
Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil onze, às dezenove horas e onze
minutos, ocorreu à décima terceira reunião da C mara Municipal de Carazinho.
O Vereador PauliDo De Moura - PTB fe-z a lei ra de um trecho da bíblia. Foi
realizada a leitura do expediente da presente reuni o. Na sequência foi realizada a
leitura das indicações e dos requerimentos que eguem: Requerimento 0855/11
Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lid em plenário, e deferida na forma
regimental. seja encaminhado oficio as Câmaras Mu cipais de Vereadores das cidades
de Parobé, Harmonia, Santa Cruz, Teutonia, São Se astião do Cai, Novo Hamburgo.
Cacequi, Piratini, Pareci Novo, Montenegro, Pave ma e Sapiranga, atingidas pela
ultima enxurrada, causando estrados, transtornos, e p incipalmente, ceifando a vida de
pessoas, homens, mulheres, crianças, que teriam pel frente, todo um futuro. Sabemos
que neste momento, a tristeza e a dor, invadem nos o ser, paralisando e chocando, a
todos nós. Ficarão deste episodio, muitas lembranças, o que foi perdido, e do que ficou
para traz, mas é neste momento, que devemos trazer' mente a esperança, de que com a
união, e a solidariedade, é possível reconstruir o que fi i perdido, e o que ficou para traz.
Recebam desta forma nossos pêsames pelos que pa iram, e nossa solidariedade por
aquilo que foi perdido, e nossos sinceros votos, de fo ça e coragem, para reconstruir o
que foi levado pelas chuvas. Colocamos desta forma Poder legislativo Municipal de
Carazinho a inteira disposição. 0845/11 Vereadores Erlei Vieira - PSDB e Sandra
Citolin - PMDB, solicitam na forma regimental, qu após aprovado em plenário seja
encaminhado oficio, ao Df. Paulo Kohmann que foi m dos pioneiros no município a
tratar Dependentes Químicos, há 31 anos em C inho já salvou muitas vidas.
Diariamente por mais de dez anos tive o prazer de co viver com esse profissional, essa
pessoa de bem, cidadão carazinhense, que tanto tra lhou junto ao serviço de saúde
mental em especial a ABCAL de Carazinho, com c eza será dificil encontrar outro
profissional que pree-ncha esse espaço deixado pelo r. Paulo. Neste momento sugiro
aos colegas que seja incluído no rol dos nomes homen geados na semana de aniversário
do município, o nome desta pessoa que muito fe por Carazinho. Receba aqui o
reconhecimento do poder Legislativo pelo trabal realizado em prol de todos
carazinhenses. 0877/11 Vereador Eugenio Grau ó - PTB, requer na forma
regimental, que depois de provado em plenário e d erido na forma regimental, seja
enviado oficio as Centrais Elétricas de Carazinho SI - ELETROCAR, na pessoa do
Senhor Presidente Albano lrineu Keyser filho, s Iic-itando ao mesmo que seja
providenciado junto ao setor competente a troca das luminárias ou das lâmpadas por
algumas que possuam uma maior potencia e ou ca cidade de iluminação para que
sejam instaladas na Rua Candinha no Bairro Loeff. E a via é uma importante rota que
liga diversos bairros da cidade e pela sua fraca ilum ação faz com que deixe de ser
usada durante a noite, pois na situação em que a mesma se encontra traz sérios
problemas a segurança dos moradores e pedestres q e- necessitam passar pelo local.
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0860/11 Vereador José Jairo Schcrer dos Santos - PP, solicita na forma regimental,
que após lido em plenário e deferido pela Presidê cia, seja consignado em Ata e
oficiado aos familiares votos de profundo pesar em me do PODER LEGISLATIVO
DE CARAZINHO, pelo falecimento da Senhor S DI VALERIO BORGES DE
ALMEIDA (CHICO) Neste momento de tristeza ara os familiares e 05 amigos
enlutados, pedimos a Deus que nos dê a força de que cessitarnos para superar a dor da
ausência e solidificar nossa esperança de um dia ree oolfarmos aqueles a quem tanto
amamos e que agora ocupam um lugar muito especial li nossas lembranças. A todos os
familiares do inesquecivel SADI VALERIO BORG S DE ALMEIDA (CHICO) os
nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido 0865/11 Vereador Paulino De
Moura - PTR, solicita que após lido e deliberado em lenário seja encaminhado oficio
ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas de Carazi ho S.A. - ELETROCAR, Senhor
ALBANO ERlNEU KEYSER FILHO solicitan o seja realizada reparos nas
luminárias junto a Praça de Lazer SANTO MUNERO I, na AVENIDA SÃO BENTO,
bairro Glória, tendo em vista que duas lâmpadas (gl bo) estão as escuras, ainda seja
providenciada a colocação do globo que esia falt do em uma das estruturas de
iluminação. 0873/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita na forma
