
 1

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2011 ..... 
ATA 045/11 

 
Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e onze, às dezenove horas e cinco minutos, 
ocorreu à quadragésima quinta reunião da Câmara Municipal de Carazinho.  
O Vereador Paulino De Moura - PTB fez a leitura de um trecho da bíblia. O Secretário 
Vereador Leandro Adams - PT procedeu a leitura do expediente da presente reunião. Na 
sequência foi realizada a leitura das indicações e dos requerimentos que seguem: Requerimento 
3071/11 Vereador Gilnei Jarré – PSDB, solicita na forma regimental, que seja encaminhado 
este requerimento à Mesa Diretora, solicitando a instalação da Frente Parlamentar dos Homens 
pelo Fim da Violência contra as Mulheres, proposta pelo Deputado Estadual Edegar Pretto – 
PT/RS. Em que pese tais agressões dos homens contra as mulheres, registramos no Brasil, 
segundo pesquisa da Fundação Perseu Abramo, a cada 15 segundos uma mulher é agredida e 
estima-se que mais de 2 milhões de mulheres são espancadas a cada ano por maridos ou 
namorados, atuais e antigos. A mesma pesquisa aponta que 91% dos entrevistados e 
entrevistadas consideram muito grave o fato de mulheres serem agredidas por companheiros e 
maridos. Portanto, visando envolver o conjunto da sociedade, pois o fim da violência contra a 
mulher não é uma causa exclusivamente feminina, pois é necessário garantir maior visibilidade 
e um amplo debate sobre a violência doméstica, bem como fortalecer políticas públicas, 
especialmente na aplicação da Lei Maria da Penha. Isto posto, deseja-se que este requerimento 
seja subscrito por Vossa Excelência e demais colegas Vereadores, pois antes de ser uma 
iniciativa nossa, é uma ação política coletiva com o objetivo de ampliar o debate sobre o tema, 
promovendo avanços, tendo como conseqüência a mudança desse comportamento, além de 
contribuir para a estruturação da rede de atendimento às mulheres em situação de violência. 
3075/11 Vereador Paulino De Moura – PTB, solicita na forma regimental que após lido e 
apreciado pelo plenário seja enviado ofício de CUMPRIMENTOS ao Casal REINALDO & 
IRACILDA DA SILVA, eleitos por aclamação no último dia 15, PATRÕES do CTG PEDRO 
VARGAS. A todos os integrantes da Nova Diretoria os nossos PARABÉNS e desejos de uma 
boa gestão frente a esta entidade tradicionalista de nossa cidade. 3084/11 Vereador Paulino De 
Moura – PTB, solicita na forma regimental que após lido e apreciado pelo plenário: >>> seja 
enviado ofício aos Sócios Proprietários PAULO ZANFERRARI & CARINE LEITE DA 
SILVA, PARABENIZANDO-S pela recente inauguração do E-ATAREJO do Grupo Economia, 
que abriu suas portas para a comunidade carazinhense e região no último dia 17. O Poder 
Legislativo de Carazinho agradece a família Economia por investir em Carazinho na geração de 
emprego e renda e oferecer mais uma opção de compras para o consumidor. 3091/11 Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando a Rede de 
Supermercado Economia, na pessoa do Sr. Paulo Zanferrari – Sócio Proprietário, pela 
inauguração do novo empreendimento do Grupo em nosso município o e-atacarejo. A Rede de 
supermercado Economia mais uma vez mostra a sua força empresarial, demonstrando que está 
definitivamente consolidada em nosso município como um empresa que cresce com 
responsabilidade e ética, gerando emprego e renda, contribuindo para o crescimento e 
desenvolvimento de Carazinho e   região Certamente o e-atacarejo é um grande desafio, mas 
quando o trabalho é realizado com dedicação, seriedade, e respeito aos cidadãos, tem a 
capacidade de transformar toda uma sociedade. 3101/11 Vereador Elbio Esteve – PSDB, 
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado ofício ao 
Executivo Municipal, para que este informe: 1) Informar valor total das máquinas (tratores) 
adquiridos pela Prefeitura Municipal de Carazinho. 2) Enviar cópia de todo o processo 
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licitatório dos mesmos. 3106/11 Vereador Felipe Sálvia – PDT, solicita que após ouvido o 
Plenário, seja enviado ofício de congratulações a Direção do Grupo Economia, 
cumprimentando-os pelo mais novo investimento em nosso município, o EAtacarejo, que 
