ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES DE
CANDELÁRIA

ATA Nº 004/2018

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezoito, às
nove horas, na sede da Câmara de Vereadores, realizou-se a quarta Sessão
Plenária Extraordinária, sob a presidência do Ver. Marco Larger contou com a
presença dos Vereadores, exceto dos vers. Cristiano Becker, Jaira Diehl,
Rodrigo Freire 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 à Secretária que realizasse a leitura de uma passagem bíblica e em
seguida, solicitou que realizasse a leitura do enunciado do Projeto de Lei nº
001/2018, bem como a Mensagem Retificativa, que “ Estima a receita e fixa a
despesa do município de Candelária para o exercício financeiro de 2018”,
cuja matéria foi discutida e em votação foi aprovado por unanimidade.
Logo em seguida, o sr. Presidente solicitou que fosse feita a leitura do Projeto
de Lei nº 001/2018, de autoria da Mesa Diretora dos Trabalhos, que “ Altera as
atribuições do cargo de Assessor da Presidência, cria novo padrão de
vencimentos, revoga dispositivos da Lei 313, de 20 de março de 2008, e
dá outras providências”, que foi discutido e votado, por acordo de lideranças,
e aprovado por unanimidade. Após, o sr. Presidente solicitou que fosse feita
a leitura do enunciado e justificativa do Projeto de Lei nº 002/2018, de autoria
da Mesa Diretora, que “ Altera o valor dos vencimentos do padrão 10, de
provimento em comissão e dá outras providências”, que igualmente foi
discutido e votado, por acordo de lideranças, e aprovado por unanimidade.
Já o Projeto de Lei nº 003/2018 e o Projeto de Resolução nº 008/2017 que trata
da reformulação do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de
Candelária tramitam nas Comissões Competentes.
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, 18 de janeiro de 2018.
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