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Aos seis dias do mês de junho de dois mil e onze, às dezenove horas e doze minutos,
ocorreu à vigésima reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador Erlei Vieira - PSOB fez a leitura de um trecho da bíblia. A Presidente
Vereadora Sandra Citolin - PMDB colocou em apreciação as atas dos dias 16,27 e 30
de maio, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação as
quais foram aprovadas por todos. Foi realizada a leitura do expediente da presente
reunião. Na scquência foi realizada a leitura das indicações e dos requerimentos que
seguem: Requerimento 1304/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida
em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio a Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), do Senado
FederaL aos Senadores Clésio Andrade, Cristovam Buarque, Antonio Carlos Valadares.
Ana Amelia Lemos, Pedro Simon e Aloysio Nunes. manifestando apoio ao PLS 38111
que obriga os fabricantes e os órgãos de licenciamento a divulgar a quantidade de gases
poluentes emitidos pelos veículos automotores vendidos no Brasil. Sabendo que
iniciativas que visem à preservação ambiental devem partir primeiramente de cada
individuo, leis que venham proporcionar ao consumidor urna compra consciente são
sempre relevantes, e de grande importância. Nosso país realmente carece de mais leis
que venham estimular o consumo consciente, a fim de que o maior beneficiado sejamos
nós, que dependemos deste ecossistema. Recebam desta forma nossa manifestação de
apoio, incentivo e reconhecimento. 1305/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio ao
Executivo Municipal, para que envie relatório informando: 1) Enviar relatório
informando o nome de todos os autores de processos contra o CMPP; 2) Enviar
relatório dos processos já julgados: 3) Enviar relatório com nome dos autores que já
obtiveram ganho de causa contra o CMPP; 4) Enviar relatório com todos os gastos
referentes a custas de processos, pagamentos, honorários de advogados, no período
entre janeiro de 2009 a maio de 2010. 5) No caso de haver autor de processo contra o
CMPP que tenha obtido ganho de causa contra o CMPP em revelia, informar nome do
autor. 6) Enviar relatório informando valores a serem pagos de indenizações, de
processos que já tenham sido julgados. 7) Enviar relatório com o balanço financeiro do
eMPp referente aos anos de 2009 e 2010, e referente ao primeiro trimestre de 2011.
1317/1 t Vereador Paulino de Moura - PTB, oficio ao Diretor Presidente das Centrais
Elétricas de Carazinho SA - Eletrocar, senhor Albano Erineu Keyser Filho solicitando
que seja substituída a luminária localizada em frente a drogaria São Bento, número
2961, tendo em vista que a mencionada lâmpada está as escuras, precisando ser trocada.
1318/11 Vereador Paulino De Moura - PTB, solicita que após lida em plenário, e
apreciada na forma regimentaL seja enviado oficio a Empresa de Telefonia Fixa "OI" de
nossa cidade na pessoa do Supervisor VALMIR DE ALMEIDA, solicitando que seja
reinstalado o telefone público (orelhão) na AVENIDA FLORES DA CUNHA, no bairro
BOROHETL em frente ao Supermercado Economia, uma vez que o mesmo foi
recolhido, deixando os usuários sem telefone público neste do local que tem grande ~
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fluxo de pessoas. 1319/11 Vereador Paulino De Moura - PTB, solicita que após lido
e deliberado em Plenário seja encaminhado oficio ao Diretor Presidente das Centrais
Elétricas de Carazinho S.A. - ELETROCAR. Senhor ALBANO ERINEU KEYSER
FILHO solicitando seja restaurada a luminária (globo) localizada em frente ao número
1562, no calçadão da Avenida Flores da Cunha. 1320/11 Vereador Marcos Soares-
PTB. solicita que após lido e deliberado em Plenário seja encaminhado oficio ao
