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ATA 034111

Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e onze, às dezenove horas e dezoito minutos,
ocorreu à trigésima quarta reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador Elbio Esteve - PSDB fez a leitura de um trecho da bíblia. A Presidente colocou em
apreciação as atas das Reuniões Ordinárias dos dias 08, 15, 22 e 29 de agosto de 2011, não
havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, as quais foram aprovadas
por todos. O Secretário procedeu a leitura das convocações 001/2011 e 002/2011 e do Decreto
Legislativo 007/2011. Foi realizada a leitura do expediente da presente reunião. Na sequência
foi realizada a leitura das indicações e dos requerimentos que seguem: Requerimento 2396/11
Vereador Erlei Vieira - PSDB, solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário
seja encaminhado oficio externando pêsames aos familiares de Neuza Augustin de Oliveira, pela
passagem do dia 0410912011.Tive a oportunidade de conhecer seu filho, e sua nora, em que
fomos colegas de trabalho, e somos ainda muito amigos. O Sra. Neuza Augustinde Oliveira foi
uma Carazinhense muito dedicada aos seus familiares, e que seus familiares agora recebam aqui
o reconhecimento do poder Legislativo e os mais sinceros sentimentos deste vereador. 2404/11
Vereador Erlei Vieira - PSDB, solicita na forma regimental, que após aprovádo em plenário
seja encaminhado oficio externando pêsames aos familiares de Evandro Celso Seffrin, pela
passagem ocorrida no dia 07/09/2011, na cidade de São José no Estado de Santa Catarina, onde
residia por alguns tempo. Tive a oportunidade de conhecê-lo muito hem, e fomos bons amigos
na inf'anciae adolescência, e sei que vai deixar muitas saudades, por ter nos deixado com apenas
43 anos de idade. Que seus familiares agora recebam aqui o reconhecimento do poder
Legislativo e os mais sinceros sentimentos deste vereador. 2406111 Vereador Paulino De
Moura - PTB, solicita na forma regimental que após lido e apreciado pelo plenário que seja
enviada correspondência em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO. ao MAJOR
PEDRO VILSON PACHECO, manifestando o nosso agradecimento e reconhecimento pelos
bons trabalhos prestados junto ao 38° Batalhão de Policia Militar de nosso Município, pelo
período de 4 anos e 8 meses que esteve em nosso convívio. Almejamos bom retomo a sua
cidade natal, Erechim, onde apartir de agora assumirá suas atividades profissionais junto ao 13°
BPM. 2407/11 Vereador Paulino De Moura - PTB, solicita na forma regimental que após lido
e apreciado pelo plenário que seja enviado oficio ao MAJOR SÉRGIO PORTELA DA SILVA,
CUMPRIMENTANDO-O por ter assumido o COMANDO DA BRIGADA MILITAR DE
CARAZINHO, em solenidade de passagem de comando ocorrido junto ao quartel do 38°
Batalhão de Policia Militar, no último dia 08. Em nome do PODER LEGISLATNO DE
CARAZINHO receba Major SÉRGIO os desejos de bom trabalho frente à briosa Brigada
Militar de nossa cidade. 2412/11 Vereador Erlei Vieira - PSDB, solicita na forma regimental,
que após aprovado em plenário seja encaminhado oficio, a Direção da Escola Municipal EMEI
Caroline Del Castel. Cumprimentando a direção, os professores e pais dos alunos, que de uma
forma ou outra colaboraram para a melhoria do jardim e reforma de Brinquedos da escola, sem
medir esforços, contribuindo assim para que as crianças tenham uma melhor qualidade de vida e
aprendizado nesse período em que essas crianças freqüentam essa escola. Essa iniciativa da
direção em fazer esse mutirão com os pais para a realizar este trabalho, merece ser seguido pela
outras escolas, pois com um pouco de dedicação e união de todos se consegue alcançar todos os
objetivos, Recebam aqui o reconhecimento do poder legislativo, por mais esse trabalho
realizado da direção desta Escola e seus colaboradores. 2414/11 Vereador Erlei Vieira -
PSDB, solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado oficio
externando pêsames aos familiares de Dorival Ferreira. Muitos anos fui colega de trabalho na
