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Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e onze, às dezenove horas e quinze
minutos, ocorreu à vigésima terceira reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador Estevão De Loreno - PP fez a leitura de um trecho da bíblia. Foi
realizada a leitura do expediente da presente reunião. Na sequência foi realizada a
leitura das indicações e dos requerimentos que seguem: Requerimento 1586/11
Vereadora Sandra Citolin - PMDB, requer na fonna regimental, que após submetido
ao plenário para aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, a
Câmara dos Deputados na pessoa do Exmo Sr. Alceu Moreira - Deputado Federal
PMDBIRS, parabenizando e apoiando a iniciativa de liderar a frente parlamentar mista
do pré-sal, que aconteceu no anexo IV da Câmara Federal, dia vinte e nove de junho de
2011 em Brasília - DF. Esta frente reúne cerca de 250 deputados e senadores de
diversos partidos. A medida que se aproxima o momento da votação do veto do Ex.
Presidente Lula à chamada emenda Ibsen Pinheiro aumentam as manifestações de
representantes estaduais que querem a fatia eqüitativa no bolo dos royalties do petróleo
brasileiro. Havia uma promessa do Presidente do Senado em colocar o ve~oem votação
ainda este mês, mas já admitiu adiar tudo por um acordo, o que exigiria mais 60 dias
para a votação. As imensas reservas e-petróleo do pré-sal no mar do Brasil acenderam
as esperanças de mais dinheiro nos estados e municípios revoltados com os privilégios
de Rio de Janeiro e Espírito Santo que ficam com 52% do que é produzido. sobram
atualmente 8% para os outros 25 estados, enquanto o Governo Federal :ficacom 40%.
Com a emenda Ibsen Pinheiro isto tudo mudará de imediato. se o veto do Ex-Presidente
Lula for derrubado no mês que vem no Senado, estados como o rio grande do sul
receberão até R$ 1,5 bilhão por ano e não apenas 65 milhões anuais. o litoral, por
exemplo, receberá mais R$ 12,5 milhões por ano. com o pré-sal, caso dobre a
produção, dobrarão os royalties. Esta frente parlamentar mista do pré-sal, liderada pelo
Deputado Federal Alceu Moreira PMDBIRS, vem de encontro aos anseios dos
Carazinhenses, que concordam que deve haver uma distribuição melhor e mais justa dos
lucros do pré-sal. 158712011 Vereadora Sandra Citolin - PMDB, requer que após lido
em plenário, e deferido na forma regimental, que seja enviado oficio ao Senado Federal,
na pessoa do Exmo Sr. José Sarney - Presidente do Senado, a Exma Sra. Dilma
Rousseff - Presidente do Brasil, ao Exmo Sr. Marco Maia - Presidente do Congresso
Nacional, e ao Exmo Sr. Antonio Anastasia - Governador do Estado de Minas Gerais,
com os mais sinceros votos de profundo pesar pelo falecimento do Senador e Ex-
Presidente da Republica, Sr. Itamar Franco. Itamar Franco era um homem apaixonado
pelo seu país, sua contribuição como pessoa e como político mudou várias gerações que
se espelharam num homem público que nilllca esqueceu o compromisso que o fez entrar
na política: melhorar a vida das pessoas. Somente aqueles que gozam de enonne
prestígio em sua terra natal e em seu país conseguem se eleger tantas vezes consecutiva.
Deixa uma trajetória exemplar de honradez pública, ética e competência, governando o
país em um momento crucial da nossa história recente. Era um grande político. 1592/11
Vereadores Sandra Citolin - PMDB e Erlei Vieira - PSDB, requerem que após lido
em plenário, e deferido na forma regimental, que seja enviado oficio com os mais
sinceros votos de profundo pesar aos familiares da Professora Julia Celina Xavier
Dalcin, pelo seu falecimento ocorrido em nossa cidade. A professora Julia Celina
Xavier Dalcin, durante muitos anos residiu, trabalhou e criou sua família em nos
município e deixa um legado de bondade, dedicação e exemplo para seus filhos, netos

