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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 02 DE MAIO DE 2011 .....
ATA 015/11

Aos dois dias do mês de maio de dois mil e onze, às dezenove horas e vinte minutos,
ocorreu à dée-ima quarta reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador Felipe Sálvia - PDr fez a leitura de um trecho da bíblia. Foi realizada a
leitura do expediente da presente reunião. Na sequência foi realizada a leitura das
indicações e dos requerimentos que seguem: Requerimento 0909/11 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 ERlNEU KEYSER FILHO solicitando seja substituída a
luminárias localizada em frente ao Mercado e Casa de Carnes Frithz na Avenida Flores
da Cunha, número 2961, tendo em vista que a mencionada lâmpada está as escuras,
precisando ser trocada. 0910/2011 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 a limpeza na rede de iluminação pública na RUA
GONÇALVES LEDO, no bairro Pádua, entre as Ruas General Neto & Hilário
Albuquerque, eis que os mesmos apresentam sujeiras tomando-os com aspecto muito
feio. 0920/11 Vereador Elbio Esteve - PSDR solicita que após lida em plenário, e
deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio ao Sport Club Internacional de
Porto Alegre, parabenizando pela conquista da Taça Farroupilha. Mais uma conquista
de grande importância para este time que já é campeão de tudo. Unidos a grande nação
colorada, nos alegramos, e exultantes, reafirmamos nossa alegria pela conquista de mais
este título. "As pessoas são movidas pelo desejo ..Desejo de viver. desejo de amar,
desejo de vitória. É com esses desejos-, que seguimos com a nossa batalha guerreado
dia a dia. Guerra saudável. guerra da alegria, guerra da rivalidade grenal. Por mais
que eu tente, eu não consigo explicar por que eu sou c%rado, eu sempre digo, a gente
não explica. a gente sabe, a gente sente. São os desejos ... Sou do pompa, sou guerreiro,
sou c%rado. Somos quem faz o onda desse mar vermelho. radioso de luz, orgulho do
povo do Rio Grande do Sul." (Cássio Almeida.) Recebam desta forma, o
reconhecimento e o incentivo do Mandato do Vereador Elbio B. Esteve. 0926/11
Vereador Eugenio Grandó - PTB, requer na forma regimental, que depois de deferido
na forma regimental, seja enviado ofic-io com os mais sinceros votos de profundo pesar
aos familiares da Senhora Helga Huther, pelo seu falecimento ocorrido no dia 25 de
abril, demonstrando nossa solidariedade neste momento de profunda dor pela perda
irreparável. Desejamos a família. muita força e fé para superar este momento que
sabemos é de profunda dor, mas Deus que tudo pode estará fortalecendo-os e
consolando-os. "E a resposta para essa dor? O tempo e uma certeza: Quando amamos
transmitimos em pequenos atos e gestos, e as palavras não importam mais; quando
precisamos de alguém, sentimos sua presença, e as palavras não têm mais sentido;
quando nos sentimos sós e abandonados, surge uma palavra ou um gesto e descobrimos
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que nunca estaremos sós. E a culpa? A culpa é da vida que tem inicio, meio e fim. A
nossa culpa está apenas em amar tanto e sentir tanto perder alguém. Mas o tempo é
remédio e nele conquistamos o consolo, com ele pensamos nos bons momentos. E com
um pouco mais de tempo, transformamos nossos entes queridos em eternos
companheiros. Nossos sonhos ganham aliados, nossa independência ganha
acompanhantes, nossa vida conquista anjos. E no fim apenas a saudade e uma certeza:
Não importa onde estejam, estarão sempre conosco," 0941/2011 Vereador Leandro
Adams - PT, requer, na forma regimentaL que depois de ouvido o Plenário e com a
aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho ao
Secretário de Educação Profissional e Tecnológica Sr. Eliezer Moreira Pacheco.