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Secretaria de Saúde e amigo da Lurdinha sua ex-esposa e de Luciana sua filha que até hoje
permaneceu essa boa amizade de nossas famílias. Que seus familiares agora recebam aqui o
reconhecimento do poder Legislativo e os mais sinceros sentimentos deste Vereador. 2416/11
Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita na forma regimental, que após submetido ao
plenário para aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo parabenizando as equipes do
Esporte Clube Floresta e Esporte Clube São Sebastião, Campeão e Vice do Campeonato
Municipal de Futebol Amador, representados pelos seus Presidentes, Sr. Agenor dos Santos e
Sr. Nelson dos Santos, que teve a grande final disputado dia 07 de setembro de 2011, onde
centenas de carazinhenses apaixonados pelo futebol amador compareceram, torceram e
aplaudiram seus times, dando um bonito exemplo de paixão pelo futebol. Nossos parabéns aos
Atletas, Comissão Técnica e Direção destas equipes vitoriosas, que fazem do Futebol Amador
de Carazinho uma opção de lazer e de formação para futuros profissionais, propiciando ao
público um espetáculo digno das mais sinceras homenagens. 2417/11 Vereadora Sandra
Citolin - PMDB, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação,
seja enviado oficio do Poder Legislativo parabenizando o Major Sérgio Portela da Silva, por
ter assumido o comando do 380 BPM - Carazinho. Certamente o Major Sérgio Portela da Silva
terá o respaldo do Batalhão e de toda a comunidade para dar continuidade aos trabalhos que
vinham sendo conduzidos de maneira eficiente pelo Major Pedro Vilson Ferreira Pacheco, que
trabalhou com ética, sempre buscando o bem da coletividade. 2421/11 Vereador Paulino De
Moura - PTB, requer, na forma regimental, que depois de lido em Plenário seja enviado oficio
ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO, sendo: 1 - Infonnar o
valor gasto com material de construção adquirido com a frnalidade de construção e reforma de
casas de pessoas carentes, nos anos de 2006 à 2008? 2 - Informar as Empresas as quais foram
adquiridos esses materiais, com cópia dos empenhos e orçamentos? 3 - Anexar os laudos da
assistência social, justificando a necessidade e os endereços dos beneficiados, referente a essas
compras? 4 - Cópia das licitações para aquisição de material de construção, nos anos de 2006 à
2008? 5 . Documentos hábeis que comprovem a efetiva liquidação dos materiais, ou seja, a
comprovação de que os materiais foram entregues a população carente. 2422/11 Vereador
Paulino De Moura - PTB, solicita na fonna regimental que a :r.AESADIRETORA desta Casa,
estude a possibilidade de transferir a REUNIÃO ORDINÁRIA do dia 19 do corrente para o dia
21, às dezenove horas, tendo em vista as festividades da Semana Farroupilha. 2423/11
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 que estude a
possibilidade de realizar melhorias na iluminação junto as paradas de ônibus na AVENIDA
MAUÁ, nas imediações da Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista que recebemos
solicitação de estudantes que aguardam os coletivos urbanos a noite e o local é bastante escuro,
para tal solicitamos a possibilidade de ser substituída a iluminação com lâmpadas mais potentes
que ofereçam maior segurança as pessoas. 2424/11 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 realizada vistoria na iluminação pública no pátio da
Secretaria Municipal de Obras, tendo em vista que recebemos solicitação de servidores que
atuam como guardas e o local esta muito escuro tendo em vista que algumas luminárias
apresentam defeito e não ascendem. 2425/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita na
fonna regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio do Poder
Legislativo ao Comunicador e Professor Gilmar Machado. Amigo e colaborador, os nossos
mais sinceros agradecimentos por ter desempenhado as funções de Comunicador que muito
