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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE JUNHO DE 2011 ••.••
ATA 021111

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e onze, às dezenove horas e nove minutos,
ocorreu à vigésima primeira reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador Estevão De Loreno - PP fez a leitura de um trecho da bíblia. A
Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB colocou em apreciação a ata do dia 06 de
junho, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação a qual
foi aprovada por todos. Foi realizada a leitura do expediente da presente reunião. Na
sequência foi realizada a leitura das indicações e dos requerimentos que seguem:
Requerimento 1385/11 Vereador Paulino De Moura - PTB, solicita na fonna
regimental que após lido e apreciado pelo plenário: seja enviado oficio a Senhora
'JUSSARA ALBERTON SIRENA Diretora Executiva do Jornal DIÁRIO DA
MANHÃ, CUMPRIMENTANDO.OS pela conquista no I Prentio AMRIGS de
Jornalismo - TROFÉU MOACYR SCLIAR, onde alcançaram o 3' lugar com a
reportagem especial "Doação de Órgãos", matéria dos jornalistas Sérgio Camélia e
Gabriela Miranda. A entrega da premiação aconteceu na capital porto~egrense no
último dia 06. Recebam do Poder Legislativo de Carazinho o reconhecimento pela
distinção recebida. 1391/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB. solicita na forma
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio do
Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando o Grupo Diário da Manhã, e os
jornalistas Sérgio Cornélio e Gabriela Miranda pela conquista do 3° lugar na
categoria jornal no 10 Prêmio AMRIOS de Jornalismo Troféu Moacyr Scliar.
Certamente, premiação esta, pequena, tamanho o brilhantismo destes profissionais, que
trazem no jornalismo a marca de sua credibilidade, conquistada ao longo dos anos com
seriedade e competência. Nossos parabéns pela reportagem especial "Doação de
Órgãos: Solidariedade sem Limites", que provaram que a competência aliada à
seriedade que fazem de vocês pessoas especiais e merecedoras do destaque no
jornalismo carazinhense, regional e estadual. 1395/11 Vereador Felipe Sálvia - PDT,
requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos
senhores Edis, seja enviado oficio de Cwnprimentos do Poder Legislativo de Carazinho
ao Jornalista Sérgio Cornélio, editor chefe do Jornal Diário da Manhã, a Jornalista
Gabriela Miranda, editora do caderno DM Saúde e a Jussara Alberton Sirena, diretora
Executiva do jornal Diário da Manhã de Carazinho, cumprimentando-lhes pela
conquista do 30 lugar na categoria jornal do 10 Prêmio AMRIGS de Jornalismo - Troféu
Moacyr Scliar, realizado no último dia 06 de junho no auditório da Associação Médica
do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na presença de autoridades e lideranças
estaduais da saúde. Premiação mais do que justa pela dedicação e competência Este
prêmio trata-se de um justo e merecido reconhecimento pelo trabalho incansável e de
qualidade que vocês fazem. Estamos mais uma vez muito orgulhos. Parabéns e que
vocês persistam nesta caminhada, como sempre agregando valores humanos à
transmissão de notícias e informações. Saibam que é com imensa satisfação que mais
uma vez estamos manifestando nossos cumprimentos pelo recebimento de uma nova
premiação deste Jornal que sempre tem tanto a colaborar para o desenvolvimento e
progresso de Carazinho e região. 1397/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que
após lida em plenário, e deferida na forma regimental, Deus de Carazinho, a CGADB
(Convenção Geral das Assembléias de De~s do Brasil), parabenizando pelos 100 anOl ~
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da Igreja no Brasil. Em um mundo tão hostil, em que vivemos, onde valores são
invertidos, é sempre motivo de alegria, ver uma igreja como a IEAD completar seus 100
anos de pregação da palavra de Deus, e serviços a comunidade. Uma pequena semente
plantada em Abril de 1884, por Daniel Berg, hoje da forma a maior igreja evangélica
pentecostal do B palavra de Deus, e servir a sua comunidade. 1398/11 Vereador Elbio
Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental,
Agrária, a Senadora Ana Amélia para que sejam diminuídas as burocracias de acesso ao
credito pelo agronegócio, e uma racionalização das linhas de credito. Na atualidade são
inúmeras as linhas de credito oferecidas ao agronegócio, o que por muitas vezes acabam
confundindo o produtor rural. Hoje existem muitos limites de credito para
financiamento, bem como muitas linhas de credito oferecidas ao agronegócio então
acreditamos que seria mais produtivo unificar os limites de financiamento. Com isso a
intenção é facilitar o crédito e desburocratizar o processo de contrato de financiamento.