Gerente da Unidade local da Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN de
Carazinho, Senhor SANDRO JACOB LOUREIRO, solicitando seja colocada rede de
água na RUA ARTHUR J. ARNOLD, no bairro FLORESTA, pois a mesma possui
apenas ramal, e ainda este ano deverá receber pavimentação asfáltica, para tal pedimos
atenção especial por parte desta Companhia. 1321/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB,
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado
oficio a Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, a Senadora Ana Amélia
Lemos, Senador Paulo Davin. Senador Casildo Maldaner, Senador Humberto Costa, e
Senadora Ângela Portela, manifestando apoio ao estudo sobre a concessão de estimulo
fiscal para estimular a doação de recursos a instituições de combate ao câncer, instalado
na Comissão de Assuntos Sociais (CAS). Iniciativas que vão de encontro à saúde da
população, devem receber sempre o Maximo apoio do poder publico. Em um período
onde é significativo o aumento de casos de câncer entre a população, med-idas que vão
de encontro à universalização do acesso aos serviços de saúde, devem receber sempre a
maior atenção. Recebam desta forma o apoio e o incentivo do Poder Legislativo
Municipal. 1326/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB, requer que após lido em
plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado oficio com os mais sinceros
votos de profundo pesar aos familiares do Sr. Mário Ferreira Guimarães. Para quem
tem fé, a vida e a morte são dois mistérios que não cabe a nós seres humanos desvendar.
Para quem tem fé resta um pedido, que o Sr. Mário seja mais um dos nossos
intercessores junto ao Cristo. Que Deus possa confortar cada membro da família e cada
coração triste neste momento tão difícil. "DISSE-LHE JESUS: EU SOU A
RESSUREIÇÃO E A VIDA; QUEM CRÊ EM MIM, AINDA QUE ESTEJA
MORTO, VIVERÃ; E TODO AQUELE QUE VIVE E CRÊ EM MIM NUNCA
MORRERÁ". À família enlutada do Sr. Mário Ferreira Guimarães, nossos mais
sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 1327/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDH,
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja
enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando o Sr. Romeu
Hartmann, e o Médico Endocrinologista Hugo Kurts Lisboa, pela excelência do
evento realizado na Câmara de Vereadores para profissionais da saúde e pacientes
portadores de diabetes, suas particularidades, alterações, evolução, diagnóstico,
prevenção e tratamento. O evento ministrado pelo Dr. Hugo Lisboa, foi muito
importante, pois esclareceu e alertou a população carazinhense sobre os riscos desta
doença silenciosa, uma vez que muitas pessoas possuem diabetes e não sabem e outras
fazem o tratamento de forma errônea. "A Construção de um mundo melhor, é
possível a partir do comprometimento e da solidariedade entre os seres humanos".
Recebam o reconhecimento e o incentivo do Legislativo Municipal. 1328/11
Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita na forma regimental, que logo após
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio a Secretária Nacional de
Direitos Humanos, Exma Sra. Maria do Rosário, ao Congresso Nacional, na pessoa do
Exmo. Sr. Marco Maia - Presidente, ao Exmo. Sr. José Sarney - Presidente do Senado e
ao Senador Demóstenes Torres (DEM - GO) parabenizando o Senado Federal pela
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aprovação da PLS 100/10, um reforço ao combate a pedofilia no país. O PLS 100110,
que permite a infiltração de agentes policiais na internet para investigar crimes de
pedoíilia, a matéria segue agora para a Câmara dos Deputados e esperamos também a