regimental, que após submetido ao plenário para a ovação, seja enviado oficio do
Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando aSa. Eloisa de Ávila Pauletto -
Presidente do Corndicacar, a Sra. Fernanda Soares ias Rodrigues - Coordenadora
do Conselho Tutelar e a Dra. Clarissa Ammélia Si ões Machado - Promotora de
Justiça, pela excelência do Encontro de Integração Visando o Fortalecimento das
Ações em prol da Criança e do Adolescente. São aç s como estas que visam integrar
e fortalecer a construção da paz rumo a eficiência da ede de Proteção da Criança e do
Adolescente que devemos apoiar e aplaudir, e, a Câm a de Vereadores juntamente com
as entidades apoiadoras do evento são parceiras e deve caminhar juntas, na construção
de uma vida melhor e mais digna para nOssas criança e adolescentes. "A Construção
de um mundo melhor, é possível a partir do comp metimento e da solidariedade
entre os seres humanos". Recebam o reconhecime to e o incentivo do Legislativo
Municipal. 0885/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita na forma
regimental, que logo após submetido ao plenário para provação, seja enviado ofício a
Companhia Riograndense de Saneamento - CORSA / Carazinho na pessoa do Sr.
Sandro Jacob Loureiro - Gerente, solicitando a re osição do calçamento da Rua
Clemente Barnasque, Bairro Winckler, próximo ao nú ero 32, e da rua Leonel Frezza,
Bairro Vila Rica, próximo ao número 90, visto que a rn is de meses foi efetuado reparos
na rede, mas ainda não foi efetuado a reposição do c Içamento, ficando buracos, que
causam transtornos a comunidade local. Solicitaçã dos motoristas e moradores.
0886/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicit na forma regimental, que logo
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio a Companhia
Riograndense de Saneamento - CORSAN I Carazinh na pessoa do Sr. Sandro Jacob
Loureiro ~ Gerente, solicitando reparos na rede da Rua Itaqui, Bairro Floresta, visto que
há frequentemente vazamentos de água na referida rua e o asfalto está cedendo devido
a este vazamento, causando transtorno aos pedestre e motoristas. Solicitação dos
moradores da Rua haqui, Bairro Floresta. 0888/11 V reador Gilnei Jarré - PSDB,
solicita na forma regimental, que logo após submetido ao plenário, seja enviado oficio
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ao Sr. Albano Kaiser, Diretor Presidente da EL TROCAR de nosso mumclplO.
reiterando solicitação do dia 10 de maio de 2010, solic tando que estude a possibilidade
de retomar a colocação das placas indicativas com os ornes de ruas, junto aos postes de
iluminação pública. Tal solicitação se faz necessári , no sentido de proporcionar as
empresas, as tele-entregas, ao Correio, condições de contrar os endereços com maior
facilidade. 0891/11 Vereador Gilnei Jarré - PSDB, equer na forma regimental, para
que depois de submetido ao plenário para aprova 0, seja encaminhado oficio ao
Ministério Público Estadual do Estado do Rio Gr de do Sul, especificamente ao
Coordenador do Centro de Apoio Operacional dos ireitos Humanos, Sr. francesco
Conti, situado na Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, O, Torre Norte, 10° andar, Bairro
Praia de Belas, em Porto Alegre, CEP 90050-190 solicitando para que estude a
possibilidade em disponibilizar ao Conselho Munici ai dos Direitos da Pessoa com
Deficiência de Carazinho, as Cartilhas de Acessibilida e do Programa Portas Abertas do
Ministério Público. (quantidade de 1.000 cartilhas) Ressaltamos a necessidade da
realização de campanhas junto aos órgãos públicos, presas, comércio, bem como a
importància da distribuição das cartilhas as Pessoas co Deficiência para conhecimento
da legislação. 0882/11 Vereador Felipe Sál"ia - p, T, requer, na forma regimental,
que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado
oficio do Poder Legislativo de Carazinho aos Lide es de Bancada na Câmara dos
Deputados e as comissões de Minas e Energia, e Finanças e Tributação e de
Constituição e Justiça e de Cidadania, manifestando nosso apoio ao Projeto de Lei
280/11, do deputado Thiago Peixoto, que reduz a zer as alíquotas do PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade ocial (Cofins) sobre venda de
energia elétrica para os consumidores de baixa renda. Segundo o autor da proposta, a
maioria dos estados concede isenção de Imposto so e Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) para consumidores de baixa renda, as infelizmente, o mesmo não
ocorre com as contribuições sociais instituídas pelo overno federal, que continuam