Solicitando uma Escola Técnica Federal para o Município de Carazinho, afim de
promover ações de fomento ao fortalecimento, à expansão e à melhoria da qualidade da
educação profissional e tecnológica e zelar pelo cumprimento da Legislação
educacional no âmbito da Educação Profissional, com isto trazendo beneficio não só ao
povo de Carazinho mas também a toda Região do Planalto Médio, está inserido em
nossas comunidades grandes indústrias de implementos Agricolas conhecidas em todo o
País, e no exterior, que conquistando e-ssa demanda serão competitivos ainda mais
gerando mais impostos e empregos, beneficiando assim todo o povo da Região. Já
foram vários contatos com VSra. Na solicitação desta demanda, voltamos á insistir em
nosso pedido, pois é de grande importância para nossa cidade e região. 0942/2011
Vereador Felipe Sálvia - PDT, requer, na forma regimental, que depois de ouvido o
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio do Poder Legislativo
de Carazinho ao INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Certificação da Qualidade e a ANP ~ Agência Nacional do Petróleo que possui o
Programa Nacional do Monitoramento de Qualidade de Combustíveis (PMQC),
solicitando que Façam imediatamente um levantamento quanto à qualidade dos
combustíveis comercializados em nosso município e região e também se a quantidade
mostrada no visar da bomba, de fato é a quantidade de combustível Fornecida, ou seja,
se a bomba medidora de combustível está regulada, a fim de que não haja prejuízo para
o consumidor. Temos recebido constantes reclamações, que tornaram-se ainda mais
severas depois desta elevação no preço dos combustíveis, muitos tem nos cobrado
alguma atitude com relação a providencias no sentido de verificar a qualidade dos
produtos na bomba do combustível, nada mais justo, afinal o consumidor tem o direito
de exigir a qualidade do produto que está adquirindo. Não sei há quanto tempo, ou de
quanto em quanto tempo o INMETRO e a ANP faz este trabalho de verificação nos
postos de combustíveis, e a justificativa para tal pedido dos consumidores talvez nem
seja a desconfiança quanto a qualidade do produto em si, mas por acharem que por
pagarem tantos impostos no valor total do produto cabe-lhes o direito de exigir. E estão
certos temos mesmo que cobrar qualidade, afinal quando é para aumentar os preços não
pensam duas vezes, saem logo aumentando doa a quem doer, e dói com. certeza no
bolso do que menos tem e que muitas vezes nem proprietário de veiculo é, mas está no
final da cadeia de consumo. 0943/2011 Vereador Felipe Sálvia - PDT,
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requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos
senhores Edis, seja novamente enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho a Sra.
Presidente da República, ao Ministro da Secretaria Geral da Presidência da República,
ao Diretor Geral da Agencia Nacional do Petróleo c- ao Presidente da Federação
Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis),
manifestando nossa grande preocupação com a alta no preço dos combustíveis, fato que
vem causando muita reclamação em todo país. Pelas informações que nos chegam
através da imprensa, os postos de combustíveis em todo o país continuam comprando
etanol hidratado e gasolina por preços elevados, segundo eles, esta alta é atribuída aos
maiores valores de aquisição nas usinas e à majoração da base de cálculo dos tributos. e
Precisamos com urgência encontrar uma forma de frear esta alta no preço dos
combustíveis, afinal de contas, somos produtores de petróleo e produtores de cana-de-
açúcar, um país auto suficiente nesta produção, fato este, que talvez ninguém
imaginasse que um dia pudesse acontecer, mas aconteceu e somos ricos nesta produção,
tanto que deixamos não só de importar petróleo, mas passamos a exportar este produto,
esta riqueza nacional para outros países. É uma mudança de status que coloca o Brasil
em posição de destaque no cenário mundial. Sabemos que esta elevação não é ruim
apenas para proprietários de veículos, o aumento nos combustíveis trás sérias
conseqüências, pois é o ponto de partida para a elevação do preço de produtos e
serviços, e se não tomarmos providencias imediatas, este aumento nos combustíveis