inaugurou na última sexta-feira, dia 17 de novembro. Tamanho investimento nesta área merece 
destaque, pois além de contribuir para o desenvolvimento econômico do Município através de 
impostos e criação de novas vagas de emprego de forma direta e mais uma infinidade de forma 
indireta, vem proporcionar a comunidade carazinhense e região, uma nova opção especialmente 
no que diz respeito a ofertas e promoções na área alimentícia, pois quando há a concorrência 
entre os estabelecimentos quem ganha são as classes mais baixas que procuram sempre as 
melhores ofertas. Merece destaque a coragem e a audácia de realizar um investimento deste 
porte, que além de todos os benefícios para a população engrandece a economia do município, 
recebam então o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal. 3107/11 Vereador Felipe 
Sálvia – PDT, solicita na forma regimental, que após submetida ao plenário para aprovação, 
seja encaminhado ofício ao Dr. David Saute, cumprimentando-lhe pela justa homenagem que 
estará recebendo da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul no próximo dia 24 de 
novembro, quando durante o evento estará homenageando os sócios mais antigos e de maior 
expressão da entidade. O Dr. David é o pediatra mais antigo e que ainda está em atividade em 
Carazinho, um grande profissional e ser humano, íntegro, correto, honesto leal aos seus 
princípios. Todos nós reconhecemos seu trabalho e sua dedicação a esta que é uma das mais 
lindas profissões. Receba desta forma, os cumprimentos do Poder Legislativo Municipal de 
Carazinho, por esta bela e justa homenagem. 3108/11 Vereador Felipe Sálvia – PDT, solicita 
na forma regimental, que após submetida ao plenário para aprovação, seja encaminhado ofício 
ao Comandante Geral da Brigada Militar de Porto Alegre e ao Comandante da Brigada Militar 
de Carazinho, cumprimentando-lhes pelo excelente trabalho que ambas instituições vem 
desenvolvendo ao longo destes 174 anos de serviços prestados a comunidade de nosso estado. 
Desde 18 de Novembro de 1837, quando da sua fundação, a Brigada Militar, com sua atuação, 
está enraizada de tal forma na sociedade Riograndense, que não há como separar da história do 
Rio Grande do Sul. Com a missão de "zelar pela segurança pública, manutenção da República e 
do Governo do Estado, fazendo respeitar a ordem e executar as leis", a corporação vem 
cumprindo seu papel, muitas vezes contando somente com a bravura de seus agentes. Sabemos 
das dificuldades enfrentadas no dia-a-dia, falta de viaturas e equipamentos, falta de pessoal, 
salários baixos, isso sem falar no crescente aumento da violência. Sabemos também da luta que 
os policiais travam com o crime organizado, combatendo o tráfico de drogas, entre tantos outros 
desafios, muitas vezes tendo que enfrentar bandidos mais armados que a própria polícia, sem se 
intimidar e deixar de cumprir seu dever. Sempre buscando a segurança e o bem estar da 
sociedade, a corporação, além do policiamento ostensivo, trabalha muito na prevenção, nas mais 
diversas operações, inserindo-se no cotidiano da sociedade. Por ser o trabalho dos agentes da 
Brigada Militar tão importante para nossa cidade, queremos enaltecer o seu brilhante 
desempenho, através de seu 38º Batalhão, que incansavelmente, dia após dia, exerce sua função,  
muitas vezes motivado somente pelo seu dever e pela coragem, já que nem sempre tem 
condições dignas de trabalho. Recebam desta forma, os cumprimento do Poder Legislativo 
Municipal de Carazinho, pois a segurança e a tranqüilidade de nossa população é uma das 
nossas principais metas. 3109/11 Vereador Elbio Esteve – PSDB, solicita que após lida em 
plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado ofício a SERFO parabenizando pelo 
Prêmio de Responsabilidade Social, conferido a nobre sociedade pela Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul. É para Carazinho, motivo de orgulho, termos a SERFO, 
transformado histórias, mudando vidas, estendendo a mão para aqueles que precisam. Todos 
sabemos da importância dos serviços sociais que a SERFO presta a nossa cidade, impactando 
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pessoas, e ajudando a espalhar muito mais que a caridade, mas os valores da paz e do bem. 