sendo cobradas sem distinção da capacidade contributi 'a do cidadão. Todos sabem das
dificuldades do cidadão em conseguir dar conta de t das as de-spesas decorrentes do
mês, são contas de água, luz, supermercado, transporte, remédios, entre outras, é preciso
fazer verdadeiros malabarismos em se tratando de alário mínimo e mesmo assim
acabam ficando para traz algumas coisas, pois o pai de família acaba optando por trazer
o alimento para casa ao invés de pagar a conta d energia elétrica e isso acaba
contribuindo para o aumento da inadimplência nestes etores de prestação de serviços.
Não adianta só proporcionar ao pobre cidadão bolsa isso ou daquilo, se ao invés de
usá-la para sua sobrevivência e de sua família, tiver que utilizá-Ia para devolver ao
governo ao pagar verdadeiros absurdos de impostos e contas de água, luz, telefonia,
gás, etc. Independente da posição social, todos me-rec m e devem ter um mínimo de
qualidade de vida, e a energia elétrica faz também pa desta qualidade, por isso nada
mais justo que o governo dê também sua contribuiç o reduzindo estes impostos na
conta de energia elétrica dos consumidores de bai a renda. 0881/11 Pedido de
Informação - Vereador Felipe Sálvia - PDT, requer, a forma regimental, que depois
de lido em plenário, o Sr. Presidente encaminhe ficio ao Executivo Municipal,
solicitando que seja informado a esta casa, quais me das foram tomadas até então a
aplicação e fiscalização de leis de minha autoria, provadas pelo plenário e que
infelizmente não foram c não estão sendo cumpridas. Gostaria que fosse enviado um
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panorama completo quanto à cobrança por parte do setor competente para o efetivo
cumprimento destas leis, afinal foram feitas para se m cumpridas. Relaciono abaixo
algumas das quais solicito um relatório detalhado co relação ao que foi ou está sendo
feito para que deixem de existir apenas no papel são leis criadas e que foram
amplamente analisadas durante o processo legislati o até tornarem-se efetivamente
normas, proposições estas que visam, sobretudo prop cionar melhor qualidade de vida
ao nosso cidadão, pois garantem maior segurança bem estar: 1 - Lei 6.971 de
.17/06/2009 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de d vulgação, na página oficial da
internet do poder executivo, no local de distribuiç o de medicamentos, no CEM -
Centro de Especialidades Médicas e nos Postos de Saúde do Município, a relação
de medicamentos existentes e daqueles em falt nos estoques, no âmbito da
Secretaria Municipal de Saúde. 2 - Lei 6.974 e 01107/09 - Dispõe sobre a
divulgação dos direitos da pessoa portadora de cân er e dá outras providências. 3 -
Lei 7.003 de 18/08/2009 - Dispõe sobre a ob gação da fixação de placas
orientadoras com nome dos médicos, seus orários de atendimentos e
especialidades, nas recepções de todas as Unidad s de Saúde do Município de
Carazinho e dá outras providências 4 - Lei 7.030 e 24/09/2009 - Dispõe sobre a
destinação de tempo para veicular campanha pubI citária educativa contra o uso
de drogas, nos grandes eventos culturais, esportivo, shows e outros equivalentes,
realizados no Município de Carazinho. 5 - Lei Com lementar nO 142 de 16/09/2010
- Altera e acrescenta parágrafos ao artigo 19 do eó igo de posturas do município
de Carazinho. (Fica obrigatório o total e satisfatório c nserto, com obras de tapa valas
e buracos. num prazo máximo de 48 horas do térmi o das obras realizadas em vias
públicas e passeios públicos, onde foram abertos bura os e valas para a realizaçào de
sen'iços de instalação. manutenção ou conserto das r des de água e esgoto, luz, gás,
telefone e outros ...) 6 - Lei 7.230 de 29/09/2010 - ispõe sobre a instalação de
divisórias entre os caixas e o espaço reservado p ra os clientes que aguardam
atendimento nos estabelecimentos bancários. 7 - Le 7.231 de 29/09/2010 - Dispõe
sobre a obrigatoriedade das agencias bancárias, i stituições financeiras e casas
lotéricas, localizadas no Município de Carazinho, a instalar câmeras de vídeo em
suas áreas externas. 8 - Lei 7.316 de 17/03/2011 - F am os hospitais e clinicas de
internação coletiva, sediados no Município de Cara iuho liberados a franquear o
ingresso de representantes religiosos, em suas dep dências de internação, para
prestação de assistência religiosa nos termos do art. 0, inciso VII da Constituição
Federal. 0883/11 Vereador Felipe Sálvia - PDT, re uer, na forma regimental, que
depois de lido e apreciado em Plenário, que a Mesa iretora providencie estudos no
sentido de que para o Cargo de Assessor de Imprensa esta Casa seja indispensável à