Com isso a intenção é facilitar o crédito e desburocratizar o processo de contrato de
financiamento para o produtor rural. 1405/11 Vereador EIbio Esteve - PSDB, solicita
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio a
Bancada do PSDB no Senado Federal, a Senadora Ana Amélia Lemos, ao Senador
Pedro Sirnon, a Bancada do PSDB na Câmara Federal, ao Deputado Federal Nelson
Marchezan Júnior, a fim de que sejam tomadas medidas urgentes de investigação, ao
que tange o escândalo da Hemobrás, denunciado na edição de 8 de junho da Revista
Istoé. Criada há sete anos como resposta a um escândalo no Ministério da Saúde, a
Hemobrás já consumiu mais de R$ 130 milhões, e até hoje não produziu uma única gota
de plasma. Segundo as denúncias, são várias as irregularidades na Hemobrás, muitas já
apontadas pelo TCU (Tribunal de Contas da União). Fazem parte das irregularidades na
Hemobrás, uma lista, onde constam indícios de sobrepreço, que se transformariam em
superfaturamento. Na construção da fábrica de Goiana (PE) que iria produzir 500 mil
litros de plasma por ano, o TCU anulou duas concorrências, segundo o Tribunal foram
encontrados indícios de restrição a competitividade entre os demais concorrentes, e mais
uma vez, sobrepreço. Ainda assim, a Hemobrás não satisfeita, decidiu licitar a segunda
parte da construção, orçada em mais de R$ 269 milhões, para sorte do contribuinte, no
mês passado o TeU encontrou novas irregularidades, desta vez, um dos contratos
estavam superfaturados, na bagatela de R$ 21 milhões. A Hemobrás, ainda não
satisfeita com as demais irregularidades, chamou a atenção do TCU ao aprovar o termo,
que segundo a Revista Istoé, se não inédito na história, no mínimo raro, onde a
Hemobrás aprovou um aditivo que ampliou um contrato com o Laboratório francês LFB
de R$ 9 milhões para R$ 230 milhões, um aumento de 2.700%, e ainda mudou o
contrato original, sem realizar nova licitação. Além disso, a Estatal que há sete anos não
produz nada, custeou mais de 40 viagens a seus executivos e funcionários, que tinham
como destino preferido a linda cidade de Paris, na França. Vale salientar ainda que a
Hemobrás além de não produzir uma única gota dos derivados de sangue, possui 90
funcionários, resta saber para que? É inadmissível que em um país como o nosso, onde
são precários os serviços de saúde, com a falta de medicamentos, hospitais, exames e
tratamentos especializados, onde pessoas morrem todos os dias por falta de serviços
básicos de saúde, estejamos sustentando à custa do suor dos contribuintes, trouxas, que
trabalham enquanto uma estatal suga o dinheiro públíco, e custeia viagens para Paris,
sem produzir exatamente nada. Solicitamos desta forma que sejam feitas investigações
rigorosas nesta Estatal, e que os responsáveis sejam enquadrados nos rigores da lei. Fala
se hoje, que pais rico é país sem pobreza, :credito que pais rico, é pais sem pobreza ev '6

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CAR$NHO/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

•

•

sem corrupção. 1410111Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida em
plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio a Bancada do PSDB no
Senado Federal, a Senadora Ana Amélia Lemos, ao Senador Pedro Simon, a Bancada