Sendo assim, recebam deste poder legislativo, nosso reconhecimento e incentivo, pelos 
magníficos serviços prestados. 3114/11 Vereador Eugenio Grandó – PTB, requer, na forma 
regimental, que depois de lido em Plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o 
seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Referente ao Piso Salarial dos professores, 
responder o que segue: 1) Quando será implementada no município de Carazinho a Lei n° 
11.738, de 16 de julho de 2008, a qual “Institui o Piso Salarial Profissional Nacional para os 
profissionais do Magistério Público da Educação Básica”? 2) Como será implementada a 
referida lei? 3) Há previsão orçamentária prevista a implementação da referida lei? (Encaminhar 
documentos que comprovem tal previsão) JUSTIFICATIVA: Averiguar a aplicação da Lei 
11.738 de julho de 2008, uma vez que a mesma não está sendo cumprida no município. 3115/11 
Vereador Eugenio Grandó – PTB, requer, na forma regimental, que depois de ouvido o 
Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho ao Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Aylton Magalhães, a fim de que se possa 
urgentemente viabilizar aos profissionais da área o pagamento do piso salarial profissional 
nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, implementado pela Lei 
nº. 11.738/08, em vigor desde 1º/01/2008, em especial o disposto nos artigos 2º, §1º e 3º seus 
incisos e parágrafos. Acentua-se que o piso salarial tem base constitucional, e que já houve 
manifestação do Supremo Tribunal Federal a este respeito por ocasião do julgamento da ADI 
4.167/DF. Destaca-se que o direito ao piso salarial profissional para os profissionais da 
educação está amparado pela Constituição Federal de 1988 (artigo 60, III, 'e'). A referida Lei 
Federal dispõe nestes termos: Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais 
do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) 
mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. § 
1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do 
magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas 
semanais. Art. 3o O valor de que trata o art. 2o desta Lei passará a vigorar a partir de 1o de 
janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais 
da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de 
forma progressiva e proporcional, observado o seguinte: I – (VETADO); II – a partir de 1o de 
janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da diferença entre o valor referido no art. 2o 
desta Lei, atualizado na forma do art. 5o desta Lei, e o vencimento inicial da Carreira vigente; 
III – a integralização do valor de que trata o art. 2o desta Lei, atualizado na forma do art. 5o 
desta Lei, dar-se-á a partir de 1o de janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença 
remanescente. Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Pois bem, conforme 
já destacado, o STF pronunciou-se sobre sua constitucionalidade ao apreciar a ADI 4.167/DF, 
julgando-a improcedente no tocante ao §1º do artigo 2º, aos incisos II e III do artigo 3º e ao 
artigo 8º, todos da Lei nº. 11.738/2008. Dessa forma, os servidores aguardam para ver 
recomposta sua condição salarial, com reflexos nos seus demais direitos pecuniários vinculados, 
nos termos da legislação federal. Ainda deve-se respeitar a correção do valor na forma prevista 
pelo art. 5º da Lei Federal instituidora do Piso nacional, respeitando-se, outrossim, o art. 3º da 
mesma Lei. Nesse contexto, destaca-se que o valor atual do piso é de R$ 1.597,87, considerando 
a aplicação do percentual de 21,71% sobre R$ 1.312,85, praticado em 2010, valendo-se do 
índice de correção previsto na Lei. Diante do exposto, requeremos que se possa aplicar o piso 
nacional da categoria no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) sobre o valor básico 