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contribuiu para que nossos eventos fossem um sucesso. Profissional competente e dedicado,
certamente continuará a brilhar na cidade de Erechim assumindo suas atividades de
Comunicador e Professor na data de hoje, 12 de setembro. 2438/11 Vereador Elbio Esteve-
PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado
ofício a todos os CTG's do município de Carazinho, manifestando o reconhecimento deste Poder
Legislativo, pela organização e brilhantismo, com que as entidades têm conduzido as
festividades alusivas a Semana Farroupilha. Sem dúvida alguma, são as entidades
tradicionalistas, juntamente com a população, os grandes protagonistas, dos mais belos eventos,
alusivos a data mais especial do nosso rio grande, e por isso, merecem nossa deferência,
reconhecimento e incentivo. Aos que tomam realidade, a cultura de nosso povo, recebam o
aplauso do Poder Legislativo Municipal. 2439/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que
após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio ao Executivo
Municipal, para que este informe: l)informe os valores repassados pela União, estado e
município, para a manutenção do SAMU avançado. 2) enviar em anexo documentos
comprovantes da informação acima mencionada. 2440/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB,
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio ao
Executivo Municipal, para que este informe: 1) relatório com os investimentos do município
em educação; enviar documentos comprovantes da informação acima mencionada. 2441/11
Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental, seja encaminhado oficio ao Executivo Municipal, para que este informe: 1) Data da
última licitação para compra de medicamentos por parte do poder público municipal. 2)
Havendo licitação realizada após o dia 15 de julho de 2011, enviar os seguintes documentos: I)
Estudos de biodisponibilidade e equivalência fannacêutica; lI) Comprovante do padrão de
identidade e qualidade; 11I) Comprovante de segurança de uso; N) Comprovação da eficácia
terapêutica; V) Autorização de funcionamento da empresa fabricante; VI) Licença de
funcionamento sanitário; VII) Certificado de responsabilidade técnica; VIII) Notificação de
lotes pilotos; IX) Certificado de boas praticas de fabricação e controle emitido pela ANVISA;
X) Relatório técnico contendo dados de produção; XI) Metodologia de analise; XII) Estudo de
estabilidade XIII) Relatório Técnico contendo: aprese fánnaco com metodologia analítica
validada que permita identificar todos os prováveis contaminantes; XN) Dados de três lotes de
fabricação do produto, com validação do processo produtivo e da metodologia analítica; 3) Os
documentos acima solicitados devem ser enviados referentes a cada medicamento constante na
licitação, conforme prevê a Lei Municipal 7371/2011 de 2011. 2447/11 Vereador Erlei Vieira
- PSDB, solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado oficio,
a Direção da Caixa Federal de Carazinho. Cumprimentando o Gerente, João Carlos Almeida
pela inauguração da Sala de Auto Atendimento junto ao Hotel San Remo no dia 08 de setembro,
com o objetivo de facilitar a vida de muitos clientes que residem do outro lado da cidade, alem
da segurança que este estabelecimento permite. Recebam aqui o reconhecimento do poder
legislativo, por mais essa idealização da Caixa Federal alem de muitos outros serviços que
prestam para a comunidade. 2448/11 Vereador Erlei Vieira, solicita na forma regimental, que
após aprovado em plenário seja encaminhado oficio, ao Presidente da Eletrocar Sr. Albano
Kayser, que encaminhe o técnico responsável pela manutenção dos postes de Luz, pois a
iluminação é muito fraca na rua Alexandre da Motta, na quadra da Creche dos comerciários, no
Centro. Justificativa: Solicitação dos moradores e do comércio que correm riscos de assaltos
pela ihuninação ser muito frac~ pedindo que essas lâmpadas sejam de maior potência. 2452/11
Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita na fonna regimental, que após submetido ao