do PSDB na Câmara Federal, ao Deputado Nelson Marchezan Júnior, manifestando
contrariedade as medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal, no que diz
respeito as mudanças nas licitações para a copa do mundo e as olimpíadas, bem como a
privatização dos aeroportos. É vergonhoso em um país onde a corrupção se espalha
como uma verdadeira praga, ver que o poder público ao invés de criar medidas no que
diz respeito ao combate a corrupção, cria mecanismos para facilitá-la. É exatamente isso
que esta acontecendo com a flexibilização das licitações para a copa do mundo e para as
olimpíadas. Não podemos permitir que o dinheiro do contribuinte seja jogado pelo ralo,
e usado a mercê das empreiteiras, e demais empresas, que prestarão serviços nas obras
da copa do mundo e das olimpíadas. O motivo alegado, é que o tempo é curto, e os
processos de licitação demorados demais, mas que culpa tem a população pela falta de
organização dos órgãos competentes em organizar as obras da copa? Neste momento,
pais de família, mães, jovens e idosos, pagam um imposto que ninguém mais paga sobre
a face da terra, e o mínimo que se pode esperar, é que o dinheiro do suor destas pessoas
seja respeitado e aplicado com segurança. Além de acabar com as licitações para a copa
e olimpíadas, querem privatizar aeroportos e vender um patrimônio que pertence aos
brasileiros. Querem vender aquilo que não conseguem administrar, respeito à gestão do
bem publico. Desta maneira, venho repudiar estas medidas, que vão ao encontro de
qualquer um, menos do povo brasileiro, que tanto sofre com a falta de serviços
primordiais, como saúde, educação, moradia enquanto isso o dinheiro público é atirado
no lixo, por pessoas que não tem vergonha na cara, e usam o nosso dinheiro a seu bel
prazer. 1411/11 Vereador Pauüno De Moura - PTB, solicita que após lido e
apreciado pelo plenário: seja enviado oficio à ASSOCIAÇÃO DE PILOTOS
INDEPENDENTES FESTY E EVENTOS de nossa cidade, PARABENIZANDO-OS
pela realização da 8' etapa Desafio da Cidade - VELOTERRA DE CARAZINHO,
evento este realizado nos dias 11 e 12 junho no Parque da Várzea. Recebam do Poder
Legislativo de Carazinho o reconhecimento por promoverem eventos esportivos para a
comunidade e região. 1412/11 Vereador Felipe Sálvia - PDT, solicita que depois de
ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio ao
comandante da Brigada Militar de nossa cidade e ao Delegado Danilo Flores,
solicitando que sejam tomadas providências urgentes no sentido de dificultar a ação de
criminosos que estão assaltando os coletivos urbanos de nossa cidade, colocando em
risco a vida de pessoas inocentes que utilizam este meio de transporte para ir e vir de
seus locais de trabalho e instituições de ensino. Há muito tempo temos expressado nossa
preocupação com relação ao alto índice de consumo e trafico de drogas _emnossa
cidade, especialmente por ser este um dos principais fatores que levam pessoas a
cometerem crimes, fazendo qualquer tipo de coisa para garantir o consumo dos
entorpecentes, até mesmo colocando a vida de dezenas de pessoas em risco ao
assaltarem os ônibus de transporte coletivo, como vem ocorrendo. Infelizmente estamos
vendo este horror que estamos acostumados a ver através de noticiários de grandes
cidades ocorrendo aqui, na nossa Carazinho, e não podemos aceitar que isso continue.