da remuneração, na forma do Art. 3º, incisos II e III, da Lei Federal nº. 11.738/2008, 
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respeitando-se a correção prevista no art. 5º do mesmo instituto legal. 3122/11 Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando o Médico 
Pediatra David Saute, que será homenageado no próximo dia 24 de novembro pela Sociedade de 
Pediatria do Rio Grande do Sul, como um dos sócios mais antigos, e de maior expressão da 
entidade. Certamente é uma justa homenagem a este grande profissional que ao longo dos anos 
vem trabalhando com ética, dignidade, responsabilidade e acima de tudo com muito amor a 
profissão. 3124/11 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 estudada a 
possibilidade de efetuar a substituição da iluminação pública precária existente BR 386 
(perímetro urbano) do Posto do Baixinho, até as Empresa Lopestur, Symes Transformadores e 
TW Tranportes, uma vez que recebemos diversas solicitações para tais melhorias, ainda já 
houveram naquele local atropelamento de duas pessoas (índios). Ainda já aconteceram no local 
diversos assaltos tendo em vista a pouca iluminação que permite a ação de meliantes. 3125/11 
Vereador Leandro Adams – PT, solicita que após lido em plenário, e deferida na forma 
regimental, que seja enviado ofício ao 38° Batalhão da Polícia Militar de Carazinho pedindo 
uma atenção especial a segurança e um maior patrulhamento aos arredores da Escola Municipal 
Carlinda de Brito, Rua Guilherme de Beccon, 90 Vila Rica, pois a escola não tem quadra de 
esporte e os alunos precisam se deslocarem à praça da comunidade para praticarem a disciplina 
de Educação Física, com isso ficam vulneráveis , pois trafegam pessoas de todo o tipo alguns 
chegam a prejudicar o andamento das aulas atraindo os alunos para coisas ilícitas e confusões. 
Este apelo vem da Direção da Escola e da Comunidade do Bairro que priorizam a educação. 
3126/11 Vereador Estevão De Loreno – PP, solicita na forma regimental, que seja enviado 
ofício parabenizando e desejando os mais sinceros votos de sucesso ao GRUPO DE 
SUPERMERCADOS ECONOMIA, em reconhecimento a criação do ATACAREJO, esse 
que tem como missão de atender a necessidade do consumidor. Sendo o foco do Atacado de 
auto-serviço, comercializar tanto para pequenas empresas, quanto para o consumidor final, 
atendendo públicos variados, pequeno varejo, transformadores (restaurantes, bares, hotéis, 
lanchonetes, escritórios, pequenas empresas, vendedores ambulantes e consumidores finais). 
Recebam novamente as congratulações da parte do vereador abaixo subscrito, o qual deseja que 
nesta nova etapa continue prestando excelentes serviços. 3134/11 Vereador Felipe Sálvia – 
PDT, requer, na forma regimental, que depois de lido em plenário, o Sr. Presidente encaminhe 
ofício ao Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta casa o que segue: 1 – 
Cópia do contrato do município com o proprietário do veículo de placas IPP 0682 que presta 
serviço para a Prefeitura Municipal; 2 – Informar o valor pago pelo serviço contratado, mês a 
mês desde o inicio do contrato, com cópia dos empenhos pagos e não pagos; 3 – Qual a 
necessidade da contratação deste veículo e em quais situações ele é utilizado; 4 – Encaminhar 
uma planilha com a relação de todos os deslocamentos feitos por este veículo a serviço da 
Prefeitura Municipal, incluindo secretarias, especificando a quilometragem percorrida com data, 
horário e local de destino. JUSTIFICATIVA: em plenário. 3138/11 Vereadores Gilnei Jarré 
– PSDB,  Elbio Esteve – PSDB, Erlei Vieira – PSDB e Leandro Adams – PT requerem, na 
forma regimental, que, após aprovado em Plenário, seja criada COMISSÃO 
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, nos termos do art. 58 e ss do Regimento Interno e art. 
