ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES DE
CANDELÁRIA
ATA Nº 002/2018
Aos dez dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezoito, às nove
horas, na sede da Câmara de Vereadores, realizou-se a segunda Sessão
Plenária Extraordinária, sob a presidência do Ver. Marco Larger contou com a
presença dos Vereadores, exceto dos vers. Cristiano Becker, Cristina Rohde e
Maria de Lurdes Ellwanger.
No horário aprazado, havendo número legal e invocando a
proteção divina, o sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão,
solicitando a mim que realizasse a leitura de uma passagem bíblica e em
seguida, solicitou a mim, Assessora Legislativa, que realizasse a leitura do
enunciado do Projeto de Lei nº 001/2018, para que o Presidente da Comissão
de Finanças e Orçamento, Ver. Rui Beise, marque a realização da Audiência
Pública, para que somente a partir de então, o Projeto possa ser apreciado,
sendo que a Audiência acontecerá no dia 15 de janeiro, às 09:00 horas e
havendo quórum legal, posteriormente os Vereadores já estarão convocados
para participar de Sessão Extraordinária. Imediatamente, solicitou que fosse
feita a leitura do enunciado e justificativa do Projeto de Lei nº 002/2018, que “
Autoriza o Executivo Municipal a contratar 01(um) Técnico de
Enfermagem, em caráter emergencial”, cuja matéria foi colocada em
discussão e posterior votação, oportunidade em que foi aprovado por
unanimidade. Este Projeto de Lei somente foi apreciado por acordo de
lideranças. Finalizando, o sr. Presidente solicitou a mim, que realizasse a
leitura do enunciado e justificativa do Projeto de Resolução nº 008, de 26 de
dezembro de 2017, que trata da reformulação do Regimento Interno, cujas
cópias foram encaminhadas para os e-mails de cada um dos Vereadores (as)
colocando ame Projeto de Resolução em discussão, sendo que na próxima
Sessão, será novamente colocado em discussão e votação, sendo que o Ver.
Rui Beise solicitou que a matéria fosse melhor analisada.
Nada mais havendo a ser tratado, o sr. Presidente agradeceu a
presença de todos, declarando encerrada a presente Sessão. Do que para
constar, eu ______________________________, ISABEL ELLWANGER,
Assessora Legislativa, escrevi a presente Ata para ser apreciada na próxima
Sessão. Sala das Sessões, 10 de janeiro de 2018.
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