poderá nos trazer conseqüências desastrosas e devastadoras, a economia até então
estável passa a ser fortemente ameaçada com esta elevação de preços, já vivemos isto
no passado e sabemos bem do que estamos falando. 0944/2011 Vereador Felipe Sálvia
-PDT,

requer, na forma regimentaL que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos
senhores Edis, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho a Excelentíssima
Presidente da República e ao Ministro da Educação, solicitando que sejam tomadas
medidas urgentes no sentido de que o Programa Universidade para Todos - PROUNl,
possa atender sua finalidade que é a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais
em cursos de graduação e sequênciais de formaçào específica, em instituições privadas
de educação superior, dirigido aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública
ou da rede particular na condição de bolsistas integrais, com renda per capita familiar
máxima de três salários mínimos e selecionados pelas notas obtidas no ENEM -
Exame Nacional do Ensino Médio conjugando-se, desse modo, inclusão à qualidade e
mérito dos estudantes com melhores desempenhos acadêmicos, As denúncias feitas
pelo Fantástico, na reportagem exibida no programa do último domingo, quando traz a
tona fraudes no Prouni, nos faz perceber o quanto ainda pode haver de errado nos
mais diversos tipos de Programas financiados pelo Governo Federal para garantir
uma melhor qualidade de vida a população de baixa renda. o fato de Universidades,
como a ULBRA oferecerem bolsas do Prouni em lugares onde sequer há um pólo é algo
estarrecedor, mas mais estarrecedor ainda é ver que jovens com boas condições
financeiras, integrantes de famílias abastadas são beneficiários do Prouni quando
sabemos que há requisitos para garantir o direito à bolsa, tais como comprovar renda
máxima de três salários mínimos e ter concluído o ensino médio em escola pública.
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Onde esta ocorrendo à falha para que essas fraudes continuem ocorrendo, afinal não é a
primeira vez que o Fantástico faz esta denunc-ia e pelo que constatamos através da
reportagem, as fraudes continuam ocorrendo e beneficiando quem pode pagar por uma
universidade, deixando de fora o estudante para o qual o programa foi criado, o cidadão
de origem humilde e carente que só tem condições de estudar em uma universidade- com
o auxílio deste programa, que é uma grande conquista, mas que infelizmente esta sendo
alvo deste tipo de fraudes. É uma fraude contra o povo brasileiro e contra o governo
federaL pois ele deixa de arrecadar com a isenção de impostos à medida que a
universidade adere ao programa por um projeto educacional que deveria levar esperança
e não frustração aos jovens. PS.: Solicitamos ainda que seja encaminhado cópia deste
oficio a PROMOTORIA PÚBLICA de nosso município, sugerindo que em colaboração
ao Governo Federal, solicite as Universidades que possuem campus ou pólo em nosso
município, uma listagem completa dos alunos beneficiários do PROUNI, com cópia de
toda comprovação dos requisitos necessários e imprescindíveis para ter acesso ao
Programa, comprovando assim a carência de recursos do aluno inscrito, e, abrindo
se necessário, um processo de averiguação, pois não podemos admitir e compactuar
com as fraudes mostradas pelo Fantástico no último programa apresentado, precisamos
garantir esse direito aos cídadãos de baixa renda, para quem realmente o PROUNI
foi criado. 0948/2011 Vereador Estevão De Loreno - PP, solicita na forma
regimental, que após 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 inesquecivel BEATRIZ
MARTINS, transcorrido no último dia 30 de abril. "Andar com fé é saber que cada dia
é um recomeço. É saber que temos asas invisíveis e fazer pedido para as estrelas,
voltando os olhos para o céu. Andar com fé é olhar sem termos as portas desconhecidas
com a mão estendida para dar e receber. Andar com fé é usar a força e a coragem que
habitam dentro de nós, quando tudo parece acabado. Ainda que eu falasse a língua dos
homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Tudo, menos o amor, pois
este sempre viverá." 0956/2011 Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita que após
lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado oHcio ao Exmo Sr .