comprovação de formação superior na área de jomali o e comunicação e que para
suprir a vaga seja realizado concurso público. Somos po diversas vezes procurados por
cidadãos, estudantes ou profissionais já formados nesta rea que como nós, pensam que
o profissional desta Casa responsável pela divulgação os trabalhos e reportagens de
imprensa deveriam ser feitos por um profissional com formação superior na área de
jornalismo e c-omunicação. Acredito ser justa a solicitaç o destas pessoas, tanto que no
ano em que fui presidente tentei por diversas veze tomar esta solicitação uma
realidade, mas fui impedido já que o cargo em questão oi preenchido por sugestão de
outro Vereador que não cedeu a minha proposta. Hoj em dia formam-se em nosso
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município muitos profissionais ligados ao jornalismo que poderiam assim ocupar com
maior conhecimento e experiência este setor. eria uma forma também de
incentivarmos estes jovens estudantes que veriam en o a possibilidade de desenvolver
seu trabalho profissional, que requereu anos de estud e dedicação, dentro de um órgão
público como a Câmara de Vereadores, onde as notic as são tão freqüentes e devem ser
colocadas de forma imparcial. Penso que de certa [o a, não exigir do profissional de
imprensa desta casa a qualificação necessária e comp tivel com a profissão, é o mesmo
que não exigir do consultor jurídico sua formação upenar em Direito, o que seria
inadmissível. Entendo ainda que o Assessor de I prensa desta Casa deveria ficar
sempre a disposição de todos os Vereadores para assu tos e demandas dentro da cidade,
pois não há necessidade do mesmo acompanhar o vereadores em audiências aos
gabinetes, órgãos e entidades fora do município, u a vez que os vereadores podem
posterior a viagem fazer ao mesmo um relatório com fotos que são tiradas por
assessores dos gabinetes e órgãos visitados, como uitos já o fazem. A Presidente
Vereadora Sandra Citolin - PMDB passou ao Interv lo Regimental. Após retomarem
do intervalo a Presidente Vereadora Sandra Citoli - PMDB passou ao Grande
Expediente, os Vereadores que fizeram o uso da pai 'ra foram: Gilnei Jarré - PSDB,
Paulino De Moura - PTB, Felipe Sálvia - PDT, Lean ro Adams - PT e Sandra Citolin
- PMDB. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB passou a palavra ao
Secretário para fazer a leitura dos autores e números dos Requerimentos. O Vereador
Leandro Adams - PT fez um Requerimento Verbal ara que os Requerimentos e os
Projetos fossem votados em bloco, com exceção ao ojeto que tem uma emenda e o
inviável. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - MDB colocou em discussão o
Requerimento Verbal do Vereador Leandro Adams - T, não havendo vereadores que
quisessem discutir o requerimento foi colocado em otação o qual foi aprovado por
todos. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - P DB colocou em discussão os
Requerimentos, não havendo vereadores que quise sem discutir foi colocado em
votação os quais foram aprovados por todos. O Vere dor Gilnei Jarré - PSDB pediu
Questão de Ordem para que fosse colocado em apre ação do Plenário a inclusão do
Projeto 052/2011, para que tàsse apreciado nesta noit devido a urgência dos Agentes
de Saúde para fazerem o uso da CAPSEM. O Veread r Paulino de Moura - PTB fez
uso da palavra para falar que de acordo com o Regime o Interno não há necessidade de
projetos do Executivo darem entrada na Casa até as I :00 hs e salientou que o pedido
de retirada do Projeto 052/2011 é para justamente hav um estudo melhor do projeto e
pediu a Presidente também retirar da pauta de votaçã o Projeto 045/2011 de acordo
com Oficio do Executivo a Mesa Diretora. O Veread r Gilnei Jarré - PSDB pediu a
Presidente o número do Protocolo do oficio do Executi o pedindo para retirar o projeto,
como não há número de Protocolo o Vereador Giln i Jarré - PSDB salie-ntou que
oficialmente não existe oficio algum devido a não ntrada no Protocolo Geral da
Câmara e se está no Regimento Interno ou na Lei Or ânica o Vereador sugere que o
departamento Jurídico de um parecer sobre os Projetos m questão. O Vereador Paulino
de Moura - PTB fez o uso da palavra novamente e cal cou que se respeitasse a opção
do Executivo que é de retirar o Projeto da Ordem do ia e novamente colocou que é
contra c-olocar o Projeto 052/2011 a votação confà foi combinado anteriormente
com os outros vereadores. A Presidente salientou que j havia sim colocado na Ordem
do Dia o Projeto 052/2011 inclusive com os pareceres Comissão Justiça e Finanças,

