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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE AGOSTO DE 2011 ..•••
ATA 030/11

Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e onze, às dezenove horas e dez minutos, ocorreu à
trigésima reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador Felipe Sálvia - PDT fez a leitura de um trecho da bíblia. A Presidente colocou em
apreciação as atas das Reuniões Ordinárias dos dias 13.20, 27 de junho de 2011 e de 04 de julho
2011, 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 sequência foi
realizada a leitura das indicações e dos requerimentos que seguem: Requerimento 2086/11
Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental,
seja encaminhado oficio aos Servidores Cinara Mayer, Suzi Carla Kern, Patrícia Marafiga, Rita de
Oliveira, Clarisse Gonzatto, Venâncio Hoffinan. Liliana Chapuis, Débora Sterlig, Francieli da Silva,
Patriek René e Tiago Meira Gomes, parabenizando pelo empenho e dedicação na busca de votos
para a "Consulta Popular 2011" É nestes momentos que vemos nos servidores deste Poder
Legislativo Municipal, o empenho e a dedicação em busca de melhorias para nossa cidade. Que os
frutos deste trabalho, competente e brilhante, sejam colhidos por todos, no momento da conquista
dos objetivos desta Consulta Popular. Que estes servidores, que são dignos de assim serem
chamados, servidores, pois servem de fato a sua comunidade, recebam o reconhecimento e o
incentivo do Poder Legislativo. 2096/11 Vereador Paulino De Moura - PTB, solicita na forma
regimental que após lido e apreciado pelo plenário que seja enviado ofício de cumprimentos ao
Senhor EDUARDO HAUBERT ASSIS, eleito no último dia 05 de agosto, PRESIDENTE da
Fundação Desportiva e Cnltura1de Carazinho - FUNDESCAR, para o biênio 2011/2013. Recebam
em nome do Poder Legislativo de Carazinho os nossos PARABÉNS e desejos de bom trabalho
frente a esta fundação. 2097/11 Vereador Paulino De Moura - PTB, solicita na fonua regimental,
que após lido em plenário e deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos
familiares votos de condolências em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo
falecimento da Senhora ILSE MANN, moradora do bairro Oriental que veio a falecer no último dia
11 de agosto, aos 78 anos de idade. Aos familiares nossa solidariedade neste momento dificil de
suas vidas. 2098/11 Vereador Paulino De Moura - PTB, solicita na fonua regimental que após
lido e apreciado pelo plenário que seja enviado oficio ao JUIZ ORLANDO ,,-ACCINI NETO,
manifestando em nome do Poder Legislativo de Carazinho os nossos CUMPRIMENTOS pela sua
atuação frente a 1a Vara Criminal e Vara de Execuções Criminais, Comarca de Carazinho, pelo
período de 7 anos em que desempenhou suas atividades em nosso Município. Almejamos sucesso
nesta nova caminhada que ora se inicia no Município de Passo Fundo. 2099/11 Vereadores
Paulino De Moura - PP, Vereadora Sandra Citolin - PMDB, Vereador Erlei Vieira - PSDB e
Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicitam na fonua regimental que após lido e apreciado pelo
plenário seja enviado oficio manifestando em nome do Poder Legislativo de Carazinho os nossos
AGRADECIMENTOS aos Servidores da Cãmara Municipal que auxiliaram na CONSULTA
POPULAR no último dia 10 do corrente, uma vez que o esforço foi válido, pois Carazinho atingiu a
meta principal para a destinação de um caminhão auto bomba tanque de combate a incêndios para o
Corpo de Bombeiros de Carazinho. Ainda estender CUMPRIMENTOS pela atuação da Secretaria
de Desenvolvimento, na pessoa da Secretária ANDRÉIA SCHMITZ, ao Comandante do Corpo de
Bombeiros Tenente LISSANDRO RIBEIRO à Ordem dos Advogados do Brasil subseção \
Carazinho, ao Sindicato do Comércio Varejista, ao Sindicato Rural, a Câmara de Dirigentes
Lojistas, a Associação Comercial e Industrial de Carazinho, e ao Sindicato das Empresas de
Transporte de Cargas de Carazinho e Região, que somaram esforços e trabalharam para que os
objetivos fossem alcançados, sendo que a com~dade sain vencedora nas demandas desejadas. *
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2109/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental, seja encaminhado oficio a rádio gazeta de carazinho, parabenizando o Jornal Gazeta
notícias que completa 1 ano neste mês de agosto, com sua 12aedição. Aos profissionais: Ana Maria