sua aprovação. O PLS 100/10, de autoria da CPI da Pedofilia, altera o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) para reprimir e prevenir o chamado internet grooming,
expressão inglesa que define o processo pelo qual o pedófilo protegido pelo anonimato,
seleciona e aborda pela rede as potenciais vítimas, crianças ou adolescentes e as vai
preparando para aceitarem abusos. O PLS 100/1O permite que o agente surpreenda o
verdadeiro criminoso, evitando ou interrompendo a prática. A legislação ainda não trata
de investigação de pedofilia por meio de infiltraçào de policiais na internet e, por isso,
os juízes ainda estão tendo cautela ao autorizar ações dessa natureza, mas segundo o
texto esta infiltração será precedida de autorizaçào judicial devidamente circunstanciada
e fundamentada, que estabelecerá os limites da infiltração para a obtenção de provas,
além disso, a infiltração somente será autorizada se não for possível obter a prova por
outros meios, podendo os agentes ser também responsabilizados se eventualmente
cometerem excessos. A PLS 100/10 "criará um ambiente de dúvida" e insegurança para
os pedófilos, que poderão ser surpreendidos por todo um aparato garantido pelo Estado
e presente no outro lado da conexão, e este projeto é um poderoso instrumento para
punir, erradicar e exorcizar o crime da pedofilia. 1329/11 Vereadora Sandra Citolin-
PMDB, solicita na forma regimental, que logo após submetido ao plenário para
aprovação, seja enviado oficio ao 38° BPM na pessoa do MAl - QOEM Pedro Wilson
Ferreira Pacheco - Comandante, solicitando um policiamento mais efetivo na Avenida
Flores da Cunha, aos fins de semana, principalmente aos domingos, onde jovens
aglomeram - se nos postos de combustíveis, junto as lojas de conveniência, para
comprar bebidas alcoólicas e após desfilar pela Avenida Flores da Cunha, com som
bastante alto, em fila dupla passando garrafas de cervejas pela janela com o carro em
movimento, podendo ocasionar acidentes, promovem arruaças e bastante sujeiras, pois
deixam garrafas e latinhas de bebidas espalhadas por onde passam. Apesar das
constantes campanhas que se- beber não dirija, estamos observando que os jovens
carazinhenses desconhecem os perigos de utilizar álcool e dirigir ao mesmo tempo, por
isso solicitamos uma fiscalização mais efetiva nas proximidades dos postos de
combusiíveis que possuem lojas de conveniências. Os usuários da Avenida que não
estão passeando, ficam altamente estressados, pois não conseguem se deslocar até seus
destinos, a menos que utilize outra via, pois os jovens não respeitam o principio de
velocidade lenta a direita e mais rápida a esquerda fazendo dos dois lados para passeio,
atrapalhando o fluxo normal da avenida. 1338/11 Vereador Estevão De 'Loreoo - PP,
solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em
Ata e oficiado, a ELETROCAR- Centrais Elétricas de Carazinho SI A, solicitando
que sejam feitas as trocas das luminárias existentes, por luminárias mais potentes ao
longo de toda a extensão da Rua Dom João Becker, localizada no Bairro São Pedro.
Tendo em vista, as lâmpadas que estão nas luminárias ser muito fracas. Dificultando o
tráfego de veículos e colocando em risco a segurança de pedestres que circulam por esta
região. Temos a certeza de que em breve os moradores da referida via poderão contar
com uma área condizente as suas necessidades. 1339/11 Vereador Elbio Esteve -
PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado
oficio solicitando a Excelentíssima Senhora Presidente, para que esta egrégia casa,
possa com a maior urgência, passar a utilizar somente folhas recic1áveis. É notável a
necessidade de se pensar no meio ambiente, e para tanto, fazem-se necessárias medidas
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de preservação em todos os meios da sociedade, a começar pelo poder público.