1
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CA INHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965. 22/0001.52

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


•

•

.,

\.~G\SI.ATJVO""ú
s,~ 4;.. , ,I ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ~

~ CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO "",,,••'

amigos. Era irmã do Se. Antônio Alves Xavier, avô de nosso colega Guilherme Xavier
Piva. A família Xavier, carazinhenses tradicionais, que marcaram e ainda continuam
contribuindo com nosso Carazinho, pelo seu trabalho, amizade e companheirismo,
recebam desta forma do Poder Legislativo os pêsames pela irreparável perda. Que Deus
em sua bondade infinita continue deixando suas bênçãos a todos os familiares. 1596/11
Vereador Paulino De Moura - PTB, solicita na forma regimental que após lido e
apreciado pelo plenário seja enviado oficio de CUMPRIMENTOS ao Senhor NERI
HORTÊNCIO pela sua posse como Presidente do LIONS CLUBE CARAZINHO
CENTRO, transcorrida no último dia 29 em cerimônia de posse na sede do clube. Em
nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO recebam os nossos PARABÉNS e
almejamos uma proficua gestão a Nova Diretoria Leonística 1597/11 Vereador
Paulino De Moura - PTB, solicita na forma regimental que a MESA DIRETORA
desta Casa, designe servidor para localizar o documento que trata da promoção do
servidor CLAUDIO JORGE ESTERY, referente ao ano de 2.001, tendo em vista que
em diversas ocasiões já foram solicitadas verbalmente e até a presente data não foram
localizados. 1598/11 Vereador PauliDo De Moura - PTB, solicita na forma regimental
que após lido e apreciado pelo plenário que seja enviado oficio de CUMPRIMENTOS
a jovem NATALIA DE OLIVEIRA, eleita no último dia 22 de junho A MAIS BELA
COMUNITÁRIA DE CARAZINHO, representante do Bairro Dileta, ainda
cumprimentar PATRICIA AFREES - I' Princesa, MONIQUE MULLER - 2'
Princesa e VALÉRIA NAlSSINGER - Simpatia do evento. Em nome do Poder
Legislativo de Carazinho recebam os nossos PARABÉNS pela conquista alcançada.
1604/11 Vereador Leandro Adams - PT, requer, na forma regimental, que depois de
ouvido o plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal com o seguinte pedido
de informação: Qual o motivo que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
a Fome por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social foram extinto dois
convênios com o Município de Carazinho. OBS: Conforme Portaria 160 de 09 de Junho
de 2011. 1607/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e
deferida na forma regimental, seja autorizada nos termos do Projeto de Resolução N°
002/2011 em seu ArtAo ~ 1° ,viagem de meu Assessor Parlamentar a cidade de Porto
Alegre, entre os dias 12 a 15 de julho para realização de curso para o assessoramento e
fiscalização para secretários e assessores no desenvolvimento de políticas públicas
baseadas na legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiências. 1607/11
Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental, seja autorizada nos temos do Projeto de Resolução N° 002/2011 em seu
ArtAO91° ,viagem de meu Assessor Parlamentar a cidade de Porto Alegre, entre os dias
12 a 15 de julho para realização de curso para o assessoramento e fiscalização para
secretários e assessores no desenvolvimento de políticas públicas baseadas na
legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiências. 1610/11 Vereador
Elbio Esteve - PMDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental, seja enviado oficio a Senadora Ana Amélia Lemos , ao Senador Pedro
Simon, ao Senador Paulo Paim, solicitando o máximo empenho e rigor na análise da
MP 527/11, que dispõe sobre as licitações para a copa do mundo. É inconcebível que
esta barbaridade, proposta pela Ilustríssima Senhora Presidente da República, que quer
flexibilizar e trazer sigilo as obras da copa, seja apoiada pelo Senado Federal, e
principalmente pelos Senadores do Estado do Rio Grande do Sul. Permitir que esta MP
seguisse em frente, é o mesmo que sentenciar o povo brasileiro, a ser escravo da
corrupção e da má administração do dinheiro público, é sentenciar o povo, a ve~ e)
dinheiro de seus impostos, estes que ninguém mais paga sobre a face da terra, sere '