plenário para aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo manifestando apoio ao
Deputado Federal Darcísio Perondi - PMDB RS, Presidente da Frente Parlamentar da Saúde,
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pela excelência da organização da Primavera da Saúde - Semeando lutas para florescimento
do SUS, que neste mês de setembro realiza intensas atividades, que tem um só um objetivo, a
regulamentação da Emenda Constitucional 29, que permitirá mais recursos para a saúde. O
ponto alto da Primavera da Saúde será no dia 27 de setembro, onde se pretende evitar um
possível recuo das lideranças partidárias, que decidiram, por consenso, votar dia 28, o Destaque
que resta para a regulamentação da EC 29. A Primavera da Saúde, visa mobilizar todo o País e
sensibilizar o Governo e o Congresso Nacional em favor da regulamentação da Emenda
Constitucional 29, tendo como sua primeira atividade da jornada de mobilização, a realização de
um abraço ao Palácio do Planalto, onde os militantes do SUS presentearão com flores a
Presidente Dilma, numa demonstração de que ela terá todo o apoio da sociedade e dos
movimentos e entidades que lutam em defesa do SUS para cumprir o seu compromisso de
campanha, registrado no programa de governo protocolado no TSE e reafinnado em seu
discurso de posse. e regulamentar a Emenda 29.2453/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB,
requer que após lido em plenário, e deferida na fonna regimental, que seja enviado oficio com
os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares da Sra. Carmem Costa, pelo seu
falecimento. À família enlutada da Sra. Carmem Costa, nossos mais sentidos pêsames pelo
infausto ocorrido. 2454/11 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 da Sra. Iria Fabian Sebastiani, pelo seu falecimento. O tempo é
remédio e nele conquistamos o consolo, com ele pensamos nos bons momentos. E com um
pouco mais de tempo, transfonnamos nossos entes queridos em eternos companheiros, e no final
apenas a saudade e uma certeza: não importa onde estejam, estarão sempre conosco. À família
enlutada da Sra. Iria Fabian Sebastiani, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido.
2455/11 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 da Sra ltalita Di Domênico Bosio, pelo seu falecimento. À família enlutada da Sra.
Italita Di Domenico Bosio, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 2459/11
Vereador Felipe Sálvia - PDT, requer, na fonna regimental, que depois de ouvido o Plenário,
seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável
da Senhora ITÁLITA DI DOMENICO BOSIO, a Dona Talita, ocorrida na última semana. Dona
Talita era uma senhora cativante, atenciosa, participativa, uma mulher honrada e honesta e que
deixa certamente muitos amigos tristes com sua partida. Aos familiares nossa sincera
manifestação de pêsames. Todos sabem o quanto é dificil perder alguém que nos é tão especial,
mas não se deixem abalar. pois certamente ela estará sempre próxima aos seus, guiando e
ajudando com sua presença espiritual. A todos os familiares e amigos da inesquecível Dona
Talita, nossos sinceros sentimentos pelo infausto ocorrido. 2460/11 Vereador Felipe Sálvia-
PDT. solicita na fonna regimental que a MESA DIRETORA desta Casa encaminhe a Comissão
de Obras cópia do email que recebemos do engenheiro Paulo Cesar Pinto (em anexo) com
relação ao meu pedido de averiguação das condições do material utilizado para o recapeamento
asfaltico e as operações tapa buracos no asfalto das ruas do município. Em razão de ter sido
apresentado pela Comissão de Obras desta Casa apenas um relatório parcial quanto ao pedido de
averiguação acima descrito, onde foram apresentadas apenas justificativas verbais por parte do
laboratorista e do engenheiro da prefeitura, entendo que a Comissão ainda poderá dar ~
continuidade aos seus trabalhos, apresentando um relatório final baseado em provas reais com
testes de laboratório propostos pelo engenheiro no email. Como não houve possibilidades da
