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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE MAIO DE 2012 
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Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e doze, dezoito e quarenta e cinco 
minutos, ocorreu à vigésima reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O Vereador 
Gilnei Jarré fez a leitura de um trecho da bíblia. Coloco em apreciação a ata 019/12 da 
reunião ordinária do dia quatorze de maio de dois mil e doze. Não havendo 
Vereadores que quisessem discutir coloco em votação, aprovado por todos. Foi 
realizada a leitura do expediente da presente reunião, bem como das indicações 
apresentadas. Na seqüência foi realizada a leitura dos requerimentos que seguem: 
Requerimento 1048/12 Vereadora Sandra Citolin PMDB - solicita que após 
submetida ao plenário ,para aprovação, seja enviado oficio, ao Diretor da UPF – 
CAMPUS CARAZINHO, Professor Jaime Martinez, parabenizando pela excelência da 
programação da primeira edição do Domingo no Campus, um belíssimo  evento de 
integração com a comunidade carazinhense e regional, onde foram  apresentadas 
diversas atividades de caráter recreativo, educativo e cultural.Certamente a realização 
deste evento oportunizou a comunidade  uma tarde de muito lazer e descontração,  
onde os presentes tiveram a  disposição diversos serviços na área social, na área 
jurídica, dicas de saúde e muita diversão para as crianças, com jogos e brincadeiras 
lúdicas. Nossos parabéns a Universidade de Passo Fundo, aos Docentes e Discentes; 
pois esta ação de aproximação com a comunidade sem dúvida resulta em 
enriquecimento acadêmico e pessoal, onde as demandas sociais exigem que 
Comunidade Universitária esteja inserida na comunidade local, com o objetivo 
primordial que é a aproximação do aluno com a realidade social na busca da 
promoção da saúde e da  educação numa interação progressiva de compromissos e 
atuação comunitária.Recebam o reconhecimento e o incentivo desta Casa 
Legislativa.1049/12 Vereadora Sandra Citolin PMDB - solicita na forma regimental, 
que  após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício, parabenizando o 
Maestro carazinhense FERNANDO TURCONI CORDELLA,  pelo  Prêmio Açorianos 
de Música, no Gênero  Erudito vencendo  como  melhor intérprete, com  “Cravos, de 
Frescobaldi a Mozart”.O Maestro Fernando Turconi Cordella é um orgulho para nossa 
cidade, pois com seu talento e dedicação, tornou-se um ícone da Música Clássica no 
Estado e no País, sendo responsável por vários projetos e  apresentações em eventos 
culturais  aonde proporciona  conhecimentos, cultura e lazer. Nossos parabéns pelo 
talento, pelas conquistas, e por levar e divulgar o nome de Carazinho.  Um abraço com 
reconhecimento. 1055/12 Vereador Leandro Adams PT - solicita que após lida em 
plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado ofício ao  Professor Neri 
Aldoir  Neitzke, da ULBRA Carazinho,  Pós-Graduado em Desenvolvimento de 
Software,  parabenizando este verdadeiro semeador de conhecimento, espraiando e 
compartilhando  para o mundo inteiro  seus vastos conhecimentos de informática.  No 
YouTube, Neri é um sucesso de público e crítica, com mais de 7,5 milhões de 
acessos, pois disponibiliza gratuitamente  4.300 video aulas à qualquer pessoa que 
desejar aprender.  Neri é  o Maior autor de vídeo aulas do mundo, também profere  
palestras em diversos lugares do mundo. O Professor Neri estará palestrando nos dias 
23 e 24 de maio de 2012 em Portugal, na Universidade Fernando Pessoa e no  
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Instituto Superior de Engenharia de Porto. A forma inteligente, eficiente e 