Ouvimos perplexos o relato de pessoas que utilizam o coletivo urbano diariamente e que
se dizem receosos de que um assalto ocorra a qualquer momento, e por isso nossa
preocupação e pedido para que alguma coisa seja feita para coibir este tipo de ação,
devolvendo assim à população a seguranç: e a tranqüilidade que estão acostumados a ~ -=S
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ter quando transitam pelas ruas da cidade utilizando o transporte coletivo. 1413/11
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 Ilustríssimo Ministro da Saúde, Sr. Alexandre Padilha e ao nusmssimo
Secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Ciro Simoni, solicitando que
sejam disponibilizadas vacinas contra a gripe A (BINl) em número suficiente para
vacinar todos os moradores do estado do Rio Grande do Sul. Justificamos nossa
solicitação pelo fato de que devido às condições climáticas de frio intenso e períodos de
chuvas mais freqüentes durante o outono e inverno, os gaúchos estão mais propensos a
adquirir doenças provocadas justamente por esta inconstância no tempo, como é o caso
de resfriados, gripes, pneumonias, e outras complicações respiratórias. Infelizmente a
Gripe HINl ou A como é conhecida pela grande maioria, mais uma vez vem assustando
a população ao ser responsável por óbitos no estado. Sabendo de todo o transtorno que a
chegada desta gripe causou no ano passado, não entendemos o motivo pelo qual não
providenciou-se que houvessem vacinas em número suficiente para imunizar a todos,
pois embora hajam grupos de risco beneficiados com a vacinação, como ficam por
exemplo crianças em idade escolar, que não foram imunizadas desta vez e que
convivem durante várias horas em um ambiente fechado onde o contato fisico é
praticamente incontrolável? Por mais que tenham se adaptado bem a higienização das
mãos com álcool gel, os riscos são evidentes. Não queremos e não estamos dizendo que
o Rio Grande do Sul deva ser privilegiado com a vacinação para todos os seus
habitantes, mas querendo ou não, corre-se aqui maior risco, prova disso são os casos
que infelizmente já foram diagnosticados. Se há campanhas de vacinação contra febre
amarela em estados da região norte do país onde são vacinadas inclusive pessoas que
visitam ou passam pelos locais de risco, porque não então usar os mesmos parâmetros
aqui no Rio Grande do Sul, onde os riscos de adquirir a gripe A é bem maior em ralação
aos outros estados, em ftmção do clima propicio a proliferação de doenças respiratórias
durante as estações em que o frio é predominante? 1414/11 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
Ilustríssimo Secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Ciro Simoni,
solicitando que seja viabilizado pelo Estado a liberação de recursos para o Hospital de
Caridade de Carazinho - HCC para serem destinados a construção de uma Unidade de
Terapia Intensiva Pediátrica. Carazinho vem desenvolvendo-se em vários setores,
tomando-se uma cidade de porte médio em constante crescimento principalmente na
área agroindustrial, na área da construção civil, possui dois campus universitários. ou
seja, em pleno desenvolvimento, mas infelizmente ainda parece estar parada no tempo
quando o assunto relaciona-se a saúde pública. O HCC é a única instituição hospitalar
da cidade e atende também a 40 municípios da região, num total de 200 mil pessoas,
está sempre buscando melhorias no atendimento para prestar a população um
atendimento qualificado. Possui uma direção altamente qualificada e profissionais
gabaritados e competentes. Embora muitas vezes passe por dificuldades fmanceiras
jamais deixa de investir em obras e melhorias de sua estrutura e equipamentos.
qualificando o atendimento, mas apesar disso ainda não possui uma VTI Pediátrica para
o atendimento dos casos de urgência que envolvem risco de vida em bebês e crianças.
Por entender e conhecer o sofrimento dos pais e familiares de crianças que tiveram que
ser removidas para outros hospitais da região ou ainda que tiveram óbito no HCC em
razão de não haver uma UTl Pediátrica é q:e venho buscar de Vossa Senhoria o apoio ~ ~
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neste sentido, pois este é um pleito que tem uma área de abrangência muito grande em
função do atendimento de toda região. Esta é sim uma prioridade para todos nós que
como homens públicos acompanhamos a angustia dos pais que ficam pelos corredores
do hospital sem saber o que fazer, ou melhor, sem ter o que fazer, já que a vaga para
UTIs Pediátricas em outros hospitais do estado são sempre tão disputadas, sem falar nos
custos com hospedagem, alimentação, transporte para os familiares acompanharem a
criança, as dificuldades são inúmeras, mas é claro que todos passam por estes sacrificios
pensando apenas em salvar a vida de seu filho sem se importar com mais nada. Entendo
que por tratar-se de uma instituição hospitalar que dá suporte para toda região, seria
justo que o Estado pudesse disponibilizar os recursos e equipamentos necessários para
acomodação de uma UTI Pediátricajunto às dependências do HCC. 1423/11 Vereador
Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental, seja enviado oficio ao SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) canal 5 de