Leal, Daiana Martins, Dioni Eduardo RheinheiIner, João Pedro A. Azevedo, Luciano Baumgardt,
JorraraAzevedo Albuquerque, Orioo Vargas Albuquerque, Sergio Peixoto, João Luiz Cardozo, João
Da Veiga Antunes, nossos votos de reconhecimento e incentivo pelo brilhante trabalho. Tomara
multiplique-se ainda mais os veículos de comunicação em nossa cidade, pois onde há uma imprensa
atuante, existe a segurança da continuidade plena da democracia. Por este primeiro, de muitos anos
que ainda estão por vir, de circulação do Gazeta Notícias, recebam os votos de sucesso. incentivo e
reconhecimento, do Poder Legislativo Municipal. 2110/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB,
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio ao
Corpo de Bombeiros de Carazinho, parabenizando pela atuação em relação a consulta popular 201J.
Foram os membros do Corpo de Bombeiros, unidos a comunidade carazinhense, os grandes
protagonistas de mais esta conquista de nossa cidade. empenho, garra e dedicação, são palavras
pequenas para resumir a atuação destes profissionais, nesta empreitada, ruma a melhorias para a
cidade. Trabalho este, recompensado, pelo número de votos, superando os 21 mil votos, e
garantindo as conquistas que Carazinho precisava. Mais do que melhorias para nossa cidade, o que
aprendemos com esta consulta, foi que devemos sempre avançar nas conquistas, e não aceitar
nenhum direito a menos. A todos vocês do Corpo de Bombeiros de Carazinho, recebam o
reconhecimento e o incentivo do Poder Legislativo Municipal. 2111/11 Vereador Elbio Esteve-
PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio
a Rádio e Jomal Diário da Manhã de Carazinho, a Rádio Gazeta AM, a Rádio Comunitária de
Carazinho, manifestando o reconhecimento deste Poder Legislativo Municipal, ao grande auxilio na
divulgação da "Consulta Popular 2011". Consulta esta, que não fosse o empenho da imprensa local
na divulgação, certamente não teria obtido o êxito que teve. mais uma amostra da importância da
imprensa como força de transformação social. nA imprensa livre é o olhar onipotente do povo, a
confiança personalizada do povo nele mesmo, o vínculo articulado que une o indivíduo ao estado e
ao mundo, a cultura incorporada que transforma lutas materiais em lutas intelectuais, e idealiza suas
formas brutas". Recebam desta fonua o reconhecimento e o incentivo do Poder Legislativo
Municipal. 2112/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida
na forma regimental, seja encaminhado oficio ao Senador Pedro Simon, a Senadora Ana Amélia
Lemos, ao Senador Paulo Paim, ao Senador Marcelo Crivella, ao Senador Roberto Requião, ao
Senador Casildo Maldaner, a Presidente da República Dilma Vana Rousseff, manifestando apoio
deste Poder Legislativo Municipal, ao "movimento" de suporte à chefe do Poder Executivo, que
conforme muito bem salientou o nobre Senador Pedro Simon, tem andado as voltas com a sua base
aliada de governo, que posiciona-se contra uma ação de moralização no governo. Em um país onde
a corrupção parece estar incrustada no DNA das pessoas, ações que venham banir e acabar com a
corrupção, são sempre de grande importância, e se a Chefe do Estado, Presidente Dilma Rousseff,
está propondo-se de forma veemente a combater esta verdadeira praga que consome nosso país, a
corrupção, merece o apoio de todo poder público e da sociedade. É motivo de aplauso, a atitude
nobre do Senador Simon, juntamente com a Senadora Ana Amélia, em dar apoio ao governo, para
que este, livre-se de uma vez por todas da corrupção, que infesta a política nacional. A corrupção
deveria ser considerada como crime hediondo, pois vem para matar, roubar e destruir tudo ao seu
redor. é graças à corrupção, que filas imensas de espera se formam nos hospitais, que a educação
vem chafurdando, de mal a pior, e que o povo vem vendo seus salários diminuídos a pó pelo ~
excesso de tributos. Apoiamos esta medida, nobre, e necessária, para que a podridão do .
comportamento de algumas pessoas seja levantada, e punidos os bandidos, que sugam a vida em
nosso país. 2122/11 Vereador Erlei Vieira -2 PSDB, solicita na fonua regimental, que após g
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aprovado em plenário seja encaminhado oficio, a Direção da Es ão Rodoviária de Carazinho, para
