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Ata Reunião Ordinária 16 de agosto de 2010.......Ata 36 

  
 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Havendo quorum regimental, sob a proteção de 
Deus, declaro abertos os trabalhos da presente Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Carazinho do dia 16 de agosto de 2010. Convido o Senhor Vereador 
__________  para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e que todos se 
posicionem em pé; (leitura da Bíblia). Presidente Vereador Gilnei Jarré: Coloco 
em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 09 de agosto de 2010. Está em 
discussão a ata da reunião ordinária do dia 09 de agosto de 2010. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos os 
presentes. Convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da 
presente reunião.  
 
Secretário Vereador Élbio Esteve: Expediente 16 de agosto de 2010:  
 
 
. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos agora para a leitura das indicações, 
requerimentos e moções pelo Senhor Secretário.  
 
Secretário Vereador Élbio Esteve:  
 
 
 Presidente Vereador Gilnei Jarré: Conforme acordo de bancadas, não haverá 
intervalo regimental nem grande expediente.  
 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos agora para a apreciação e votação 
dos requerimentos e moções.  
 
Vereador Marcos Soares: Senhor Presidente, pedido verbal para que seja votado 
em bloco os requerimentos, moções e projetos. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Está em discussão o pedido verbal do Vereador Marcos Soares, apenas para 
requerimentos e moções, devido aos projetos terem emendas, então que sejam 
colocados em bloco. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. 
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. 
Aprovado por todos o requerimento do Vereador Marcos Soares. Convido o Senhor 
Secretário para fazer a leitura do número e autor dos requerimentos e moções.  
 
Secretário Vereador Élbio Esteve: Requerimento nº 01, Vereador  
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Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os requerimentos e moções. 
Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores 
favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei 105, do 
Executivo Municipal.  
 
Secretário Vereador Élbio Esteve: P - 1539/166/2010 - PL 106/10, Dispõe sobre a 
criação de Conselhos Escolares na rede municipal de ensino.  
 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao Senhor Secretário que proceda à 
leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Secretário Vereador Élbio 
Esteve: O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que ispõe sobre a criação de 
Conselhos Escolares na rede municipal de ensino. Voto: O presente projeto de lei é 
viável, conforme parecer do Instituto Sollo, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. Assinam Vereadores Felipe Sálvia, Vereador Eugenio 
Grandó e Vereador Élbio. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o 
parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e 
contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao senhor secretário que 
proceda à leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social. 
Secretário Vereador Élbio Esteve: Relatório : O Executivo Municipal propõe 
Projeto de Lei que ispõe sobre a criação de Conselhos Escolares na rede municipal 
de ensino. Voto: O presente projeto de lei está apto a ser incluído na ordem do dia. 
Assinam Vereador Rudinei Brombilla, Vereadora Sandra Citolin e Vereador Erlei 
Vieira. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social. Não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e 
contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está em discussão o projeto com 
pareceres já aprovados. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se 
manifestem. Aprovado por todos. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Lei 091.  
 
Secretário Vereador Élbio Esteve: P - 1493/163/2010 – Projeto de Lei nº 044/10, 
dá nova redação ao artigo 24 da Lei Municipal n° 5.444/00 de 29/11/00, que dispõe 
sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Autor: 
Vereador Felipe Sálvia. Projeto de Lei, Artigo 1°: O artigo 24 da Lei Municipal nº 
5.444/00 de 29/11/00 passa a viger com a seguinte redação: Artigo 24: Os membros 
do Conselho Tutelar serão eleitos em sufrágio universal e direto, pelo voto 
facultativo e secreto dos eleitores do Município de Carazinho, em processo eleitoral 
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sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e a fiscalização do Ministério Público. Parágrafo único: Podem votar os 
eleitores inscritos na circunscrição eleitoral do Município de Carazinho. Artigo 2º: 
Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3°: Revogam-se as 
disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 6.562, de 29 de maio de 
2007. Sala de reuniões, em 02 de agosto de 2010, Vereador Felipe Sálvia. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao Senhor Secretário que proceda à 
leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente à emenda. 
Secretário Vereador Élbio Esteve: A Comissão de Justiça e Finanças propõe 
emenda ao projeto de lei do Vereador Felipe Sálvia, que dá nova redação ao artigo 
24 da Lei Municipal n° 5.444/00 de 29/11/00, que dispõe sobre a Política Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. Voto: A presente emenda modificativa é 
viável, conforme parecer do Instituto Sollo, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. Assinam Vereador Élbio, Vereador Eugenio e Vereador 
Felipe Sálvia. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças referente à emenda. Não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão 
e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao Senhor Secretário que 
proceda à leitura da emenda. Secretário Vereador Élbio Esteve: Emenda, dá nova 
redação ao artigo 24 da Lei Municipal n° 5.444/00, que dispõe sobre a Política 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Conforme sugestão do Instituto 
Sollo, apresentamos a presente emenda modificativa, que visa uma adequação ao 
artigo 3° do presente Projeto de Lei, que passa a ter a seguinte redação: Artigo 3º: 
Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Reuniões, 09 de agosto de 
2010. Assinam Vereador Eugenio Grandó, Vereador Felipe Sálvia e Vereador Élbio 
Esteve. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão a emenda com o 
parecer já aprovado. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. 
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. 
Aprovado por todos. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças referente ao projeto. Secretário Vereador Élbio 
Esteve: O Vereador Felipe Sálvia propõe Projeto de Lei que dá nova redação ao 
artigo 24 da Lei Municipal n° 5.444/00, que dispõe sobre a Política Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. Voto: O presente projeto de lei com emenda 
modificativa é viável, conforme parecer do Instituto Sollo, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Assinam Vereador Élbio Esteve, Vereador 
Eugenio Grandó e Vereador Felipe Sálvia. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está 
em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como 
estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao Senhor Secretário 
que proceda à leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social. 
Secretário Vereador Élbio Esteve: O Vereador Felipe Sálvia propõe Projeto de Lei 
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que dá nova redação ao artigo 24 da Lei Municipal n° 5.444/00, que dispõe sobre a 
Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Voto: O presente 
projeto de lei com emenda modificativa está apto a ser incluído da ordem do dia. 
Assinam Vereador Erlei Vieira, Vereadora Sandra Citolin e Vereador Rudinei 
Brombilla. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social. Não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e 
contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está em discussão o projeto com 
emenda e pareceres já aprovados.  
 
 Presidente Vereador Gilnei Jarré: Não havendo mais vereador que queira 
discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão e 
contrários se manifestem. Aprovado por todos.  
 
 Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente 
reunião, e convoco os Senhores Vereadores para a próxima Reunião Ordinária, a 
ser realizada no dia 16 de agosto, às 18h45min. 
 
 
 

 

Vereador Gilnei Jarré     Vereador Élbio Esteve 
Presidente        Secretário 

 