Tarso Genro - Governador do Estado do Rio Grande do Sul, ao Sr. Cláudio
Lamachia - Presidente da OAB/ RS - ao CEPERS Sindicato de Carazinho, a Mesa
Diretora da Assembléia Legislativa, aos Líderes de Bancada da Assembléia
Legislativa, e a todas as escolas estaduais de Carazinho manifestando nossa
contrariedade a qualquer mudança na disponibilização dos valores de precatórios e
requisição de pequeno valor (RPVs), pelo Governo do Estado, que poderá reduzir o teto
dos precatórios de pequeno valor de 40 para 20 salários mínimos e ampliar de 60 para
120 dias o prazo para os pagamentos. Certamente existem outras formas do estado se
capitalizar, como por exemplo. recebendo créditos da União, ou reduzindo suas
despesas com a máquina pública, ao invés de penalizar os trabalhadores e Servidores
Públicos já estão defasados em seus salários. Nosso estado já tem o mais baixo Índice
de pagamentos de precatórios do País, e. agora poderá reduzir ainda mais, frustrando os
gaúchos. É necessária uma discussão mais ampla e esclarecedora com a soc-iedade sobre
a noticiada proposta do governo do Estado, mobilizando as entidades sobre uma
eventual alteração na sistemática atual de RPVs, e também solicitamos a retomada dos
pagamentos dos passivos. pois não podemos aceitar que os cidadãos sejam, mais uma
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vez prejudicados. 0946/2011 Vereador Gilnei Jarré - PSDB, requer na forma
regimental que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio ao
Deputado Estadual Adilson Troca, manifestando apoio ao PL 92/2011 que tramita na
Assembléia Legislativa, visando garantir aos alunos do ensino regular da Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio das escolas públicas estaduais o direito a
utilização de uniforme escolar custeado pelo Estado. Diante desta louvável iniciativa
que respeita o princípio da igualdade, oportuniza a equiparação social através da
padronização do uniforme escolar e elimina as diferenças que inferiorizam e
discriminam as crianças e jovens oriundos de famílias de menor poder econômico,
requeremos o envio a todos os Deputados Estaduais do RS, solicitando o apoio pela a
aprovação do projeto em tramitação. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB
passa neste momento ao Intervalo Regimental de 5 (cinco) minutos. No reinicio da
reunião o Vereador Paulino - PTB pediu questão de ordem para mencionar que até às
17:50 hs. ainda não tinha recebido da Comissão de Justiça e Finanças os projetos com
os pareceres para a sua Comissão exarar os pareceres e salientou que existe um
documento na Casa que até às 16:30 hs a Comissão tem que se reunir para dar os
pareceres, sendo que às 15:30 hs. ele estava na Casa e que ficou duas horas esperando
os projetos da Comissão de Justiça e Finanças, mas entendo que o compromisso que o
fez a semana passada com pessoas que precisam de adentrar para o CAPSEM este
Vereador vai pedir a Vossa Excelência que tem um documento assinado pela Senhora
da relação dos Projetos recebidos pelo Vereador Paulino de Moura na data do dia
02/05/2011 às 19:20 hs. os Projetos são: 052. 06L 062. 006. 025. 026. 059 e 050.