que agilizem a reforma e limpeza constante do banheiro públic do prédio da Rodoviária de nossa
cidade, onde é ocupado por muitas pessoas de todo o Estado que passam por aqui diariamente
viajando de ônibus e fazendo baldeação tendo que esperar m tas vezes algum tempo para pegar
outro horário de ônibus. A necessidade desta solicitação se faz para dar uma melhor
apresentação e higiene aos usuários desta referida depend cia. 2133/11 Vereadores Sandra
Citolin - PMDB e Felipe Sálvia - PDT, requerem na forma gimental, que após submetido ao
plenário para aprovação, seja enviado oficio de mesmo teor d Poder Legislativo de Carazinho, a
Câmara dos Deputados na pessoa do Exmo Sr. Marco Maia - Presidente, ao Senado Federal na
pessoa do Exmo. Sr. José Sarney - Presidente, ao Sr. Rie rdo Berzoini (pT.SP), autor do
Projeto de Decreto Legislativo (PDL) N° 21412011, e ao Sr. Murilo Portugal - Presidente da
Febraban, solicitando empenho na aprovação do PDL 214/2 11. Este PDL visa suspender as
recentes resoluções do Banco Central que amplia as funçõ s dos correspondentes bancários,
transformando-o em verdadeira filial do banco. O Banco Centr deu todas as facilidades para que
os bancos contratem empresas pra realizar seus serviços. Ce ente isso só é vantajoso para os
bancos, mas prejudica os clientes e trabalhadores, pois os b cos usam os correspondentes para
economizar em mão de obra, isso porque, apesar de reali em os mesmos serviços, esses
trabalhadores não são reconhecidos como bancários e, por sso, não usufruem os direitos da
categoria, conquistados em convenção coletiva. A resolu ão do Banco Central invade a
competência exclusiva da União Legislar sobre Direito do Trab ho, pois terceirizar atividades-fim
fere a legislação trabalhista. Não se trata de impedir a abe a de correspondentes, e sim de
combater a deturpação de sua função. Abrir um correspondente ara prestar alguns serviços em um
bairro que não comporte uma agencia ou em uma cidade pequ a e distante dos grandes centros é
razoável. O que não se pode aceitar é que o banco use o corres ondente para diminuir seus custos
ou para empurrar para outros o atendimento da população de b .xa renda Vale também lembrar os
riscos da execução de serviços bancários por empresas sem o pr paro de uma instituição financeira,
pois uma operação bancaria lida com dados sigilosos de clien s. O correspondente bancário está
sendo usado para precarizar direitos dos trabalhadores e . da traz prejuízos à segurança da
população. Longe do objetivo inicial de bancarização em lug es distantes, o correspondente está
cada vez mais perto das agências e vem sendo utilizado, inclusi e em bancos públicos, como forma
de economizar as custas dos direitos dos trabalhadores e dos cl entes, e assim ampliar os lucros da
instituição. Na verdade só serve aos bancos que não querem as essoas em suas agencias. Trata-se
de uma terceirização irresponsável e desenfreada. Os bancos tem é que abrir mais agências e
contratar mais bancários. O projeto tramita em caráter ordinário Depois de analisado e votado pela
CFT será encaminhado para análise da Comissão de Constituiç e Justiça e de Cidadania (CCJC).
Após passar pelas duas comissões, o projeto vai à votação no lenário da Câmara. Por essa razão,
apresentamos a esta casa o presente requerimento, através da q estaremos inserindo-nos em um
movimento nacional em defesa da categoria dos bancários de todo o Brasil. 2141/11 Vereador
Felipe Sálvia - PDT, requer, na forma regimental, que dep is de ouvido o Plenário e com a
aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio do Po er Legislativo de Carazinho ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Rio Grande o Sul, Sr. Tarso Genro, a todos os
Deputados da Bancada do PDT e aos Líderes de Bancadas na sembléia Legislativa do Estado do
Rio Grande do Sul, solicitando empenho no sentido de que sej preservadas e restauradas, com o
auxilio do estado e dos municípios as "BRIZOLETAS", peq enas Escolas Públicas que foram
construídas durante o Governo de Leonel Brizola no Rio de do Sul, entre 1959 e 1962. A
dedicação de Leonel Brizola para com a educação ultrapass u barreiras. O menino de origem
humilde, natural do interior do município de Carazinho, fato q e é wn grande orgulho para todos
nós, tornou-se ao longo de sua vida pública um fiel defensor esta causa e com isso conquistou