'.

•

•

ESTADO DO RIO GRAN
CÂMARA MUNICIPAL DE

E DO SUL
ARAZINHO

5
Av. Flores da Cunha, 799 ~Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 33
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.

0-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZINHO/RS
.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.


E DO SUL
ARAZINHO

ESTADO DO RIO GRAN
CÂMARA MUNICIPAL DE

••
I• do Departamento Jurídico e do Instituto So110,mas vido ao pedido do Presidente da

Comissão da Ordem Econômica e Social para dar ais prazo para ser estudado, já o
Projeto 045/2011 vai ser pedido ao Departamento J rídico para exarar o parecer. O
Vereador Gilnei Jarré - PSDB pediu Questão de Orde novamente para informar que o
parecer da Ordem Econômica e Social está sim na p ta do Projeto 052/2011 assinado
pelo seu Presidente o Vereador Felipe SálvÍa - PDT. Vereador Paulino De Moura-
PTS salientou que tem somente uma assinatura do P Tecer e necessita de pelo menos
duas assinaturas. O Vereador Eugenio Gfandó - PTS fez o uso da palavra e pediu que
fosse respeitado a Ordem de Serviço da Casa sobre Projeto 045/2011 que diz que
qualquer retirada de projeto pelo Executivo deve ser fi ita até as 17:00 hs. A Presidente
Vereadora Sandra Citolin - PMDB reiterou que o Proj to 052/2011 estava na Ordem do
Dia e foi retirado somente pelo pedido do Presidente d Comissão da Ordem Econômica
e Social. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PM B interrompe a reunião por dez
minutos para o Departamento Jurídico exarar o parece A Presidente Vereadora Sandra
Citolin- PMDB retoma a reunião e pede ao Secretário que faça a leitura do parecer do
Departamento Jurídico referente ao Projeto do E ecutivo 052/11. A Presidente
Vereadora Sandra Citolin - PMDB após a leitura do p recer do Departamento Jurídico
ratifica o envio do Projeto a Comissão da Ordem Econ mica e Social para exarar um o
parecer conforme prazo descrito no Regimento Interno o artigo 52. O Vereador Gilnei
Jarré - PSDB pede Questão de Ordem e comunica a Pr idência que a partir da próxima
reunião os Projetos que vierem para a pauta deverão es ar com todas as assinaturas das
Comissões para não ocorrer o mesmo problema nas róxirnas reuniões ao contrário
disto não poderá ir à votaçào. A Presidente Vereador Sandra Citai in - PMDB fez a
leitura do e-mai! enviado pela Assessora de Comissões ara os membros das Comissões
de Justiça e finanças e Ordem Econômica e Social pe indo para serem respeitados os
prazos conforme o Regimento Interno. O Vereador Gil ei Jarré - PSDB falou que o e-
mail da Assessora foi enviado devido que a mesma n o se faz presente nas reuniões
ordinárias da Casa, pois mora em Passo Fundo. O Ver ador Paulino de Moura - PTB
também salientou o mesmo problema e pediu a Presidê ia tomasse providências sobre
este fato. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PM passa a palavra ao Secretário
para que proceda a leitura do parecer do Departarn nto Jurídico sobre o Projeto
045/2011 do Executivo Municipal. A Presidente Verea ora Sandra Citolin novamente
pede ao Secretário para que proceda a leitura dos Proje s com o respectivo número e
autor. Projeto 057/2011 do Executivo Municipal, Pr jeto 055/2011 do Executivo
Municipal, Projeto 047/2011 do Executivo Municipal Projeto 022/2011 Vereadora
Sandra Citolin - PMDB. A Presidente Vereadora San ra Citolin - PMDB pede ao
Secretário que efetue a leitura dos pareceres da Comis ão de Justiça e Finanças dos
Projetos. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - P B colocou em discussão os-
pareceres da Comissão de Justiça e Finanças, nào have do vereadores que quisessem
discutir foi colocado em votação os quais foram apro dos por todos. A Presidente
Vereadora Sandra Citolin - PMDB pediu ao Secretário que procedesse a leitura dos
pareceres da Comissão de Ordem Econômica e Social. Presídente Vereadora Sandra
Citolin - PMDB colocou em discussão os pareceres da C missão de Ordem Econômica
e Social, o Vereador Paulino de Moura - PTB usou a pala a para justificar o parecer da
Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo is vereadores que quisessem
discutir foi colocado em votação os quais foram aprov dos por todos. A Presidente