despreendida,  na difusão de técnicas relacionadas a softwares o tornam um  ícone no 
quesito transmissão de tenologia a custo zero.  Neri é uma pessoa diferenciada, na 
medida em que compartilha sua experiência, ele eleva positivamente o nome de 
Carazinho  a cada clique em  suas  vídeo aulas. Carazinho pode e deve se orgulhar 
em ter um ser humano, cidadão, pai de  família e profissional de tão alto grau de 
doação ao seu próximo, e que ele possa servir de exemplo à toda a comunidade 
carazinhense. O Professor Neri faz o caminho inverso dos que insistem em viver por 
conta pública e não por conta própria. Neri, disponibiliza seu tempo e conhecimento 
sem usar nenhum centavo de Recursos Públicos e ainda assim compartilha o que tem 
de melhor: Conhecimento. 1059/12 Vereador Rudi Brombilla PP - solicita na forma 
regimental, que depois de lido em plenário e deferido pela Presidência, seja 
consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do 
PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento da   Senhora JOCELI 
FATIMA DA SILVA .Neste momento de tristeza para os familiares e os amigos 
enlutados, pedimos a Deus que nos dê a força de que necessitamos para superar a 
dor da ausência e solidificar nossa esperança de um dia reencontrarmos aqueles a 
quem tanto amamos e que agora ocupam um lugar muito especial em nossas 
lembranças.A todos os familiares da inesquecível Senhora JOCELI FATIMA DA SILVA 
os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido.1060/12 Vereador Felipe 
Sálvia – PDT  na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a 
aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho a 
Promotoria de Defesa do Consumidor de nossa cidade e a Procuradoria Geral do 
Estado do Rio Grande do Sul, manifestando nossa indignação com relação às altas 
taxas de juros que ainda estão sendo cobradas pela maioria dos bancos e instituições 
financeiras no cheque especial e no cartão de crédito e solicitando estudos no sentido 
de que alguma coisa possa ser feita em respeito ao cidadão que sofre com essa 
cobrança abusiva de juros e taxas. Há alguns dias encaminhei proposição para a 
Presidente da República, Ministro da Fazenda, Presidente do Banco Central, Força 
Sindical Nacional, Força Sindical do Rio Grande do Sul, aos Líderes de Bancada na 
Câmara dos Deputados e no Senado Federal e agora venho encaminhá-la no mesmo 
teor para que também a promotoria e a procuradoria possam agir contra esse abuso 
praticado pelos bancos e instituições financeiras, pois é inadmissível que nosso país 
continue com um dos juros mais altos do mundo. Há muita diferença entre a taxa de 
juros que os bancos pagam para usufruir de recursos e o que é cobrado dos clientes 
que solicitam empréstimo, ou seja, para eles o juro tem que ser baixo, mas nos seus 
clientes “fincam a faca”. A população não pode continuar sendo castigada com juros 
tão altos, as instituições bancárias precisam de alguém que lhes imponha um limite ou 
do contrário a população da classe média para baixo, que não compra a vista, e utiliza 
o cheque especial e o cartão de crédito para efetuar suas compras, vai continuar 
pagando juros exorbitantes.Sabemos que a Presidente Dilma tem se esforçado, em 
suas ultimas manifestações deixou claro que há espaço para reduções, sugerindo 
inclusive que as demais instituições financeiras sigam o bom exemplo da Caixa 
Econômica Federal e do Banco do Brasil que reduziram pela metade a taxa de juros, 
mas até então, os demais bancos, como exemplo citamos o Banrisul, tem baixado 
juros para clientes que possuem aplicações financeiras ou que possuem altos limites 
no cheque especial, ou seja, o pobre, que recebe pouco e tem limite baixo, cartão de 