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admiradores inclusive de outras siglas partidárias. Ele acre 'tava que a educação, como suas
próprias palavras traduzem "é o único caminho para emancip o homem", e assim, quando teve
oportunidade, como Governador deste estado, construiu .s de 2000 escolas, queria dar
oportunidade de educação a todos sem distinção. Temos o ever de zelar pela preservação e
restauração destas escolas, são exemplos, fazem parte da hist ria e assim sendo, deveriam fazer
parte do patrimônio histórico do estado e de cada município o de ainda existem. Recentemente o
município de Passo Fundo restaurou wna destas escolas que es a em ruínas e que a partir de agora
servirá para oferecer a comunidade da localidade onde esta IDe lizada, no interior de Passo Fundo,
cursos profissionalizantes, além de atividades do departamento e atendimento da Terceira Idade e
do Clube de mães e aulas de catequese. Isto é preservar a noss história. 2142/11 Vereador Felipe
Sálvia - PDT, requer, na forma regimental, que depois de ouvi o o Plenário e com a aprovação dos
senhores Edis, seja enviado oficio do Poder Legislativo de C . o ao Senhor Prefeito Municipal,
e a todas as lideranças das entidades de Carazinho, buscando apoio e a mobilização para que a
duplicação da BR 386 seja feita até Carazinho. Vários m 'cípios estão se mobilizando, um
exemplo é o município de Tio Hugo que mesmo com uma pop ação bem menor não tem medido
esforços para trazer a duplicação desta BR até sua cidade. Mes o que o senhor prefeito não tenha
demonstrado até então nenhum interesse em também lutar por ste pleito, acredito que se todas as
lideranças de Carazinho, incluindo esta Casa, mobilizarmo-no, teremos então álguma chance de
que a duplicação desta rodovia chegue até Carazinho. Possuímo o maior entroncamento rodoviário
do sul do país, por onde circulam diariamente milhares de veí os, dois pólos universitários com
alunos vindos de várias cidades da região, indústrias e fábric em pleno desenvolvimento, como
podemos vê são vários os fatores que podemos usar para ejar este pleito, lutar por ele e
conquistá-lo. Nosso município está em pleno desenvolvime to, prova disso é o aumento de
empresas em nossos distritos industriais, mas precisamos busc mais infra estrutura, melhorias que
possam garantir maior segurança para nossa população e a dup cação da BR 386 até Carazinho irá
melhorar expressivamente essa segurança, pois proporciona trânsito mais tranqüilo, facilitando
as ultrapassagens e em conseqüência diminuindo as estatístic de acidentes e mortes no trânsito
que são tão altas nesta BR em razão do trânsito intenso e nstante nesta rodovia. Através da
mobilização do Poder Público Municipal e das entidades de nos município temos conseguido para
Carazinho inúmeras conquistas, deixando claro que precisamos star unidos em tomo de um mesmo
ideal, assim espero contar com a mobilização de todas as entid es de classe para travarmos mais
esta batalha que certamente trará inúmeros beneficios para n ssa população. 2143/11 Vereador
Felipe Sálvia - PDT, requer, na forma regimental, que dep is de ouvido o Plenário e com a
aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio do Poder L gislativo de Carazinho ao Senhor
Prefeito Municipal e a Secretaria Municipal de Educação solici do que seja feita uma mobilização
em tomo da elaboração de um projeto para buscar a instalação d uma escola técnica federal através
do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Empre o (PRONATEC). Recentemente o
governo federal escolheu 7 cidades gaúchas que estarão receben o recursos na ordem de 10milhões
de reais cada para construção da escola tendo como contraparti do município apenas a área para
construção (em anexo matéria no Jornal Zero Hora). Lamen os que Carazinho não esteja entre
estes 7 municípios contemplados, por isso tomamos a inici tiva de solicitar ao Secretário de
Educação que Carazinho se cadastre neste programa para que turamente possamos ter condições
de sermos escolhidos para o desenvolvimento deste prograrn trazendo para nossa cidade uma
escola técnica federal, com cursos profissionalizantes reduzindo problema da falta de mão de obra
qualificada que acaba por afastar a instalação de novas empres e industrias. Carazinho tem urna ~
posição privilegiada geograficamente, esta vivendo em cons te crescimento, é um celeiro de
oportunidades, a constru