Atendendo a necessidade da população e de pessoas que aqui estão corno ciclistas e
agentes comunitários este Vereador pede a inclusão na Ordem do Dia dos seguintes
Projetos: 052, 061, 062 e 059. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB coloca
em apreciação para o Plenário a inclusão destes projetos para a votação, o requerimento
do Vereador Paulino de Moura foi aprovado. Foi dado inicio ao Grande Expediente nos
quais fizerem o uso da palavra os Vereadores: Sandra Citolin - PMDB, Vereador
Paulino de Moura - PTB, Vereador Felipe Sálvia - PDT e Vereador Leandro
Adams - PT. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB passou para a apreciação
e votação dos Requerimentos. O Vereador Paulino de Moura - PTB pediu Questão de
Ordem para solicitar que fossem votados em bloco os Requerimentos os Projetos com
exceção dos Projetos que possuem emenda. O Vereador Leandro Adams - PT pede
Questão de Ordem para salientar que caso for aprovado o pedido do Vereador Paulino
de Moura - PTB que se registre o voto contrário ao Requerimento da autoria da
Vereadora Sandra Citolin - PMDB referente ao Governador Tarso Genro. A Presidente
Vereadora Sandra Citolin - PMDB coloca em apreciação o pedido do Vereador Paulino
De Moura - PTB, o pedido foi aprovado por todos. O Secretário procedeu com a leitura
do número e do autor dos Requerimentos. A Presidente Vereadora Sandra Citolin -
PMDB colocou em discussão os Requerimentos, na ocasião o Vereador Gilnei Jarré -
PSDB fez o uso da palavra para falar sobre o seu Requerimento e também sobre o
Fundo Especial da Câmara Municipal de Carazinho no qual salienta que o dinheiro que
tem lá fosse destinado para a aquisição de um micro-ônibus e o restante para aquisição
de câmeras para vídeo monitoramento no nosso município. A Vereadora Sandra Citolin
~ PMDB e o Vereador Paulino de Moura - PTB também fez o uso da palavra e pediu
que fosse registrado o seu voto contrário ao Requerimento da Vereadora S dra Citolin

5
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440. Fone PABX: (54) 3330.2322. CEP: 9950 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


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

•
iIl

- PMDB referente ao Governador Tarso Genro. Após discussão a Presidente Vereadora
Sandra Citolin - PMDB colocou em apreciação o pedido do Vereador Paulino de Mora
- PIB para que seja colocado em destaque a votação do Requerimento da Vereadora
Sandra Citolin - PMDB onde se refere ao Governador Tarso Genro, a Presidente Sandra
Citolin - PMDB como autora do Requerimento retira o mesmo. Não havendo mais
vereadores que quisessem discutir tõi colocado em votação os quais foram aprovados
por todos. A Presidente Sandra Citolin - PMDB solicitou ao Senhor Secretário que
proceda a leitura dos Projetos com os respectivos números e autores. Os Projetos são:
059/2011 Poder Executivo Municipal; 06112011Poder Executivo Municipal;
062/2011 Poder Executivo Municipal. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres
da Comissão de Justiça e Finança dos Projetos. A Presidente Vereadora Sandra CitaI in
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 referente aos projetos. A Presidente Vereadora Sandra Citolin
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 Vereadora Sandra Citolin - PMDB colocou em
discussão os Projetos com os pareceres já aprovados. Não havendo vereadores que
quisessem discutir foi colocado em votação os quais foram aprovados por todos. O
Secretário procedeu a leitura do Projeto 052/2011 Poder Executivo Municipal. A
Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB pediu ao Secretário que procedesse a
leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente a Emenda Supressiva. A
Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB colocou em discussão o parecer da
Comissão de Justiça e Finanças. o Vereador Paulino de Moura fez o uso da palavra para
pedir aos Vereadores que votem contrário ao está Emenda Supressiva. Não havendo
mais vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação o qual foi aprovado
por 5x4. O Secretário procedeu a leitura da Emenda Supressiva. A Presidente Vereadora
Sandra Citolin - PMDB colocou em discussão a Emenda Supressiva com o parecer já
aprovado, fizeram o uso da palavra os Vereadores: Vereador Gilnei Jarré - PSDB, o
Vereador Paulino De Moura - PTB, Vereador Elbio Esteve - PSDB e o Vereador Felipe
Sálvia - PDT. O Vereador Gilnei Jarré - PSDB pediu Questão de Ordem para que o
Secretário fizesse a leitura novamente da Emenda Supressiva. Não havendo vereadores
que quisessem discutir foi colocado em votação a qual foi aprovada por todos. O
Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finança sobre a
Emenda Modificativa. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB colocou em
discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças sobre e a Emenda Modificativa,
não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação a qual foi
aprovada por 5x4. O Secretário procedeu a leitura da Emenda Modificativa já com o
parecer aprovado. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB colocou em
discussão a Emenda Modificativa, fez o uso da palavra o Vereador Gilnei Jarré - PSDB.