contratação de um engenheiro através da Câmara para auxiliar com maior exatidão na
averiguação e elaboração do parecer da Comissão, em razão de apontamentos do Tribunal de cq
Contas, solicitamos então que a Comissão de ~bras entre em contato com este engenheiro que D
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nos encaminhou o email, agendando com ele um encontro para verificar se há possibilidades de
que tais análises sejam feitas junto a UPF!PF onde o mesmo realiza pesquisas, sem gerar custos
a este Poder. Preocupei-me ainda mais, ao ler neste email a opinião deste engenheiro
especialista no assunto, por isso solicito que a Comissão de Obras de prosseguimento as
investigações contatando este engenheiro, que certamente terá condições aprimorar o relatório
da comissão com seu conhecimento no assunto. 2465/11 Vereador Erlei Vieira - PSDB,
solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado oficio
externando pêsames aos familiares de Anadir Rodrigues Xavier. Anadir foi uma mulher que
começou sua vida profissional no interior de São Bento lecionando para 2 alunas em sua
residência, mais tarde foi construída uma escola na Granja do Sr.José Alves Xavier em que pode
lecionar para muitos alunos, foi professora Municipal em outras escolas, e teve sua culminância
profissional quando assumiu a Direção do Grupo Escolar em São Bento, onde conquistou a
comunidade escolar com seu Carinho, dedicação, carisma e muita alegria, e principalmente teve
compromisso e objetivos definidos. Alfabetizou seus três filhos que deixou grandes exemplos
como mãe e mulher. Que seus familiares agora recebam aqui o reconhecimento do poder
Legislativo e os mais sinceros sentimentos deste Vereador. 2470/11 Vereador Gilnei Jarré -
PSDB, requer, na forma regimental, que depois de lido em Plenário, seja enviado oficio ao
Executivo Muuicipal reiterando o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Documento
assinado pelo setor responsável, informando os valores recebidos referentes aos dividendos das
Centrais Elétricas de Carazinho no ano de 2009, 2010 e 2011, bem como o plano de aplicação
dos repasses. (documento do setor responsável informando destino dos recursos recebidos
referentes aos dividendos) JUSTIFICATIVA: Devido à resposta do pedido de informação não
ser satisfatória, já que não constou o plano de aplicação dos repasses, restou-nos reiterar
novamente o pedido de informação. Cabe informar que não atender aos pedidos de informação
da Câmara Municipal resulta em cassação de mandato conforme Lei Orgânica e Regimento
Interno. 2471/11 Vereador Gilnei Jarré - PSDB, solicita na forma regimental, que a seguir da
aquiescência do plenário encaminhe-se oficio externando condolências aos familiares da Sra.
CARMEN NEUMEISTER COSTA, pelo seu passamento ocotrido final de semana em Passo
Fundo. Sensibilizados, unimo-nos, neste momento e expressamos nosso pesar, externando
nossos sentimentos e auguramos à família a superação deste lastimável episódio, na certeza de
que a fé traz esperança e conforto espirituaL 2472/11 Vereador Gilnei Jarré - PSDB, solicita
na forma regimental, que a seguir da aquiescência do plenário encaminhe-se oficio externando
condolências aos familiares da Sra. IRIA FABIAN SEBASTIANI, pelo seu passamento
ocorrido final de semana em Passo Fundo. Sensibilizados, unimo-nos, neste momento e
expressamos nosso pesar, externando nossos sentimentos e auguramos à família a superação
deste lastimável episódio, na certeza de que a fé traz esperança e conforto espiritual. 2477/11
Vereador Paulino De Moura - PTB, solicita na forma regimental que após lido e apreciado
pelo plenário que seja enviado oficio a Carazinhense NICOLI NICOLACOPOLUS, eleita la
PRINCESA - infantil no concurso MISS RIO GRANDE DO SUL evento este promovido por
GENI RAIO, em Torres nos dias 09 e 10 do corrente. Em nome do PODER LEGISLATIVO DE
CARAZINHO receba os nossos PARABÉNS por bem representar Carazinho e a beleza infantil
neste evento. 2478/11 Vereador Paulino De Moura - PTB, solicita na forma regimental, que