crédito e empréstimos, continua pagando o mesmo percentual de juro, o que é 
também um absurdo, pois mais uma vez estão beneficiando apenas quem tem 
mais.Está na hora de pensarmos um pouco na redução destes juros, pois a parcela da 
população atingida com o juro astronômico do cheque especial e do cartão de crédito  
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é muito grande, o rico não usa o crédito, tem dinheiro, paga a vista, se beneficia do 
seu poder econômico, enquanto o pobre não tem opção, se utiliza do parcelamento e 
do crédito disponível no cheque especial e cartão para adquirir bens e produtos, 
ficando assim a mercê da cobrança destes juros bancários, e de taxas que são 
cobradas sem o menor constrangimento.Precisamos estabilizar a economia desta 
grande parcela da população brasileira, buscando formas imediatas de redução destes 
juros, pois desta forma estaremos atingindo a grande maioria dos brasileiros que 
compra a prazo, que paga juros de conta especial e cartões de crédito e que hoje é 
tão massacrada pelos altos índices cobrados pelas instituições bancárias e 
administradoras de cartões de crédito.1061/12 Vereador Rudi Brombilla PP - solicita 
na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja 
enviado oficio de cumprimentos pela promoção no dia  21 Abril  onde o 2º Sgt JAIR 
TORRES DE OLIVEIRA,  passa a graduação de 1º Sargento. Desejamos muita alegria 
e sucesso na nova graduação e temos certeza que a Comunidade de Carazinho e Não 
Me Toque está contando com um 1º Sargento altamente qualificado e comprometido 
com a segurança em nossos municípios. Eis o segredo de uma conquista, não é 
deixar de ser um sonhador, mas que nossa utopia, não nos faça desfocar do caminho 
da realidade, que saibamos confrontar nossas observações em direção de concretizar 
as mesmas. 1065/12 Vereador Èlbio Esteve PSDB - solicita na forma regimental que 
após ser submetido à apreciação do plenário seja encaminhado oficio do Poder 
Legislativo Municipal a Senadora Ana Amélia Lemos, manifestando apoio ao projeto 
que obriga planos a cobrirem tratamento domiciliar de câncer, via oral, a proposta 
cobre também medicamentos para controle de efeitos adversos relacionados ao 
tratamento. Cerca de 40% do tratamento oncológico se vale de medicamentos de uso 
domiciliar. Estima-se que em 15 anos tal procedimento chegará a 80%. Como não há 
cobertura dos planos para esse tipo de tratamento, parte dos custos dos tratamentos 
destes pacientes acaba se transferindo para o Sistema Único de Saúde (SUS).Com o 
tratamento quimioterápico oral sendo feito em casa o paciente sente-se menos 
agredido, não altera sua rotina, não necessita ter alguém disponível para acompanhá-
lo, além de não precisar ter gastos com transporte, assim sua melhora se torna mais 
rápida.“A vida é mais simples do que a gente pensa; basta aceitar o impossível, 
dispensar o indispensável e suportar o intolerável." (Kathleen Norris).1066/12 
Vereador Élbio Esteve PSDB - solicita na forma regimental que após ser submetido à 
apreciação do plenário seja encaminhado oficio do Poder Legislativo Municipal à 
Eletrocar (Centrais Elétricas de Carazinho S/A), solicitando que realize as melhorias 
necessárias no sistema de iluminação do estádio Paulo Coutinho para que o mesmo 
tenha a possibilidade de sediar os jogos do Campeonato Gaúcho Série B.O sistema 
de iluminação do referido estádio foi danificado após a ocorrência de fortes ventos no 
ano passado, de tal modo que foi necessário o desligamento do equipamento.Visando 
o lazer proporcionado aos apreciadores do esporte e certo do mesmo interesse da 