2 '
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CA INHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965. 22/0001-52

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


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

.,
I

~
despejados pelos ralos da corrupção. Como justificativa a este atentado contra o
principio da transparência, o Planalto justifica-se, dizendo que trata-se de uma medida,
para que as grandes empreiteiras não saibam os valores disponíveis, para a construção
das obras, evitando assim a formação de cartel nas concorrências. Ora, pois, pensam que
nós, a população, somos tão ignorantes ao ponto de não sabermos, serem elas, as
grandes empreiteiras, as primeiras a saberem os valores disponíveis para os gastos com
as ohras? Será que nos consideram tão palhaços, a ponto de não sabermos disso? Neste
momento, milhões de pessoas, trouxas, estão trabalhando, para serem castigadas, por
uma carga tributária cruel e desumana, enquanto algumas pessoas, querem na nossa
cara, jogar o dinheiro público pelo ralo dos seus bolsos. O Senado Federal, e os
Senadores gaúchos, não podem aceitar, a aprovação desta MP, em respeito ao nosso
estado, em respeito ao nosso povo, e em respeito à bandeira, do estado do Rio Grande
do Sul, pintada com a história de um povo heróico e bravo. 1612/11 Vereador Elbio
Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
encaminhado oficio ao Partido Popular Socialista (PPS), para que este encaminhe a
família do Senador e Ex-Presidente da República Itamar Franco, que feio a falecer neste
sábado, dia 2 de julho de 2011, aos 81 anos. Itamar Franco, sem dúvida alguma é uma
das maiores perdas que esta nação poderia ter. Homem íntegro, e que melhor do que
ninguém sabia como poucos, combater o bom combate, em defesa da vida, da justiça
social, do melhor para o Brasil. Itamar Franco, que quando presidente, tendo ao seu
lado, Fernando Henrique Cardozo, seu Ministro, ao lado de quem, combateu a inflação,
e retomaram o crescimento econômico do Brasil. Mesmo Itamar Franco, que em sua
sabedoria, soube contrariar a si mesmo, e á seus idéias, mudando de idéia, e chegando a
romper com o amigo e Ex-Presidente Fernando Henrique, para defender um novo ideal.
Homem público, de caráter ilibado, e de reputação inabalável, dificil de ser
compreendido, muitas vezes controverso, mas com um único objetivo, o de ver o Brasil,
cada vez melhor. 1620/11 Vereador José Jairo Scherer dos Santos - PP, solicita na
forma regimental que após lido em plenário e deferido pela Presidência, seja autorizada
viagem a BrasilialDF, entre os dias 04 e 08 de Julho de 2011, com saída ás 22:00 hora
do dia 04/07/20 II e com retomo previsto para o dia 08/07/2011 ás 17:00 horas, tendo
em vista viabilização de recursos financeiros destinados ao município com reunião
prevista junto ao Gabinete do Deputado Federal Jerônimo Georgem, referente projetos
já cadastrados no SINCOV, tais como aquisição de equipamentos agrícolas, caminhões
e moto-nivelador, com agendamento prévio, audiência a ser realizada no Ministério da
Agricultura (MAPA), com o ministro Wagner Gonçalves Rossi, com finalidade tratar de
assuntos pertinentes ao desenvolvimento agrícola de Carazinho. Ainda é previsto
reunião com o Deputados Federais Luiz Carlos Heinze, José Otavio Germano e a
Senadora Ana Amélia Lemos para definir a situação de emendas parlamentares que se
encontram pendentes. Na quinta feira Visita a empresa Luft e New Connect, as no
Estado de São Paulo, quais terão sua futuras sedes no nosso município. 1622/11
Vereador Erlei Vieira - PSDB, solicita na forma regimental, que após aprovado em
plenário seja encaminhado oficio, a empresa detentora da concessão do Transporte
Coletivo Urbano de Carazinho solicitando que seja ampliado o itinerário da linha que
atende o bairro Sandri, indo somente até a Rua Antônio José Barlette. Devido diversos
pedidos recebidos dos moradores das Ruas Daniel Spiecker e Fortunato Sandri que
necessitam do serviço diariamente, solicito que seja estudada a possibilidade de incluir
essas duas ruas no itinerário do coletivo que atende esse bairro e também sejam