d
?ãOd~iv~1cr~scdeincessantemente, a ca dia novas indústrias estão sendo (;

instaladas em nossos OlS lStntOSIn ustriais, praticamente t das as áreas estão em evolução e
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precisamos proporcionar vantagens significativas que induzam as grandes indústrias há virem para
Carazinho, uma das fonnas certamente é a qualificação da mã de obra, então vamos juntos, poder
público através da Câmara, da prefeitura, da Secretaria de E ucação e também as entidades de
classe buscar esta oportunidade de qualificação para que asso possamos suprir a necessidade de
mão de obra qualificada. O progresso está batendo a nossa pc e precisamos estar preparados, pois
do contrário vamos ficar sempre nos lamentando e invejando sucesso de outros municípios que
com potencial menor que o nosso acabam conquistando grand investimentos. 2144/11 Vereador
Felipe Sálvia - PDT, requer, na forma regimental, que depois e ouvido o Plenário. seja registrado
em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável da Senhora ILSE
MANN, ocorrida na última semana Dona Use era wna de amiga, uma senhora cativante,
atenciosa, participativa, uma mulher honrada e honesta e qu deixa certamente muitos amigos
tristes com sua morte prematura Aos familiares nossa sincer manifestação de pêsames. Todos
sabem o quanto é dificil perder alguém que nos é tão especi , mas não se deixem abalar, pois
certamente ele estará sempre próximo aos seus guiando e ajud do com sua presença espiritual. A
todos os familiares e amigos da inesquecível nse Mano, nosso sinceros sentimentos pelo infausto
ocorrido. 2151/11 Vereador Gilnei Jarré - PSDB, requer, na rma regimental, que depois de lido
em Plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipa com o seguinte PEDIDO DE
INFORMAÇÕES, referente ao Art. 182 do Código de Pos do Município: a) Qual o setor
responsável pelo cumprimento do previsto em Lei; b) Indicar nome da pessoa responsável pelo
setor; c) Onde fica o Depósito Municipal. JUSTIFICATIVA: ormO' a população, bem como a
imprensa de que existe Lei e não é cumprida. 2152/11 Veread r Gilnei Jarré - PSDB, requer, na
forma regimental, que depois de lido em Plenário, seja enviado ticio ao Executivo Municipal com
o segninte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: . Cópia total do p cesso licitat6rio da contratação da
empresa para prestação de serviços de execução dos serviç s de coleta de lixo da cidade de
Carazinho e transporte até a área destinada para depósito. JUS IFICATIV A: Investigar possíveis
irregularidades na contratação. 2153/11 Vereador Gilnei arré - PSDB, requer na forma
regimental, para que depois de submetido ao plenário para ap ovação, seja enviado oficio ao Sr.
Marcos Ledermann Diretor Geral do Daer - Departamento A tônomo de Estradas de Rodagem,
solicitando uma análise técnica da tubulação que passa por bai o da BR 285,pr6ximo ao KM 339
no Município de Carazinho. Visando reivindicar a solução ao alagamento do Bairro Santa
Terezinha, constatado desde o ano de 2006 como mostra a imp ensa local, bem como os inúmeros
pedidos realizados pelos moradores ao Executivo Municipal sem efetiva solução, solicitamos
encarecidamente a Direção de Gestão e Projetos o aumento do d âmetro da tubulação existente, bem
como a possibilidade de perfuração e instalação de nova tubul ão abaixo da existente. Segue em
anexo protocolos de solicitação e publicação no jornal. Presidente passou ao Intervalo
Regimental de 5 (cinco) minutos. No retorno o Vereador Felipe álvia - PDT fez um Requerimento
Verbal para que fosse aberto um espaço na reunião para a Ulb devido aos 11 anos de atividades
em nosso município. A Presidente colocou em apreciação o R uerimento Verbal"do vereador o
qual foi aprovado por todos. A Presidente passou ao Grande E pediente, fizeram o uso da palavra
os Vereadores: Sandra Citolin - PMDB, Elbio Esteve - PSDB, Erlei Vieira - PSDB e Paulino De
Moura - PTB. A Presidente convidou o Pastor da Vibra, Senhor aldemar Sjlender para fazer o uso
da palavra. A Presidente passou para a apreciação e votação dos Requerimentos. O Vereador Felipe
Sálvia fez um Requerimento Verbal para que fossem votados em bloco os Requerimentos e os
Projetos de Lei viáveis. A Presidente colocou em apreciação o equerimento Verbal do vereador,
não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado e votação, o qual foi aprovado por
todos. O Secretário procedeu a leitura do número e autor dos R uerimentos. A Presidente colocou
em discussão os Requerimentos, fizeram o uso da palavra os Ve adores: Paulino De Moura - PTB
e Felipe Sálvia ~ PDT, não havendo mais vereadores que q 'sessem discutir foi colocado em
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPALDE CA INHO