nobre companhia na valorização do esporte em nossa cidade, é que realizo tal 
solicitação.1067/12 Vereador Felipe Sálvia PDT - solicita que depois de ouvido o 
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício de cumprimentos 
aos Coordenadores da XXª Romaria de Santa Rita de Cássia, Sr. José Antonio da 
Rosa e esposa e o Sr. Irio Luiz Ebert e esposa, desta forma cumprimentando todas as 
pessoas que trabalharam incansavelmente para a realização da Romaria, realizada no 
último domingo, que contou com a participação de aproximadamente 50 mil romeiros 
de toda região, inclusive de outros estados, como Santa Catarina, Paraná, Mato 
Grosso do Sul, entre outros.Mais uma vez este evento religioso de fé e devoção 
superou as expectativas, a cada ano torna-se maior e com um numero muito grande 
de pessoas envolvidas no processo de preparação e organização, pessoas realmente  
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empenhadas em fazer com que a Romaria seja reconhecida nacionalmente. É com 
muito orgulho que mais uma vez manifestamos nossos cumprimentos pela belíssima 
organização, pelo envolvimento e doação das pessoas que não mediram esforços em 
trabalhar e doar seu tempo em prol da realização da XXª Romaria de Santa Rita de 
Cássia, todos merecem nosso reconhecimento pela dedicação, empenho e 
comprometimento, pois é a soma de tudo isso que hoje nos permite ter neste 
belíssimo Santuário, uma Igreja feita com um carinho enorme, com a colaboração de 
pessoas que deram sua contribuição para a realização deste sonho. Recebam, toda a 
comunidade da Paróquia São José, o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal, 
por proporcionar a comunidade carazinhense e de toda região a realização anual da 
Romaria de Santa Rita de Cássia. 1068/12 Vereadora Sandra Citolin PMDB - requer 
que após lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado ofício  ao  
Deputado Estadual Catarina Paladini – PSB RS, manifestando apoio a iniciativa do 
Projeto de Lei, nº 276/2011 que dispõe sobre a Condição das Pessoas com 
Diagnóstico de Autismo e cria a Política Estadual de Atendimento a Pessoas com 
Diagnóstico de Autismo no Estado do Rio Grande do Sul.“Hoje, o Estado não oferece 
o devido suporte e nem mesmo assistência mínima a essas pessoas. Nossas escolas 
carecem de profissionais preparados para o ensino aos autistas e, na esmagadora 
maioria dos casos, nossas unidades de saúde carecem de profissionais habilitados 
para o trato dos mesmos. Diante destes fatos manifestamos apoio ao mesmo, por   
entendemos ser de suma importância a aprovação deste Projeto de Lei e outros 
mecanismos governamentais que ofereçam tratamento específico aos autistas, 
possibilitando assim que estes possam ter acesso à formação educacional e serviços 
de saúde qualificados”.Receba o reconhecimento e o incentivo do Poder Legislativo 
Municipal.1075/12 Vereador Felipe Sálvia PDT - na forma regimental, que depois de 
lido em plenário, o Sr. Presidente encaminhe ofício ao Executivo Municipal com o 
seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES:1 – Quantas vagas de cargos em comissão 
(Cargos de Confiança) existem no quadro de servidores do Executivo Municipal (todas 
as Secretarias)?2 – Das vagas existentes quantas estão preenchidas?3 - Informar o 
número de cargos e vagas preenchidas na atual administração, discriminando a 
secretaria onde estão lotados, e para qual função foram designados, com o nome dos 
respectivos ocupantes de cada cargo e salário. 4 – Informar também se existem 
funcionários/cargos em comissão cedidos a órgãos oficiais e entidades não lucrativas 
diversas, relacionando o nome do servidor e o local onde desempenha suas funções. 