•
Porto Alegre, para que sejam realizados testes no sinal do SBT gerado no município de
Carazinho pelo canal 32 UHF, sendo que em muitos locais os telespectadores não
conseguem sintonizar o sinal do SBT em seus televisores.Esperamos que com a
realização dos testes e eventuais obras de reparo, a comunidade possa ser beneficiada
com a variada programação da emissora. 1424/11 Vereadores Gilnei Ja~ré - PSDB,
Leandro Adams - PT, Elbio Esteve - PSDB, Erlei Vieira - PSDB e Eugenio
Grandó - PTB, solicitam na fonna regimental, que seja encaminhado este
requerimento à Mesa Diretora, solicitando atenção e consideração ao que infra
elencamos. O erário público municipal ressente-se da falta de regularidade nos repasses,
quer por parte do Estado, quer por parte da União. Em que pese tais dificuldades a
Administração Municipal vem buscando contorná-las, sem prejuízo dos salários dos
professores e servidores. Inobstante cabe ainda salientar que o Governo Municipal não
está acomodado e busca alternativas que viabilizem a Administração Municipal junto
aos Governos Estaduais e Federais. Tendo em linha de conta estes elementos
consideramos indispensável que haja um esforço de colaboração entre os Poderes
Legislativo e Executivo, no sentido de produzir condições para gerir o Município de
Carazinho de maneira que os grandes beneficiados sejam os carazinhenses. Destarte,e considerando que no ano de 2010 a Câmara Municipal de Vereadores suportou suas
necessidades com o orçamento de R$ 2.924.000,00 (dois milhões novecentos e vinte e
quatro mil reais) e ainda promoveu refonna física na área administrativa..modernização
na informatização, compra de veículo novo, destinação de recursos para o Hospital de
Caridade, para aquisição de micro ônibus na Secretaria de Saúde, para aquisição de
Câmeras de Vídeo Monitoramento de nosso Município, entende-se que não há razão
sustentável para aportar maiores recursos à Câmara, pois exístem demandas mais
urgentes que exigem, de nós vereadores, resposta ágil e diligente. Sugere-se que seja
examinado pelo Plenário desta Casa e por Vossa Excelência o valor destinado a mais
para Câmara Municipal de Vereadores em 2011, em relação ao ano anterior, seja
repassado parte destes recursos às instituições abaixo arroladas, pois as mesmas
desenvolvem trabalho de ampla repercussão na área da saúde e social. Entende-se que,
se tal atitude for tomada, a comunidade confiará ao Legislativo maior credíbilidade e
este constituirse-á numa verdadeira caixa de ressonância dos anseios mais caros da
comunidade carazinhense: Ao Hospital Comunitário de Carazinho, para a instalação
de uma UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO - UCT, bem como a aquisição
de equi{lamentos, seja repassado o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil ~
reais); A ACAPA - Associação Carazinhense de Proteção aos Animais, entidadey a
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carazinhense de "utilidade pública" pelo reconhecido trabalho no atendimento aos
animais vítimas de maus tratos e abandono. bem como pelo trabalho voluntário
disponibilizado ao município de Carazinho. seja repassado o valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais); À UACC - União das Associações Comunitárias de Carazinho,
pela importância que a mesma representa no desenvolvimento das atividades das
Associações de Bairros existentes no Município, pelos percalços que ora enfrenta,
inclusive com atrasos de pagamentos e dificuldades diversas de manutenção, seja
repassado o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 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, séria, ética e
solidária que visa em última análise assegurar o exercício pleno da cidadania das
instituições supra citadas. 1425/11 Vereadores Gilnei Jarré - PSDB e Eugenio
Grandó - PTB, requerem na fonna regimental, que depois de lido em Plenário, seja
enviado oficio ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE

• INFORMAÇÕES sobre a Diretora Geral da Secretaria Municipal de Saúde, no periodo
de Dl de janeiro de 2009 até a presente data confonne o que segue: a) Cópia das
solicitações de diárias e adiantamentos de recursos; b) Cópia dos empenhos referentes
às diárias e adiantamentos; c) Cópia dos ressarcimentos; (caso houver) d) Cópia dos
relatórios das viagens. JUSTIFICATIVA: Investigar denúncias realizadas por
servidores públicos no que diz respeito à concessão de diárias, bem como fiscalizar se
tais viagens atendem ou não ao interesse público. 1426/11 Vereadora Sandra Citolin-
PMDB, solicita que após lido em plenário, e deferida na fonna regimental, que seja
enviado oficio ao Exmo Sr. Tarso Genro - Governador do Estado do Rio Grande
do Sul, ao Sr. Cláudio Lamacbia - 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 e a elevação das alíquotas de contribuiçãoe previdenciárias de parte dos servidores. 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 tão 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 wna discussão mais ampla e esclarecedora com a sociedade 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 funcionários públicos sejam.