46, § 2º, da Lei Orgânica Municipal, para apurar IRREGULARIDADES na contratação das 
empresas prestadoras de serviços na coleta de resíduos sólidos domiciliares (convencional e 
seletiva), bem como na operação do Aterro Sanitário no Município de Carazinho. (Processo 
Licitatório Nº 043/2011/Concorrência Pública nº 005/2011) Segue abaixo supostas 
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irregularidades apresentadas por denúncias: 1. Veículos em total desacordo com edital; 2. Coleta 
realizada de forma contrária ao proposto no edital e contrato; 3. Inércia do Chefe do Executivo 
no que tange a fiscalização do contrato com as empresas ora investigadas; 4. Funcionários 
contratados pelas empresas com salários menores ao Piso Mínimo Nacional. 5. Suposta 
terceirização dos serviços contratados pelas empresas vencedoras; 6. Supostas irregularidades 
das empresas participantes do Processo Licitatório; 7. Suposto envolvimento do Chefe do 
Executivo no Processo Licitatório. 3139/11 Vereador Gilnei Jarré – PSDB, solicita na forma 
regimental que após submetido em plenário para aprovação seja enviado oficio de 
cumprimentos a Sra. Carmen Holanda pelo recebimento do Prêmio Zumbi dos Palmares, 
realizado no último dia 16 do corrente, durante sessão solene em homenagem ao Dia da 
Consciência Negra, na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, Receba o nosso 
reconhecimento pelo trabalho exercido com dinamismo e amor, realizado em defesa das 
religiões de matriz africana, como educadora, bem como do trabalho comunitário e assistencial 
junto a crianças do bairro Conceição. Cabe ressaltar, que vivemos em um país de diferenças, em 
que a diversidade de culturas, crenças, raças e idéias estão presentes no nosso dia-a-dia. 
Parabéns pelo Dia da Consciência Negra, pois é uma data para pensar no futuro e agir em favor 
da diversidade, para construir uma sociedade mais igualitária e melhor para todos nós. A 
Presidente convidou o Secretário Municipal da Saúde, Mauro Mazzutti a fazer parte da mesa 
para prestar esclarecimentos aos vereadores sobre diversos assuntos referente a saúde do 
município, os vereadores a seguir também fizeram o uso da palavra: Eugênio Grandó – PTB, 
Gilnei Jarré – PSDB, Paulino De Moura – PTB, Leandro Adams – PT, Erlei Vieira – PSDB e 
Felipe Sálvia - PDT. A Presidente abriu o espaço para prestar  às homenagens ao Doutor David 
Saute e também a Senhora Carmen Holanda, na sequência os homenageados fizeram o uso da 
palavra. A Presidente passou para a apreciação e votação dos Requerimentos. O Vereador 
Paulino De Moura – PTB fez um pedido para que a Presidente colocasse em apreciação o 
Requerimento do mesmo para a Abertura de CPI do Lixo dos anos de 2005 a 2011. A Presidente 
procedeu a apreciação do Requerimento do Vereador Paulino de Moura – PTB, não havendo 
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, o qual foi rejeitado por 5x3. O 
Vereador Paulino De Moura – PTB pediu questão de ordem para informar que o documento será 
protocolado e será inserido na pauta da próxima reunião. O Vereador Leandro Adams – PT fez 
um requerimento verbal para que os requerimentos  e os Projetos de Lei viáveis e sem emendas 
fossem votados em bloco. O Vereador Paulino De Moura – PTB pediu também para que fosse 
inserido no requerimento do Vereador Leandro Adams – PT que o requerimento de Abertura da 
CPI do Lixo fosse votado em separado. A Presidente colocou em apreciação o requerimento do 
Vereador Leandro Adams – PT, 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, o Vereador Gilnei Jarré 
– PSDB, Paulino De Moura – PTB, Vereadora Sandra Citolin – PMDB,  Vereador Leandro 