•

•

,

6

Av. Flores da Cunha. 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330- 322. CEP: 99500.000 - CARAZINHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.ov.br CNPJ: 89.965.222/0001.52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.


,

ESTADO DO RIO GRAN
CÂMARA MUNICIPAL DE

E DO SUL
ARAZINHO

•

•

Vereadora Sandra Cítolin - PMDB colocou em discus ão os Projetos, fizeram o uso da
palavra os Vereadores: Sandra Citolin - PMDB, Le dro Adams - PT e Paulino De
Moura - PTB, não havendo mais vereadores que qui essem discutir foi colocado em
votação os Projetos os quais foram aprovados por todo. A Presidente Vereadora Sandra
Citolin - PMDB pediu a Secretário para proceder a le rura do parecer da Comissão de
Justiça e Finanças do Projeto 056/2011 do Exec tivo MunicipaL A Presidente
Vereadora Sandra Citolin - PMDB colocou em dis ussão o parecer, não havendo
vereadores que quisessem discutir foi colocado em v tação o qual foi aprovado por
todos, devido a aprovação do parecer da Comissão fica rejudicado o Projeto 056/2011.
A Presidente pede ao Secretário que proceda a leitura d parecer da Comissão de Justiça
e Finanças referente ao Projeto 045/2011 do Exec tivo Municipal. A Presidente
Vereadora Sandra Citolin - PMDB colocou em discus o o parecer da Comissão, não
havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado m votação o qual foi aprovado
por todos. O Secretário procedeu a leitura do par cer da Comissão de Ordem
Econômica e Social do Projeto 045/2011. A Presiden Vereadora Sandra Citolin -
PMDB colocou em discussão o parecer da Comissão, não havendo vereadores que
quisessem discutir foi colocado em votação o qual foi ap ovado por todos. A Presidente
Vereadora Sandra Citotin - PMDB colocou em discussã o Projeto já com os pareceres
aprovados, não havendo vereadores que quisessem disc ir foi colocado em votação o
qual foi rejeitado por 6x3. Dando fim aos trabalhos a P e' te encerrou eunião e
convocou os vereadores para a próxima reunião a ser lizada no dia 02 de aio as
dezoito horas e quarenta e cinco minutos do corrente no.

~f-~.rcn
Vereadora Sandra CitoJin

Presidente

Câmara Municipal de Carazlnho
APROVA0?PO"0A~01~E
Na Reumao del I I

~,'b=O"""
Presidente
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