AJR

Vere do eandro 6dams
ário

~ r.Jl--.. '"
Vereadora Sandra Citolin

Presidente

votação, os quais foram aprovados por todos. O Secretário racedeu a leitura da Ementas dos
Projetos de Lei 099/2011 do Poder Executivo Municipal e Proje o de Lei 105/2011 Poder Executivo
Municipal, após efetuou a leitura dos pareceres das Comissões. A Presidente colocou em discussão
os pareceres das Comissões, não havendo vereadores que q isessem discutir foi colocado em
votação, os quais foram aprovados por todos. A Presidente colo ou em votação os Projetos de Lei já
com os pareceres aprovados, não havendo vereadores que q .sessem discutir foi colocado em
votação, os quais foram aprovados por todos. O Secretário proc deu a leitura da ementa do Projeto
de Lei Complementar 004/2011 Vereador Felipe Sálvia - PD , Gilnei Jarré - PSDB e Leandro
Adarns, após procedeu a leitura do parecer da Comissão de Justi a e Finanças. 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 o parecer da Comissão de Ordem
Econômica e Social. A Presidente colocou em discussão o p ecer, não havendo vereadores que
quisessem discutir foi colocado em votação, o qual foi aprov o por todos. A Presidente colocou
em discussão o Projeto de Lei Complementar 004/2011, fiz o uso da palavra os Vereadores
Gilnei Jarré - PSDB, José Jairo Scherer dos Santos - PP, San Citolin - PMDB, Leandro Adams
- PI e Felipe Sálvia - PDI, não havendo mais vereadores que uisessem discutir foi colocado em
votação, o qual foi aprovado por 5x4, a Presidente salientou que se tratando de Projeto de Lei
Complementar o necessário era de 6 (seis) votos para ser ap ovado. O Vereador Gilnei Jarré -
PSDB pediu Questão de Ordem para que a Presidente registras e o seu voto em ata. A Presidente
colocou que não iria votar devido não ser essa a função da Pr sidência. O Vereador Paulino De
Moura - PIB pediu Questão de Ordem para deixar regis o o desrespeito perante o Poder
Legislativo de vereadores que se retiraram do plenário sem a re 'ão terminar. A Presidente deixou
registrado que para o encerramento da Reunião estavam pre entes os Vereadores: Estevão De
Loreno - PP, Paulino De Moura - PTB, Elbio Esteve - PSDB Eugenio Grandó - PTB, Leandro
Adams - PI e a Presidente, Dando fim aos trabalhos a Presiden encerr 'ão e convocou os
vereadores para a próxima reunião a ser realizada no dia 22 de o às dezoito li e quarenta e
cinco minutos do corrente ano .

•

•

"=ir,Oj Municipal de Carazinho
'lO POR UNAN!Ar1IDADE

..:i t{eunião de 1<2J10'1 l kA

Presidente
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