após lido em Plenário seja AUTORIZADA viagem à capital porto-alegrense, nos dias 13 e 14
do corrente para participar de audiência com o Conselheiro do TRIBUNAL DE CONTAS
Senhor IRADIR PIETROSKl, e no Gabinete do Deputado CÁSSIA CARPES, bem como o
recebimento de I diária e meia para cobrir despesas. 2479/11 Vereadora Sandra Citolin -
PMDB, solicita na fonna regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja
enviado oficio do Poder Legislativo parabenizando a Senhorita Nicole Nicolacopulos, por ter
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conquistado o título de la Princesa do Miss Rio Grande do Sul Infantil, título conquistado no
Município de Torres, no último final de semana. Manifestamos os nossos cumprimentos pelo
recebimento deste importante título para nosso município. Nossos parabéns pela conquista e por
levar e divulgar o nome de Carazinho a nível Estadual, a qual vai impulsionar outras buscas e
abrir novos horizontes, sempre apontando para um futuro de luz e sucesso. Um abraço, com
reconhecimento. O Vereador Paulino De Moura - PTB pediu Questão de Ordem para abrir um
espaço para a Sra. Josiane comentar como ficou a situação dos funcionários do Hipennercado
Boa Vista. A Presidente colocou em apreciação o pedido do Vereador, não havendo vereadores
que quisessem discutir foi colocado em votação o qual foi aprovado por todos. A Senhora
Josiane fez o uso da palavra na tribuna. A Presidente chamou até a frente do Plenário a
Senhorita Nicole Nicolacopulos que no final de semana esteve representando o município de
Carazinho no concurso de Beleza Miss Rio Grande do Sul a qual foi agraciada com o titulo de 1a
Princesa Miss Rio Grande do Sul Infantil para receber uma homenagem do Poder Legislativo de
Carazinho. A Presidente passou ao Intervalo Regimental. No retorno do intervalo a Presidente
passou de imediato ao espaço do Grande Expediente no qual fizeram o uso da palavra os
Vereadores: Erlei Vieira - PSDB, Gilnei Jarré - PSDB, Paulino De Moura - PTB, Felipe Sálvia
- PDT e Leandro Adams - PT. A Presidente passou para a apreciação e votação dos
Requerimentos. O Vereador Leandro Adams - PT pediu Questão de Ordem para fazer um
Requerimento Verbal para que fossem votados em bloco os Requerimentos e Projetos de Lei
viáveis. A Presidente colocou em discussão o Requerimento do Vereador, não havendo
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, o qual foi aprovado por todos. O
Secretário procedeu a leitura do autor e número dos Requerimentos. A Presidente colocou em
discussão os Requerimentos, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em
votação, os quais foram aprovados por todos. O Secretário procedeu a leitura dos Projetos de Lei
com os seus respectivos número e autor: Projeto de Lei 122/11 Poder Executivo Municipal,
Projeto de Lei 116111 Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 112/11 Poder Executivo
Municipal, Projeto de Lei 009/2011 Poder Legislativo Municipal, Projeto de Lei 061/11
Vereador Felipe Sálvia - PDT e Projeto de Lei 062/11 Vereador Felipe Sálvia - PDT. O
Secretário procedeu a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Finanças. 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 a leitura dos pareceres da Comissão da Ordem Econômica e Social. 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 de Lei com os pareceres já aprovados,
o Vereador Felipe Sálvia - PDT fez o uso da palavra, não havendo mais vereadores que
quisessem discutir foi colocado em votação, os quais foram aprovados por todos. A Presidente
informou que Projeto de Lei 119/11 Poder Executivo Municipal foi retirado da pauta por ser
inviável. Dando fim aos trabalhos a Presidente encerrou a reunião onvocou o vereadores
para a próxima reunião Solene a ser realizada no dia 15 de sete ro às dezenove hor e trinta
minutos do corrente ano no CTG Rincão Serrano.

•

•

6
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZINHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