Adams – PT o qual pediu para registrar em ata que os investimentos na saúde no nosso 
município nos anos de 2005 - 13 milhões, 2006 – 14 milhões, 2007 – 15 milhões e em 2010 – 24 
milhões ou seja, teve um aumento de 9 milhões para a saúde em Carazinho, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT, Estevão De Loreno – PP e Eugenio Grandó - PTB 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 do Requerimento número 17 de autoria dos 
Vereadores: Gilnei Jarré – PSDB, Leandro Adams – PT, Erlei Vieira – PSDB e Elbio Esteve – 
PSDB. A Presidente colocou em discussão o requerimento, não havendo vereadores que 
quisessem discutir foi colocado em votação, o qual foi aprovado por 5x3. A Presidente colocou 
em apreciação o pedido de Abertura da CPI do Lixo, não havendo vereadores que quisessem 
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discutir foi colocado em votação, a qual foi aprovada por 5x3. O Secretário procedeu a leitura 
do Projeto de Resolução número 001/2011 no qual autoriza a abertura da CPI do Lixo. A 
Presidente informou que a contar de hoje ficam 60 dias para finalizar a CPI. O Secretário 
procedeu a leitura da ementa e autor dos Projetos de Lei com os seus respectivos número e 
autor: Projeto de Lei 086/11 Vereador Elbio Esteve – PSDB, 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 o 
Projeto de Lei 086/11 com os pareceres já aprovados, fizeram o uso da palavra os Vereadores 
Eugenio Grandó – PTB em nome do Vereador Elbio Esteve – PSDB e Vereador Paulino De 
Moura – PTB não havendo mais vereadores que quisessem discutir foram colocados em 
votação, os quais foram aprovados por todos. O Secretário procedeu a leitura da ementa e autor 
dos Projetos de Lei 151/11 Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 156/11 Poder Executivo 
Municipal e Projeto de Resolução 007/11 Vereadores Gilnei Jarré – PSDB, Eugenio Grandó – 
PTB, Leandro Adams – PT, Elbio Esteve – PSDB e Felipe Sálvia – PDT. O Secretário procedeu 
à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente à emenda supressiva. A 
Presidente colocou em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo 
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, o qual foi aprovado por todos. O 
Vereador Paulino de Moura – PTB pediu questão de ordem para que ficasse registrado o seu 
voto contrário ao Projeto de Resolução 007/11. Da mesma forma o Vereador Estevão De Loreno 
e Vereador José Jairo Scherer dos Santos. A Presidente colocou que devido aos 3 votos 
contrários ao Projeto de Resolução 007/11 o mesmo fica prejudicado tendo em vista que a  
aprovação do mesmo necessita de maioria absoluta. O Vereador Leandro Adams – PT fez um 
pedido de vistas ao Projeto do Vereador Felipe Sálvia – PDT. A Presidente colocou em 
apreciação o pedido, o qual foi aprovado por todos. A Presidente pediu ao Assessor Jurídico da 
Casa um parecer por escrito de advertência por escrito ao Vereador Gilnei Jarré – PSDB por ter 
chamado a Presidente de idiota. Não havendo o parecer por escrito a Presidente informa ao 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB que o mesmo está advertido por está posição à Presidente do 
Poder. A Presidente convidou a todos para que participem das atividades que marcarão no 
município de Carazinho os 50 anos do movimento da Legalidade. Dando fim aos trabalhos a 
Presidente encerrou a reunião e convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária a ser 
realizada no dia 28 de novembro às dezoito horas e quarenta e cinco minutos do corrente ano. 
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