5 – Quanto o Município gasta mensalmente com os cargos em comissão, incluindo 
encargos e qual o percentual em relação à folha, de acordo com a preconização da Lei 
de Responsabilidade Fiscal?6 – Com relação aos servidores contratados, encaminhar 
cópia dos respectivos contratos, com todo o processo de contratação seja de pessoa 
física ou jurídica e o processo de licitação ou carta convite que originou o contrato feito 
tanto com pessoa física ou jurídica. JUSTIFICATIVA: Somos responsáveis pela 
fiscalização dos atos do poder executivo e por isso é importante que os vereadores 
conheçam tais detalhes sobre o quadro de servidores lotados como cargos de 
confiança e contratados.1076/12  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 – 
Referente às compras de tubos de concreto efetivadas pela Prefeitura Municipal nos 
anos de 2009, 2010, 2011 e 2012, enviar as seguintes documentações: - Cópia das 
ordens de compra do material, discriminando a quantidade comprada ano a ano;- 
Cópia de cada processo de compra do respectivo material juntamente com os 
anexos;- Cópia das notas, empenhos, liquidação e pagamentos de todas as compras  
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efetuadas;- Relativo à distribuição do material, por tratar-se de bem público, enviar 
também cópia do respectivo controle de distribuição dos mesmos;2 - Qual o estoque 
atual de tubos de concreto?JUSTIFICATIVA: em plenário. 1078/12 Vereador Erlei 
Vieira PSDB - solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja 
encaminhado ofício a Direção das Lojas Certel.Cumprimentando pela conquista da 
Instalação de mais uma Loja Certel em nossa cidade, que está sendo inaugurada no 
dia 25 de maio na Av. Flor da Cunha 1421, Nos orgulhamos muito desta rede de lojas, 
direção e funcionários pelo empenho do crescimento e expansão, e que tenham 
escolhido CARAZINHO como uma das cidades a conquistar mais uma loja 
CERTEL.Recebam aqui o reconhecimento do poder legislativo por mais essa 
conquista realizada e contem sempre com o apoio deste vereador.1081/12 Vereador 
Leandro Adams PT -   solicita que após lida em plenário, e deferida na forma 
regimental, que seja enviado ofício ao Presidente do SINDIMÁQUINAS (Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Máquinas Agrícolas) Luiz Sérgio Machado que é o 
coordenador do Movimento Carazinho Pedágio tarifa Zero  e extensivo aos  demais 
Presidentes das entidades que participam inicialmente do movimento. Esta 
movimentação é realizada conjuntamente pelos seguintes Sindicatos de 
Trabalhadores: Metalúrgicos, Rodoviários, Bancários, Construção e mobiliário, 
Comerciários e Rurais. O referido abaixo assinado se faz necessário para demonstrar 
e sensibilizar o Governo do Estado, para que reveja a situação atual de nosso 
município.Isso porque, a população carazinhense é penalizada economicamente em 
seus deslocamentos diários para trabalhar, estudar, fazer compras, entre outras 
atividades que são realizadas, muitas vezes, no âmbito do território do próprio 
Município. Vale lembrar que esta situação pode gerar conseqüências inimagináveis, 
tais qual a estagnação da economia local, a redução do número de empregos e até 
mesmo a evasão populacional. Em 3 sentidos e à menos de 15 kms do centro da 
cidade, os carazinhenses  são obrigados a passar por essas cancelas, o que acaba 
onerando demasiadamente a população que  muitas vezes são trabalhadores, 
estudantes ou pessoas em viagens de interesse médico aos municípios vizinhos. 
Vejam os indicadores sócio-econômicos de Carazinho de acordo com os dados do 
IBGE e da Fundação de economia e estatística do Rio Grande do Sul, os números são 
alarmantes e nos levam à uma reflexão na busca de fatores que possam contribuir 
para isso.O Crescimento do Pessoal ocupado em Carazinho foi muito menor do que 
Passo Fundo, Não-Me-Toque e Sarandi.O crescimento da população também é bem 
menor que os municípios da região.O crescimento do PIB que é a soma de todas as 
riquezas produzidas no município, também foi muito menor que municípios da região.  
È importante a participação popular para que seja colhidas um número expressivo de 
assinaturas que serão entregues durante a Audiência Pública no dia 02 de julho de 
2012. 1083/12 Vereador Gilnei Jarré PSDB - solicita na forma regimental, que após 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado ofício aos Promotores 
Ambientais, de Carazinho Exma. Sra. Dra. Clarissa Simões Machado e Passo Fundo, 
Exmo Sr. Dr. Paulo Cirne com a seguinte manifestação: Vimos  por meio deste 
solicitar a esta Promotoria uma verificação na obra em execução do Presídio Estadual, 
localizado na BR 285, entre Carazinho e Passo Fundo, haja vista que o sistema de 
esgoto cloacal a ser implantado na obra prevê o escoamento final no Rio da Várzea. 