Acreditamos que a melhor forma de ensinar, é sempre pelo exemplo, sendo assim, este
pequeno gesto. de utilizar folhas recicláveis, unido a tantas outras iniciativas de cunho
ambientaL podem trazer benefícios ao nosso meio ambiente, que tanto sofre com a ação
devastadora do homem. Que possamos começar nesta casa este conjunto de ações
visando a proteção do meio ambiente. para que tenhamos um futuro equilibrado, com
paz e bem. Sendo o que tenho para o momento, reitero votos da mais elevada estima e
consideração. 1340/ll Vereador Paulino De Moura - PTB, solicita que após lido e
deliberado em Plenário seja encaminhado oficio ao Diretor Presidente das Centrais
Elétricas de Carazinho S.A. - ELETROCAR, Senhor ALBANO ERINEU KEYSER
FILHO solicitando seja substituída a luminária localizada em frente a Drogaria São
Bento. númcro 2961, tendo em vista que a mencionada lâmpada está as escuras,
precisando ser trocada. 1344/11 Felipe Sálvia - PDT, 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 ao Líderes de Bancada na Câmara dos Deputados, a
Comissão de Educação e Cultura, a Comissão de Finanças e Tributação, a Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania e ao llustríssimo Deputado Federal Giovani
Cherini, do rDT que integra a Bancada Gaúcha, manifestando nosso apoio ao Projeto
de Lei nO924/11 de sua autoria que reserva 15% das vagas dos cursos de graduação em
universidades federais para pessoas com renda familiar mensal per capita de até um
salário mínimo. Realmente não há duvidas de que os atuais programas de inclusão
universitária têm critérios complexos que podem gerar distorções nos beneficios, por
isso a condição econômica do cidadão é um parâmetro mais objetivo e pode de certa
forma "amenizar" esta falha, abrindo possibilidades para que pessoas carentes
frequentem cursos superiores de alta qualidade, podendo assim desenvolver seu
conhecimento que muitas vezes é podado pela falta de oportunidade de acesso a esta
universidades. 1345/11 Felipe Sálvia - PDT, requer, na forma regimental, que depois
de ouvido o Plenário e com a aprovação dos Senhores Edis, seja enviado ofício do
Poder Legislativo de Carazinho a Excelentíssima Presidente da República, Sra. Dilma
Russef, manifestando nossa preocupação com relação aos gastos excessivos com a
compra de equipamentos militares de ponta. O Brasil tem sido apontado como uma
grande promessa econômica mundial e talvez por isso esteja preocupando-se tanto com
investimentos na área de Defesa do pais, uma forma encontrada pelo governo para
defender a região amazônica e o pré.sal e também para aumentar o poder de influência
para além das fronteiras sul-americanas. Sabemos que isso é importante, mas será que
os gastos militares brasileiros com a compra de helicópteros de combate e submarinos
não seriam melhor aproveitados se direcionados para outras atividades em favor da
qualidade de vida dos brasileiros por exemplo? Precisamos antes de mais nada resolver
nossos problemas sociais, hoje gastamos mais dinheiro em armas do que em educação.
Para que? Contra quem estamos lutando? Sabe-se que com o custo de um tanque, pode-
se construir um hospital, pode-se construir inúmeras escolas, pode-se dar ao professor a
valorização que merece em termos salariais, mas mesmo assim o pais prefere investir
em armamentos de guerra. Contra quem é essa guerra? Aqui vai nosso apelo para que
haja uma reflexão maior em tomo de tudo isso, afinal, não vale mais a pena investir na
educação e na saúde pública dos brasileiros que agonizam com a falta de investimentos
em ambos os setores? Esta sim é uma realidade bastante cruel, tanto quanto o de uma
guerra, ou quem sabe ainda pior. 1346/11 Vereador Felipe Sál"Ía - PDT, requer, na
forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores
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Edis, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho ao Ilustríssimo Secretário
de Infraestrutura e Logística do Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Beto Albuquerque,
cumprimentando-lhe pela iniciativa de eliminar das estradas gaúchas os "pardais", que
de certa forma nunca contribuíram muito para a redução de velocidade e conseqüente
diminuição de acidentes. Mesmo em tão pouco tempo o Secretário vem desenvolvendo
um trabalho sério e competente voltado para o desenvolvimento de todo Rio Grande do
Sul, através de indispensáveis obras de infraestrutura, como a duplicação de ERS e
outras melhorias de recuperação e sinalização adequada nas estradas, possibilitando
com isso melhores condições de trafegabilidade. O Senhor diz que "para administrar
infraestrutura é fundamental o planejamento", mas, mais fundamental ainda é que esta
Secretaria possa contar com o comando de um homem sério, de honestidade e
confiabilidade inabaláveis como Vossa Senhoria, pois todos sabemos o que ocorreu
com o DAER, por exemplo, na administração passada, cujas irregularidades estão ainda
sendo investigadas. 1350/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB, requer na forma
regimentaL que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio de
mesmo teor do Poder Legislativo de Carazinho, a Câmara dos Deputados na pessoa do
Exmo. Sr. Presidente Marco Maia, ao Senado Federal na pessoa do Exmo. Sr.
