votando
contrfrio ao veto; a seguir, pediu a palavra a Sra. Cfssia Murer Montagner que
reaf[rmou o voto f avorgve] ao veto, naque]e item tamb6m; a seguir, pediu a
palavra o Sr. Luiz Carlos de Campos que disse ao Vereador Alfredo ...e que ele
ida repetir o que des iriam estar votando, que era o inciso um, no parfgrafo
quarto: "MR 6 a meta de receita, oriundas exclusivamente de sonegagao fiscal e
evasio de divisas." Disse que ele tamb6m ida voter contrfrio aquele veto;
pediu, novamente, a palavra o Sr. Alfredo Chiavegato Nets dizendo aos nobres
Colegas que o cato era que se des acatassem o veto, aquele inciso primeiro que
CIGS brigaram tanto nas semana passada, retrasada. ida fair do texts, nio ida
ter nada nell, perguntou se estavam entendendo. e por que des discutiram tanto
aquilo nas semanas anteriores se, naquele moments, des estava brando, estava
brando para qu&, perguntou; para deixar claro que n5o era sonegagao fiscal e
nio era evas3o de divisa, e que era isso que ele queria deixar claro a todos, e o
proyeto selnpre tinha sido com aquele intuito, a n8o ser que tivesse alguma coisa
nas entrelinhas que des n5o sabiam, e que era esse o objetivo, e que maid uma
vez ele pedia aos nobres Peres para que fossem coerentes, e mantivessem que a
meta de receita era evas5o fiscal. era isso ou ngo era, n5o era verdade,
perguntou; e nio foi isso que des discutiram na Casa durante, sabia la, doin
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muses a respeito daquele projeto? Disse que era isso que ele pedia aos nobres
Panes, que des nlantivessem isso, porque, antigamente, o MR, s6 estava escrito
assim na pr6pria emenda do nobre Presidents, e pediu ao Presidente que o
corrigisse se ele estivesse errado? "MR Meta de Receita." E que agora, nem
isso ida ter no projeto de lei, riu, e que o que ida ter era a formula que tinha que
estava escrito MR, A mais B Mais C, vezes uln maid P um, e que estava ali, e
que des iriam tirar alia Meta da Receita, para deixar uma brecha para poder
beneficial por qualquer m6rito os fiscais, enfim, e que ele estava falando que
des mereciam, por sonegagao fiscal; A seguir em votagao o dispositive, foi o
mesmo acatado por fete votes favoraveis, sends cinco contrfrios dos Srs
Alfredo Chiavegato Nero, Angelo Roberto Torres, David Hilfrio Neto, Luiz
Carlos de Campos e Tail Calnellini Esteves; 3. $ 6' do art. 3': Em discussgo e
votagao foi acatado por nave votes favoraveis, sendo tr6s contrfrios dos Srs
David Hilfrio Neto, Luiz Carlos de Campos eTais Camellini Esteves. A seguir,
em Segunda Discuss5o foram apreciados: 1. Projeto de Lei n ' 079/2019 do
Executivo Municipal, estima a RECEITA e axa a DESPESA do Municipio, do
Servigo de Agua e Esgoto SAE e do Funds Especia] de Previd6ncia Social
dos Servidores POblicos RPPS, para o exercicio de 2020 (Quorum de
deliberagao: maioria absoluta: Art .50, $ 1', Vlll, do R.I.). Com emendas ja
aprovadas. Eln Discussio e Votagao o Projeto roto mesmo aprovado por
unaninlidade de votos; 2. Projeto de Lei n ' 100/2019 da Sra. Cfssia Murer
Montagner, que disp6e sobre a instituigao do Prograina Municipal de Cojnbate
a Disseminagao de Informag6es Falsas (Fake News), e da outras provid&ncias
(Quorum de deliberagao: maioria simpler: Art 49, "a" $ 1', do R.I.) Em
Discussio e Votagao o Projeto foio mesmo aprovado por unanimidade de
votes; 3. Projeto de Lei n ' IO1/2019 do Sr. Romilson Nascimento Silva, que
disp6e sobre a afixagao informativa de locagao em todos os im6veis utilizados
pda Administragao Publica Direta, Indireta e Autgrquica, no imbito do
Municipio de Jaguariana, e da outs'as provid&ncias (Quorum de deliberagao:
maioria dimples: Art 49, "a" $ 1', do R.I.). Em Discuss5o e Votagao o Projeto
foio ]nesjno aprovado por unanimidade de votes; 4. Prqeto de Lei n ' 102/2019
do Sr. Romilson Nascimento Silva, que disp6e sobre a emiss5o de Declaragao
Negativa de Atendimento nos servigos pablicos prestados pelo Municipio de
Jaguariana, e da outras provid6ncias (Quorum de deliberagao: maioria dimples:
Art 49, "a" $ 1', 1, do R.I.). Em Discussgo e Votagao o Projeto foio lnesmo
aprovado poi ' unanimidade de votes. Tenninada a Ordem do Dia, o Sr.
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Presidents encerrou a Sessio. Nada mats havendo a tratar, lavreia presence ata
que lada e achada conforms, vai devidalnente assinada

Vereadora C: asia MureV Montagner
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