A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB solicitou ao Secretário que leia os
pareceres do Sindicato e da APROCAR. O Vereador Paulino de Moura - PTB também
fez o uso da palavra. O Secretário procedeu a leitura do Oficio do CAPSEM. O
Vereador Paulino de Moura - PTB pediu Questão de Ordem para que se for colocado o
Projeto a votação o Vereador Elbio Esteve - PSDB não participasse da mesma pois o
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vereador é funcionário do Município e recebe via CAPSEM as suas consultas e sugere
que o Departamento Jurídico da Casa fizesse um parecer sobre o fato. O Vereador
Felipe Sálvia - PDT fez novamente o uso da palavra. Não havendo mais vereadores que
quisessem discutir a Emenda foi colocado em votação a qual foi aprovado por 5x4. A
Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB pediu ao Secretário que fizesse a leitura
do parecer da Comissão de Justiça e Finanças do Projeto. O Vereador Paulino de Moura
- PTB pediu que o Departamento Jurídico da Casa desse o parecer sobre o
questionamento que ele fez sobre o Vereador Elbio Esteve - PSDB. A Presidente
Vereadora Sandra Citolin colocou em discussão o Requerimento Verbal do Vereador
Paulino de Moura - PTB, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado
em votação o qual foi rejeitado. O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão
de Justiça e Finanças. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB colocou em
discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças. O Vereador Felipe Sálvia - PDT
pediu Questão de Ordem e falou que a votação do Projeto está sendo mal conduzida
pois em anos anteriores corno já ocorreu Vereadores que eram funcionários do
Município não participavam de votações deste teor e pede que o Departamento Jurídico
dê um parecer dizendo se ele pode ou não pode participar da votação. A Presidente
Vereadora Sandra Citolin ~ PMOB falou aos Vereadores Paulino de Moura - PTB e
Felipe Sálvia - POT que não pediu o parecer para o Departamento Jurídico pois o
mesmo já deu o parecer oralmente dizendo que o Vereador Elbio Esteve - PSOB pode
participar da votaçào. O Vereador Paulino de Moura - PTE salienta que parecer oral
não tem valor nenhum e que ele quer um parecer por escrito. O Vereador Gilnei Jarré -
PSDB pede Questão de Ordem para dizer que não tem o que questionar pois já foi
votado e também não vê beneficio algum do Vereador Elbio Esteve - PSDB no
aumento da funcionária em questão. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB
solicita ao Departamento Jurídico exare um parecer jurídico do assunto para os
Vereadores Paulino de Moura - PTB e Felipe Sálvia - PDT. A Presidente Vereadora
Sandra Citolin - PMDB colocou em votação o parecer da Comissão de Justiça e
Finanças do Projeto o qual foi aprovado por todos. A Presidente pede que o Secretário
proceda a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social sobre o
Projeto. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB colocou em discussão o
parecer, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação o qual
foi aprovado por todos. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB coloca em
discussão o Projeto já com os pareceres aprovados, o Vereador Paulino de Moura - PTB
fez o uso da palavra. Não havendo mais vereadores que quisesse oi colocado
o Projeto em votação o qual foi aprovado por todos. do fim aos tr balhos a
Presidente encerrou a reunião e convocou os veread s para a próxima reum o a ser
realizada no dia 09 de maio às dezoito horas e quar ta e cinco min 5 do orre te ano.

~ t-.R.e. íOl
Vereadora Sandra CítoJin

Presidente

AIR
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