Presidente José Sarne:y e a Presidente da República na pessoa da Exma. Sra. Dilma
Rousseff, ao 38° Batalhão da Polícia Militar (BPM) - Carazinho na pessoa do Sr.
MAl QORM Pedro Wilson Ferreira Pacheco - Comandante, ao Deputado Federal
Arnaldo Faria de Sá - PTB/SP autor da Proposta de Emenda Constitucional- PEC de
n°. 30012008, ao Senador Renan Calheiros - PMDB/AL, autor da Proposta de
Emenda Constitucional - PEC de n°. 44612009, a qual institui o piso salarial para os
servidores estaduais, ao Deputado Federal Marcelo Atagiba - PSDBIRJ e ao Major
Fábio Rodrigues de Oliveira DEM!PB. A PEC de nO. 300/2008, estabelece que a
remuneração dos Policiais Militares dos Estados não poderá ser inferior à da Polícia
Militar do Distrito Federal, aplicando-se também aos integrantes do Corpo de
Bombeiros Militar e inativos, alterando o artigo 144 da Constituição Federal de 1988.
Esperamos que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que cria o piso salarial
nacional, seja aprovada. O texto aprovado inclui uma emenda que fixa o piso nacional,
sem estabelecer valores atrelados à Constituição. Reiteramos nosso apoio, tendo em
vista. que a Segurança Pública diz respeito à vida, o maior patrimônio que possui um
cidadão, seja ele policial ou não. A Segurança Pública merece ser tratada com a devida
importância que ela representa para a sociedade corno um todo, pois, deste mecanismo
depende a ordem social e progresso da nação, contamos que os legisladores atentem
para esse seguimento. A aprovaçào dessas PEC's será um marco para a evolução de
urna sociedade que merece ser protegida por uma polícia digna e respeitada, com
agentes de segurança pública bem remunerados em todo o território nacional e acima de
tudo satisfeitos cm realizar seu oficio. Como é sobejamente sabidos os integrantes das
Polícias Militares das DF's. não tem direito a FGTS, aviso prévio, pagamento de horas
extras, adicional noturno, filiação sindical e direito de greve; direito não assimilados
esses que afeta-lhes o bem estar social e a própria dignidade tomando, cambaleante,
restrita e deprimida sua cidadania. que está tão propalada nos dias atuais, ou seja, a
cidadania é conquistada e não doada. Ternos que ter uma visão de Brasil como um todo,
dando aos policiais o que eles merecem, e as Polícias Militares, por serem instituições
auxiliares das Forças Armadas, responsáveis pela garantia da soberania do país,
merecem tratamento relevante. Segurança pública é fundamentaL A razão de ser do
Estado é saúde, segurança e educação e é por isso que temos investir em segurança
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reconhece os esforços de todas as 700 mil pessoas que trabalham diariamente pela
segurança do país e que arriscam suas vidas no exercício da funçào. Foi humilhante o
fato que aconteceu no Rio de Janeiro, onde centenas de Bombeiros realizaram um
protesto em busca de melhores condições de serviço e aumento de salários e foram
severamente punidos; se a Pec 300 já estivesse sido aprovada isso não teria acontecido e
centenas de policiais civis, militares e bombeiros já estariam recebendo um salário
digno e condizentes com as responsabilidades que carregam nos ombros. Certos da
relevância da matéria aqui tratada, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a
aprovação das presentes Propostas de Emendas à Constituição também em segundo
turno e o posterior encaminhamento ao Senado Federal para aprovação. A Presidente
Vereadora Sandra Citolin - PMDB passa ao intervalo de dez minutos. No reinicio da
reunião a Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB informou que os vereadores
abriram o seu espaço do Grande Expediente para a manifestação do Senhor lrineu
Graebbin falar sobre COMUDES - Conselho Municipal do Desenvolvimento. Após a