instaladas mais duas paradas pelo menos, uma na Rua Fortunato Sandri e outra na R~ -ÇS
Daniel Spiecker. Os moradores das referidas ruas necessitam dessa ampliação, pois são , O
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aproximadamente 300 pessoas que utilizam do serviço diariamente e nos dias de chuva
e em algumas emergências precisam contratar até mesmo o serviço de taxi ou contar
com a boa vontade dos vizinhos para se deslocar até a avenida. 1624/11 Vereadora
Sandra Citolin - PMDB, requer que após lido em plenário, e deferido na forma
regimental, que seja enviado oficio ao Senado Federal, na pessoa da Exma Sra Ana
Amólia Lemos PP IRS autora do Projeto de Lei do Senado PLS 37312011,ao Exmo
Sr. José Sarney - Presidente do Senado, Ao Exmo Sr. Pedro Simon - Senador
PMDB RS, ao Exmo Sr. Paulo Paim Senador PT RS a Exma Sra. Dilma RoussefJ-
Presidente do Brasil, ao Exmo Sr. Marco Maia - Presidente do Congresso
Nacional, ao Deputado Estadual Frederico Antunes - PP RS, ao Exmo Sr. Cláudio
Lamachia - Presidente da OAB RS, e a todas as Escolas Estaduais de Carazinbo,
manifestando apoio ao Projeto de Lei do Senado PLS 37312011 de autoria da Senadora
Ana Amélia Lemos que prevê a possibilidade de os Senadores legislarem sobre os
Precatórios com fundamento no artigo 100 da Constituição Federal, em seu parágrafo
16, que estabelece que a União assuma débitos de Precatórios dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, refinanciando-os diretamente. " A suspensão de pagamento
de dívidas é algo tão grave que a Constituição Federal prevê a possibilidade de a União
intervir em um Estado, assim como de um Estado intervir em um Município, que assim
proceder relativamente as suas obrigações de natureza fundado, por mais de dois anos,
salvo motivo de força maior. Sob o ponto de vista do credor do precatório, a suspensão
do pagamento atinge um dos fundamentos da Republica Brasileira que é o da dignidade
humana. Ora, em urna sociedade capitalista, como a brasileira, nada mais destrói a
dignidade humana do que a falta de recursos, que, por vezes, impede o cidadão de
exercer o seu direito básico, constitucionalmente assegurado, de ir e vir". "'Com toda
certeza, o não pagamento dos valores a que tem direito, e direito reconhecido
judicialmente, pode levar o cidadão a um estado total de exasperação, posto que
cidadão, despido de dignidade humana, é ser rebaixado à condição de animal". "Para
sanar esse problema, a Emenda Constitucional nJ 62, de 2009, sabiamente introduzir o
parágrafo 16 no artigo 100 da Constituição Federal, facultando a União assnrnir débitos
oriundos de precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios, refrnanciando-os
diretamente". A proposta, idealizada pela Comissão Especial dos Precatórios Judiciais
no RS, foi apresentada pela Senadora a partir de uma serie de reuniões com o deputado
estadual Frederico Antunes e conta com o apoio dos Senadores da Bancada Gaúcha, da
OAB e da Febafite. O encaminhamento deste projeto representa uma vitória e o
reconhecimento do trabalho que vem sendo feito pelos membros da Comissão dos
Precatórios. O refrnanciamento proposto contribui para equacionar, de forma adequada,
o grave problema econômico-financeiro nos Estados, DF e Municípios, e ao mesmo
tempo em que assegura o comprometimento dos entes beneficiados com a gestão fiscal
responsável. Em vista manifestamos total apoio para a aprovação do PLS 37312011.
1627/11 Vereador Estevão De Loreno - PP, solicita na forma regimental que após
lido em plenário e deferido pela presidência, seja autorizada viagem à Brasília - DF,
São Paulo-SP, e Barueri-SP entre os dias 04 e 08 de junho de 2011, com salda às 22:00
horas do dia 04/0712011 e com retorno previsto para o dia 08/0712011 às 17:00 horas,
tendo em vista a viabilização de recursos frnanceiros destinados ao município com
reunião prevista junto ao Gabinete do Deputado Federal Jerônimo Goergen, objetivando
informar-se sobre a atual situação de projetos já cadastrados ao SICONV, referentes a
aquisição de equipamentos agrícolas, tais como caminhões e motoniveladoras. Com