Outrossim,  informamos ter conhecimento de que o projeto prevê o tratamento  prévio 
do resíduo antes do escoamento, o que não diminui a preocupação com a questão 
ambiental, sobretudo pelo fato de que o Rio abastece nosso município com água 
consumível.Além disso, por se tratar de órgão público, paira a dúvida sobre as  
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necessárias revisões periódicas, seja por falta de verbas, falta de políticas ambientais 
consistentes, ou ainda simplesmente por esquecimento ou qualquer outro fator. 
Questiona-se, assim: se isto ocorrer,  o sistema cloacal (esgoto) não funcionar ou tiver 
problemas, para qual local serão direcionados os referidos afluentes? Se os efluentes 
correrem a céu aberto, como exemplo o Presídio Central, Carazinho estará correndo o 
risco de contaminação, visto a barragem de captação encontrar-se abaixo da referida 
Unidade Prisional, (como doenças sérias que ocorrem no interior destas, dejetos e 
tantos outros problemas) e aí como resolver? Sobretudo porque o Rio da Várzea se 
encontra muito próximo da Unidade Prisional, solicitamos verificar se o projeto de 
esgoto passou pela avaliação detalhada da situação ambiental do entorno da Unidade 
e se o mesmo foi apurado pelos órgãos Ambientais do Estado (SEMA e vias FEPAM), 
e quem ficará com a responsabilidade pela fiscalização, se a PATRAM ou a Agência 
Ambiental da Região. 1084/12 Vereador Gilnei Jarré PSDB - solicita na forma 
regimental que após submetido em plenário para aprovação seja enviado oficio de 
cumprimentos a Escola Municipal Francelino Dorneles, na pessoa do Diretor Emílio 
Moraes, parabenizando pela atividade desenvolvida com os alunos, voltados a 
conscientização e educação para uma trânsito melhor.Manifestamos também nosso 
reconhecimento as Empresas Giaretta Seguros e Sest/Senat, na pessoa do instrutor 
Laurício Vasconcelos pelo Projeto Motorista Seguro proposto em parceria com o 
município, a fim de educar desde a infância com noções básicas de segurança no 
trânsito, além de incentivar as crianças na educação dos pais no trânsito.1086/12 
Vereador Gilnei Jarré PSDB -solicita na forma regimental que após submetido em 
plenário para aprovação seja enviado oficio de cumprimentos à carazinhense Mariana 
da Rosa Prates, parabenizando pelo merecido título regional da Mais Bela Negra, 
realizado no dia 12 do corrente, em Cruz Alta.Enaltecemos e reconhecemos a 
grandeza deste título que tão bem está representado pela beleza, simpatia, alegria e 
carisma, junto ao grupo.  Desejamos sucesso e novas conquistas, nos concursos 
vindouros. “Devemos ter consciência que todos são iguais, não só hoje mas  todos os 
dias”.Conforme o Acordo da Bancada, não haverá Intervalo regimental.  O vereador 
Paulino de Moura pediu questão de Ordem, para que os requerimentos fossem 
votados em bloco, com exceção do requerimento da Comissão Parlamentar de 
Inquérito – CPI 21/12. O vereador colocou em discussão o requerimento verbal do 
vereador Paulino de Moura, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco 
em votação, aprovado por todos. O Presidente colocou em discussão os 
requerimentos, o vereador Gilnei Jarré, Sandra Citolin, Leandro Adams fizeram o uso 
da palavra, não havendo mais vereadores que quisessem discutir, coloco em votação 
os requerimentos, aprovado por todos. Está em discussão o requerimento 21, não 
havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação o requerimento, 
aprovado por cinco votos á quatro (5x4). Passamos para o Grande Expediente, o 
vereador Felipe Sálvia e o vereador Leandro Adams fizeram o uso da palavra. O 
Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 038/12 de Autoria do Executivo Municipal, 
o Secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, o presidente 
colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em 
votação, o qual foi aprovado por todos. O secretário fez a leitura do parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo vereadores que quisessem 
discutir coloco em votação, aprovado por todos. O Presidente colocou em discussão o 
Projeto com os pareceres já aprovados, não havendo vereadores que quisessem 
discutir, coloco em votação, o presente Projeto de Lei foi aprovado por todos. O 
Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 039/12 de Autoria do Executivo Municipal, 
o Secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, o presidente 
colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em  



 7

 
 
 
votação, o qual foi aprovado por todos. O secretário fez a leitura do parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo vereadores que quisessem 