explanação fizeram o uso da palavra os vereadores: Sandra Citolin - PMDB e Gilnei
Jarré - PSDB. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB passou a apreciação e
votação dos Requerimentos. O Vereador Paulino De Moura - PTB fez um
Requerimento Verbal para que fossem votados em bloco os Requerimentos, também os
quatro Projetos que estão na pauta e são viáveis, o Projeto que é inviável em separado e
os dois Projetos PLC 007 e 009 o pedido de vistas para que a Comissão de Ordem
Econômica e Social pudesse fazer as adequações necessárias nos mesmos. A Presidente
Vereadora Sandra Citolin - PMDB colocou em votação o Requerimento Verbal do
Vereador Paulino De Moura - PTB. O Vereador Gilnei Jarré - PSDB pediu Questão de
Ordem informando que só cabe ao autor do Projeto o pedido de vistas ou retirada e
informa que este Projeto está na Casa desde abril o que mostra o desinteresse do Poder
Executivo Municipal em corrigi-los. O Vereador Paulino De Moura - PTB pediu a
Presidente um intervalo para que a Comissão de Ordem Econômica e Social elabore o
parecer dos Projetos. A Presidente colocou em votação o Requerimento Verbal do
Vereador Paulino De Moura - PTB para que todos os requerimento e Projetos viáveis
fossem votados em bloco o qual foi aprovado por todos. O Secretário procedeu a leitura
do número e autor dos Requerimentos. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB
colocou em discussão os Requerimentos, não havendo vereadores que quisessem
discutir foi colocado em votação os quais foram aprovados por todos. O Secretário
procedeu com a leitura dos Projetos viáveis com os respectivos número e autor, que
são: Projeto de Lei 082/2011 - Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei 068/2011
- Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei 071/2011 - Poder Executivo
Municipal. O Secretário procedeu com a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e
Finanças referente aos Projetos. A Presidente colocou em discussão os pareceres da
Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereadores que quisessem discutir foi
colocado em votação. os quais foram aprovados por todos. O Secretário procedeu com a
leitura dos pareceres da Comissão da Ordem Econômica e Social referente aos Projetos.
A Presidente colocou em discussão os pareceres da Comissão da Ordem Econômica e
SociaL não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, os
quais foram aprovados por todos. A Presidente colocou em discussão os Projetos já com
os pareceres aprovados, o Vereador Gilnei Jarré - PSDB, o Vereador Paulino De Moura
- PTB e o Vereador Estevão De Loreno - PP fizeram o uso da palavra, não havendo
mais vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação os quais foram
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aprovados por todos. O Secretario procedeu a leitura do parecer da Comissão de Justiça
e Finanças referente ao Projeto de Lei 064/2011 - Vereador Marcos Soares - PTB. A
Presidente colocou em discussão o parecer, não havendo vereadores que quisessem
discutir foi colocado em votação o qual foi aprovado por todos. O Secretário procedeu a
leitura do parecer da Comissão da Ordem Econômica e Social referente ao Projeto de
Lei 064/2011 - Vereador Marcos Soares - PTB. A Presidente colocou em discussão o
parecer, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação o qual
foi aprovado por todos. A Presidente colocou em discussão o Projeto com os pareceres
já aprovados, o Vereador Marcos Soares - PTB fez o uso da palavra, não havendo mais
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação o qual foi aprovado por
todos. O Vereador Paulino De Moura - PTB pediu Questão de Ordem e fez um
Requerimento Verbal para que fossem votados em bloco os três Projetos inviáveis. O
Pedido do Vereador Paulino De Moura - PTB foi colocado em votação o qual foi