agendamento já previsto, será realizada audiência jwlto ao Ministério da AgriCul] --R'
(MAPA), com o Ministro Wagner Gonçalves Rossi, tendo por ftnalidade tratar de tJ
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assuntos pertinentes ao desenvolvimento agrícola de Carazinho. Ainda é esperada
reunião com os Deputados Federais Luiz Carlos Heinze, José Otávio Germano e
Senadora Ana Amélia Lemos, a fim de definir a situação de emendas parlamentares que
se encontram pendentes. Na quinta feira do corrente, o vereador abaixo subscrito
embarcará para a cidade de São Paulo e Barueri, com o objetivo de conhecer as
instalações das empresas Luft e New Connect, as quais terão suas futuras sedes situadas
no município. 1632/11 Vereador 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 Senhor Prefeito Municipal, manifestando
nossa preocupação com relação ao descaso com o esporte amador do município.
Lamentavelmente Carazinho, que já foi reconhecida em todo o estado como um grande
celeiro de atletas oriundos de times de várzea e categorias de base de clubes, está hoje
destinado apenas a ser lembrado por este fato como parte da história do município, já
que na atualidade a situação de poucos investimentos nesta ordem levam os times a
encerrarem suas atividades. Carazinho viveu uma época em que os campeonatos de
várzea eram tão disputados, que famílias inteiras dirigiam-se aos campos para
acompanhar e torcer, momentos de lazer e absoluta descontração onde todos acabavam
se envolvendo de uma forma ou de outra. Bastava dirigir-se a algum dos campos de
futebol para ver a alegria contagiante, o futebol do final de semana era Uma festa. No
futsal a situação também era outra, eram tempos mais dificeis, a situação econômica e
financeira das pessoas e empresas era bem inferior a atual, mas Carazinho tinha o
orgulho de ter duas equipes na série ouro do futsal profissional, os ginásios lotavam a
cada partida seja de Pinheiro ou Sercesa, para muitos a paixão pelo futsal era tanta que
não havia rivalidade a não ser em jogos onde os dois acabavam se enfrentando. E hoje
tudo não passa de memórias que ficaram na lembrança, como a de conquistas
inesquecíveis e memoráveis destes dois clubes, que hoje tentam apenas a sobrevivência
de suas categorias de base que são mantidas com o esforço e a dedicação dos pais e de
poucos patrocinadores que ainda preocupam-se em incentivar o esporte, mesmo com o
pouco que podem disponibilizar como contribuição. Preocupa-me muito esta situação, o
que será do esporte de nossa cidade, do futebol que é uma de nossas maiores alegrias?
Fazendo um levantamento, pude ver que infelizmente muitos times da primeira e
segnnda divisão do futebol amador não existem mais, (1a DIVISÃO - Fenix, Alvorada,
Real Madri, Avenida, Independente, Farroupilha, Vila Nova, Ipiranga, Carazinhense,
Dinaluz), (2' DIVISÃO - Santos, Oriental, PaImeirinhas, Grenal, Cruzeiro, Força e Luz,
Santa Maria, Santa Cruz, Só do Vinho, Greminho, Esperança, Vitória, Atlético,
Internacional, Juventude, Santa Barbarã, Fluminense, Trianon), apenas Vasco, Brasil,
Rodoviário, São Sebastião, Glorinha, Floresta, Juventus e União da Sommer ainda
disputam campeonato, mesmo que sem muita empolgação devido aos poucos e escassos
incentivos e recursos. Glória, Veterano, Atlético, ACF, o que são hoje? São exatamente
o reflexo da decadência do nosso futebol. Até quando vamos deixar o futebol de nosso
município agonizar? Vamos deixar que se tennine por completo uma das maiores
alternativas de lazer e divertimento de nossa população? Não posso me omitir diante
desta situação, sempre fui diretamente ligado ao esporte, ao futebol de várzea e, isso
tudo, essa falta de mobilização, de apoio e incentivo tem me deixado bastante
incomodado, revoltado para falar a verdade, ao mesmo tempo em que me motiva a
solicitar que seja dada atenção especial ao Departamento de Esporte do município, com
a destinação de recursos que incentivem os times a se organizarem, vamos trabalhar
unidos para que Carazinho volte a fazer parte do cenário esportivo revelando craqu:1ts, c.1