discutir coloco em votação, aprovado por todos. O Presidente colocou em discussão o 
Projeto com os pareceres já aprovados, não havendo vereadores que quisessem 
discutir, coloco em votação, o presente Projeto de Lei foi aprovado por todos. O 
Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 048/12 de Autoria do Executivo Municipal, 
o Secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, o presidente 
colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em 
votação, o qual foi aprovado por todos. O secretário fez a leitura do parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo vereadores que quisessem 
discutir coloco em votação, aprovado por todos. O Presidente colocou em discussão o 
Projeto com os pareceres já aprovados, não havendo vereadores que quisessem 
discutir, coloco em votação, o presente Projeto de Lei foi aprovado por todos. O 
Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 020/12 de Autoria do Legislativo 
Municipal, o Secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, o 
presidente colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir 
coloco em votação, o qual foi aprovado por todos. O secretário fez a leitura do parecer 
da Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo vereadores que quisessem 
discutir coloco em votação, aprovado por todos. O Presidente colocou em discussão o 
Projeto com os pareceres já aprovados, não havendo vereadores que quisessem 
discutir, coloco em votação, o presente Projeto de Lei foi aprovado por todos. O 
Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 025/12 de Autoria do Legislativo 
Municipal, o Secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, o 
presidente colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir 
coloco em votação, o qual foi aprovado por todos. O secretário fez a leitura do parecer 
da Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo vereadores que quisessem 
discutir coloco em votação, aprovado por todos. O Presidente colocou em discussão o 
Projeto com os pareceres já aprovados, não havendo vereadores que quisessem 
discutir, coloco em votação, o presente Projeto de Lei foi aprovado por todos. . O 
Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 028/12 de Autoria do Legislativo 
Municipal, o Secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, o 
presidente colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir 
coloco em votação, o qual foi aprovado por todos. O secretário fez a leitura do parecer 
da Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo vereadores que quisessem 
discutir coloco em votação, aprovado por todos. O Presidente colocou em discussão o 
Projeto com os pareceres já aprovados, não havendo vereadores que quisessem 
discutir, coloco em votação, o presente Projeto de Lei foi aprovado por todos. O 
Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 040/12 de Autoria do Executivo Municipal, 
o Secretário fez a leitura do parecer Inviável da Comissão de Justiça e Finanças, o 
presidente colocou em discussão, não havendo vereadores que quisessem discutir 
coloco em votação, o parecer da Comissão de Justiça e Finanças foi rejeitado por  
quatro votos a cinco (4x5). Projeto foi encaminhado para a Comissão de Ordem 
Econômica e Social. O Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 043/12 de Autoria 
do Executivo Municipal, o Secretário fez a leitura do parecer Inviável da Comissão 
de Justiça e Finanças, o presidente colocou em discussão, não havendo vereadores 
que quisessem discutir coloco em votação, o parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças foi rejeitado por quatro votos a cinco (4x5). O Projeto foi encaminhado para a 
Comissão de Ordem Econômica e Social. O Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 
044/12 de Autoria do Executivo Municipal, o Secretário fez a leitura do parecer 
Inviável da Comissão de Justiça e Finanças, o presidente colocou em discussão, não 
havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças foi rejeitado por quatro a cinco(4x5).O Projeto  
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foi encaminhado para a Comissão de Ordem Econômica e Social.Dando fim aos 
trabalhos o presidente encerrou a reunião e convocou os vereadores para a próxima 
reunião a ser realizada no dia 28 de maio do corrente ano, às 18:45 min. 
 
 
 
 
 
 
               Vereador Erlei Vieira                                 Vereador Elbio Esteve 
                       Presidente                                                         Secretário 
 
 