mais uma vez prejudicados. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB passa ao
intervalo regimental de cinco minutos. No reinicio da reunião a Presidente Vereadora
Sandra Citolin - PMDB passou ao espaço do Grande Expediente onde fizeram o uso da
palavra os Vereadores: Paulino de Moura - PTB, Felipe Sálvia - PDT e Sandra
Citolin - PMDB. O Vereador Paulino de Moura - PTB fez um Requerimento Verbal
para que os Requerimentos fossem votados em bloco e os Projetos sem emendas e com
pareceres favoráveis fossem votados em bloco e os inviáveis também fossem votados
em bloco. O Vereador Leandro Adams - PT se manifestou para que fosse colocado em
ata o seu voto contrário aos Requerimentos 1405111,1410/05 e 1426/11. O veread~;& t
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Felipe Sálvia - PDT pediu questão de ordem para que os Projetos 012/11 e 014/11
fossem votados em separado. A Presidente colocou para o plenário a apreciação dos
Requerimentos Verbais dos Vereadores Paulino De Moura - PTB e Felipe Sálvia -
PDT, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação os quais
foram aprovados por todos. O Secretário procedeu a leitura dos Requerimentos com
seus respectivos número e autor. A Presidente colocou em discussão os Requerimentos,
fizeram o uso da palavra os Vereadores Gilnei Jarré - PSDB. Paulino De Moura - PTB,
Felipe Sálvia - PDT, Sandra Citolin - PMDB, Leandro Adams - PT e Vereador Elbio
Esteve - PSDB, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em
votação os quais foram aprovados por todos, salientado que os requerimentos 1405,
1410 e 1426 foram aprovados por 8xI e o requerimento 1424 foi aprovado por 6x2. O
Secretário procedeu a leitura dos Projetos com os respectivos número e autor, que são:
Projeto de Lei 065/2011 - Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei Complementar
012/2011 - Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei 005/2001 - Poder Legislativo
Municipal, Projeto de Lei 067/2011 - Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei
072/2011 - Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 073/2011 - Poder Executivo
Municipal, Projeto de Lei 074/2011 - Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei
075/2011 - Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 076/2011 - Poder Executivo
Municipal, Projeto de Lei 033/2011 referente ao Código de Posturas do- Município o
qual foi alterado pela Lei Complementar 142/2010 - Vereador Felipe Sálvia - PDT,
Projeto de Lei 080/2011 - Poder Executivo Municipal e Projeto de Lei 006/2011 -
Poder Legislativo Municipal. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres da Comissão
de Justiça e Finanças referente aos Projetos de Lei. 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 referente
aos Projetos de Lei. 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 já com os pareceres aprovados, fizeram o uso da palavra os
Vereadores: Gilnei Jarré - PSDB e Paulino De Moura - PTB, não havendo mais
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação os Projetos de Lei os quais
foram aprovados por todos. O Secretário procedeu a Leitura dos Projetos de Lei
012/2011 - Vereador Felipe Sálvia - PDT e 014/2011 - Vereador Felipe Sálvia - PDT.
O Secretário procedeu a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Finança, sendo
os dois pareceres como inviáveis. A Presidente colocou em discussão os pareceres
sendo que o Vereador Felipe Sálvia - PDI fez o uso da palavra, não havendo mais
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação os pareceres os quais foram
rejeitados por 6x2, seguindo os trâmites legais os Projetos foram enc. ara a
Comissão da Ordem Econômica e Social. Dando fim aos alhos a Presi te
encerrou a reunião e convocou os vereadores para a próx. reunião a ser realizada o
dia 20 de junho às dezoito horas e quarenta e cinco mi tos do corrente ano.

•

•
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