trazendo as famílias para os campos e para as quadras, lotando ginásios e campos como c.o
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nos bons e velhos tempos. 1633/11 Vereador Felipe Sálvia - PDT, requer, na forma
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja
enviado oficio de Cumprimentos do Poder Legislativo de Carazinho a coordenadora do
PROJETO ORATÓRIA NAS ESCOLAS 2011, Sra ZULEICA MARIA MEURER,
a JeI, a Secretaria Municipal de Educação e a 3~ Coordenadoria Regional de Educação
cumprimentando-lhes pela realização da 7a edição do projeto que teve como principal
objetivo desenvolver a capacidade de comunicação dos alunos participantes, bem como
uma reflexão sobre o tema proposto: "Objetivos do Milênio: qual o meu jeito de mudar
o mundo?" Queremos encaminhar também nossos cumprimentos aos alunos que
obtiveram as melhores colocações ao final da etapa municipal do concurso: 1° Lugar:
Bianca Aparecida de Freitas KIockner - Escola Mun. Preso Castelo Branco r Lugar:
Sabrina Vieira Weise - Escola Estadual Érico Verissimo 3° Lugar: Everton Felipe
Campos Cezar - Escola Estadual Ernesta Nunes 4° Lugar: Bruna Lukrafka Bordignon -
Escola Estadual Érico Verissimo 5° Lugar: Igor TafareI Hünning Farias - Escola Mun .
Eulália Vargas Albuquerque Nos instantes em que acompanhei esta fase final junto ao
Plenário da Câmara na última semana, fiquei realmente sensibilizado com a habilidade
de comtmicação dos alunos que se expressaram de fonna tão natural e tranquila Sem
dúvida alguma é um projeto que merece nosso reconhecimento, nosso incentivo e apoio,
especialmente por trabalhar buscando aprimorar diversas habilidades no âmbito da
comtmicação, habilidades estas, que muitas vezes ficavam restritas a sala de aula e que
com o concurso de oratória acabam sendo despertadas. É com imensa satisfação que
cumprimentamos aos organizadores e aos vencedores da etapa mtmicipal por esta
grande conquista. A Presidente passou de imediato ao Grande Expediente no qual
fizeram o uso da palavra os Vereadores: Sandra Citolin - PMDB, Gilnei Jarré - PSDB,
Eugenio Grandó - PTB, Paulino De Moura - PTB, Felipe Sálvia - PDT e Leandro
Adams - PT. A Presidente passou a apreciação e votação dos Requerimentos. O
Vereador Estevão De Loreno - PP pediu Questão de Ordem no qual fez um
Requerimento Verbal para que fossem votados em bloco os Requerimentos e os
Projetos de Lei Viáveis. O Vereador Leandro Adams - PT pediu que registrasse em ata
o voto contrário no Requerimento número 1610/11. A Presidente colocou em discussão
o Requerimento Verbal do Vereador Estevão De Loreno ~ PP, não havendo vereadores
que quisessem discutir foi colocado em votação o qual foi aprovado por todos. O
Secretário procedeu a leitura do número e autor dos Requerimentos. A Presidente
colocou em discussão os Requerimentos, os Vereadores Felipe Sálvia - PDT e Sandra
Citolin - PMDB, Elbio Esteve - PSDB, Leandro Adams - PT e Paulino De Moura - PT
fizeram o uso da palavra, não havendo mais vereadores que quisessem discutir foi
colocado em votação os quais foram aprovados por todos. O Secretário procedeu a
leitura dos Projetos de Lei com o número e autor, que são: Projeto de Lei 086/2011 -
Poder Executivo Municipal e Projeto de Lei 038/2011 - Vereador Erlei Vieira - PSDB.
O Secretário procedeu a leitura dos pareceres da Comissão da Justiça e Finanças
referente aos Projetos de Lei. A Presidente colocou em discussão os pareceres da
Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereadores que quisessem discutir foi
colocado em votação os pareceres, os quais foram aprovados por todos. O Secretário
procedeu a leitura dos pareceres da Comissão da Ordem Econômica e Social referente
aos Projetos de Lei. 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 pareceres, os quais foram aprovados por todos. A Presidente
colocou em discussão os Projetos de Lei com os pareceres já aprovados, fizeram o ~o <:$?
da palavra os Vereadores Elbio Esteve - PSDB e Erlei Vieira - PSDB, não havendo C)
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CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