aprovado por todos. O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão de Justiça e
Finanças referente ao Projeto de Lei Complementar 009/11 - Poder Executivo
Municipal. A Presidente colocou em discussão o parecer, fizeram uso da palavra os
vereadores Paulino De Moura - PTB e Gilnei Jarré - PSDR não havendo mais
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação o qual foi derrubado por
5x4. O Vereador Paulino De Moura - PTB pediu Questão de Ordem para consultar o
Departamento Jurídico da Casa para esclarecer que os Projetos de Lei Complementar
007 e 009 irão passar para a Comissão da Ordem Econômica e Social que tem um
prazo regimental de sete dias para exarar parecer no qual fará o uso nos dois primeiros
projetos, já o Projeto de Lei 06912011 pediu para interromper a reunião para que fizesse
o parecer da Comissão da Ordem Econômica e SociaL O Secretário procedeu a leitura
do parecer da Comissão da Ordem Econômica e Social referente ao Projeto de Lei
06912011. A Presidente colocou em discussão o parecer, não havendo vereadores que
quisessem discutir foi colocado em votação o qual foi aprovado por todos. A Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei 069/2011, fizeram o uso da palavra os
Vereadores Paulino De Moura - PTB e Estevão De Loreno, não havendo mais
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação o qual foi aprovado por
todos. O Secretário procedeu a leitura de Renuncia a Cargo do Vereador Gilnei Jarré-
PSDB referente ao cargo de 2° Secretário da Mesa Diretora. O Secretário procedeu a
leitura da Proposição a Cargo, no qual o Vereador Paulino De Moura - PTB se coloca a
disposição para ocupar o cargo de 2° Secretário da Mesa Diretora. A Presidente coloca o
cargo de 2° Secretário da Mesa Diretora em votação o qual foi aprovado por 7x2. A
Presidente conforme Regimento Interno artigo 89, capítulo 7 que fala sobre Explicações
Pessoais que é destinada a manifestação do Vereador sobre atitudes pessoais assumidas
durante a reunião ou exerCÍcio de mandato, sendo assim pediram para fazerem o uso da
palavra os Vereadores Gilnei Jarré - PSDB e Paulino de Moura - PTB. A Presidente
solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do Requerimento do Vereador Gilnei Jarré-
PSDB no qual solicita que seja encaminhado ao Conselho de Ética desta casa o pedido
verbal do Vereador Paulino De Moura - PTB feito na última sessão ordinária para que
decidam os fàtos que envolveram este Vereador e uma funcionária desta Casa sobre
supostas discussões de trabalho. A Presidente faz a leitura dos membros da Comissão de
Ética que são: Vereadores Elbio Esteve - PSDB, Felipe Sálvia - PDT, Paulino De
Moura - PTB, Leandro Adams - PT e Erlei Vieira ~ PSDB. O Vereador Paulino de
Moura - PTB como requerente do pedido ficará fora segundo o Regimento da
Comissão. O Vereador Paulino De Moura - PTB se manifestou pedindo um parecer do
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Vereador eandro Adams
ecretário

~~.iO>
Vereadora Sandra Citolin

Presidente

Departamento Jurídico da Casa pois conforme o vereador ele fez um Reque-rimento
Verbal mas o mesmo não foi a votação e como o Vereador Gilnei Jarré - PSDB se auto
denunciou ele teria direito a participar da Comissão de Ética. A Preside-ote declarou que
será encaminho a Comissão de Ética o pedido do Vereador Gilnei Jarré - PSDB e vai
pedir ao Departamento Jurídico da Casa o parecer solicitado pelo Vereador Paulino De
Moura - PTB no decorrer da semana para definir quem são os membros a fazerem parte
da Comissão de 'Ética. Dando fim aos trabalhos a Presidente rrali eunião e
convocou os vereadores para a próxima reunião a ser reali a no dia 13 de unho às
dezoito horas e quarenta e cinco minutos do corrente ano
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