~r=S4./l)
Vereadora Sandra Citolin

Presidente

'I.

mais vereadores que quisessem discutir foi I ad <'~NIlO.\Ó

aprovados por todos. O Secretário rocede co o~ o em VO~ão, os quais foram '
Vereador Elbio Esteve _ PSDB cor!: o _ u a leItura do Projeto de Lei 032/2011-
suprimida. O Secretário procedeu a leitura n::ero e autor CO~ :menda modificativa e
referente ao Projeto de Lei A Pre 'd parecer da Conussao de Justiça e Finanças
modificativa e supressiva do Pro' ~~ ente ~loc~u em discussão o parecer da emenda
discutir foi colocado em votação ;; quald; ~el,nao

d
havendo vereadores que quisessem

1 . 101 aprova o por todos O Secretário proced
el~a do p.arecer da Comissão da Ordem Econômica e Soci~ referente ao Pro' et:ud:

LeI. A ~resldente .col~couem discussão o parecer da emenda modificativa e sup~essiva
do Projeto de LeI, nao havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em
vo~o o qual foi aprovado por todos_ A Presidente colocou em discussão o Projeto de
L.el Ja. co~ as emendas e pareceres aprovados, não havendo vereadores que quisessem
dISCUtIr fOI colocado em votação o qual foi aprovado por todos. O Secretário procedeu a
leitura do Projeto de Lei 088/2011 - Poder Executivo Municipal e em seguida procedeu
a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente ao Projeto de Lei. A
Presidente colocou em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças. fizeram o
uso da palavra os Vereadores Felipe Sálvia - PDT e Eugenio Grandó - PTB, não
havendo mais vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação o qual foi
rejeitado 6x3. O Vereador Paulino De Moura - PTB fez um pedido para que fosse
anexado no Projeto de Lei o parecer da Comissão da Ordem Econômica e Social para
que o Projeto de Lei fosse aprovado ainda hoje. A Presidente consultou o Plenário para
a inclusão do parecer o qual foi aprovado por todos. O Secretário procedeu a leitura do
parecer da Comissão da Ordem Econômica e Social. A Presidente colocou em discussão
o parecer da Comissão da Ordem Econômica e Social, 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 com os pareceres já aprovados - havendo
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação o oi aprov or
todos.Dando fim aos trabalhos a Presidente encerrou eunião e convocou os
vereadores para a próxima reunião a ser realizada no dia de julho às dezoito hor e
quarenta e cinco minutos do corrente ano.
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