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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2011 ••••.
ATA 022/11

Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e onze, às dezenove horas e quinze minutos,
ocorreu à vigésima segunda reunião da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador Elbio Esteve - PSDB 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 1440/11 Vereador Elbio
Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
encaminhado oficio ao Executivo Municipal, informando: 1) Forma de eleição do
Presidente do COMUDES 2) Informar se a eleição do Presidente se dá mediante
indicação ou voto; 3) No caso de a eleição ser feita por meio de voto, informar quem
está apto a votar; 4) Enviar cópia do estatuto ou regimento do COMUDES Carazinho;

• 5) Enviar relatório informando os nomes dos integrantes do conselho; 6) Enviar cópia
da ata da última eleição do COMUDES; 1448/11 Vereador Eugenio Grandó - PTB,
requer na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja enviado oficio de
aplausos e reconhecimento ao Senhor IVANDRO LOEFF, pelo excelente trabalho que
desenvolve na preservação do meio ambiente. Seu trabalho que já é reconhecido pela
nossa comunidade que o procuram para adquirir o adubo orgânico, rompe fronteiras
com a reportagem do jornal Zero Hora, publicada no dia 20 de Junho, no caderno nosso
mundo sustentável, dirigindo-se ao Ivandro Loeff como o "homem do adubo". Sua
dedicação e exemplo para todos e orgulho para nós carazinhenses e em especial este
Vereador, que acompanha seu trabalho no dia a dia. Por meio deste, nosso
reconhecimento e desejo de muito sucesso. 1449/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB,
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio a
Eletrocar (Centrais Elétricas de Carazinho S/A), solicitando que seja colocada
iluminação adequada no trevo da bandeira de Carazinho, sendo que a falta de
iluminação pública na área, afeta a visibilidade durante a noite no local. Além disso, a
lei federal 5.700171em seu artigo 15°versa: "~ 3° durante a noite a bandeira deve estar

• devidamente iluminada.", versa ainda o artigo 35° da mesma lei: "a violação de qualquer
disposição desta lei, excluídos os casos previstos no art. 44 do decreto-lei N° 898, de 29
de setembro de 1969, é considerada contravenção, sujeito o infrator à pena de multa de
uma a quatro vezes o maior valor de referência vigente no país, elevada ao dobro nos
casos de reincidência." visando o respeito devido a bandeira nacional, e melhor
visibilidade aos condutores que transitam pelo local, é que solicitamos a imediata
colocação de estrutura de iluminação adequada no trevo da bandeira, com iluminação de
destaque a bandeira nacional. 1451/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que
após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio a
Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Deputada Estadual Zilá Breitenbach, ao
Deputado Estadual Jorge Pozzobom, para que sejam tomadas medidas mitigadoras ao
que tange o assoreamento do Rio da Várzea em toda sua extensão dentro dos limites do
município de Carazinho. Sabemos que o assoreamento é a principal causa de morte dos
rios em nosso país, devido à redução de profundidade dos mesmos, e obstrução de suas
correntezas. Sabemos que o assoreamento pode ser causado pelos mais diversos fatores,
químicos, antrópicos e físicos, desagregando terra e rochas, que são transportadas, e
acabam se depositando no leito de nosso rio, causando o assoreamento de vários pontos.
Sabemos que não apenas no que diz respeito ao meio ambiente, mas em todas as ór;. a S
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prevenção é sempre melhor do que o tratamento, e não seria diferente na questão do
assoreamento de nosso rio. Por este motivo, solicitamos a Secretaria Estadual do Meio
Ambiente, para que possa estar intervindo em nosso município, com medidas de
prevenção e combate ao assoreamento, resgatando os pontos já danificados, e evitando
que novos pontos acabem assoreados, levando assim, nosso rio a morte. Esta
preocupação se da, pois temos pouca disponibilidade de água em nosso município,
tendo no rio da várzea o principal ponto de captação de água e recurso hídrico de nossa
cidade. Na certeza da igual preocupação, no que diz respeito ao assoreamento dos rios
de nosso estado, é que solicitamos com a máxima urgência, o estudo da implantação de
medidas de preservação e combate, a este grave problema. 1452/11 Vereador Paulino
De Moura - PTB, solicita na forma regimental que após lido e apreciado pelo plenário
seja enviado oficio de CUMPRIMENTOS ao Senhor RONALDO NOGUEIRA DE
OLIVEIRA - Deputado Federal, que no último dia 14 de junho passado, presidiu no
CONGRESSO NACIONAL SESSÃO SOLENE em homenagem ao Centenário das
Assembléias de Deus no Brasil, comemorados no dia 18 de junho. É orgulho para
Carazinho ter neste petebista um destacado líder da bancada evangélica em Brasília
1453/11 Vereador Paulino De Moura - PTB. solicita na forma regimental que após
lido e apreciado pelo plenário seja enviado oficio de CUMPRIMENTOS a Senhora
MARIA DE LURDES SCHARDONG GOBBI pela sua posse como Presidente do
LIONS CLUBE CARAZINHO GLÓRIA, transcorrida no último dia 17 em jantar
festivo de posse da nova diretoria. 1454/11 Vereador Paulino De Moura - PTB,
solicita na forma regimental, que após lido em Plenário seja AUTORIZADA viagem à
CURITIBAlPR, entre os dias 20 à 22 de junho do corrente ano, participar de audiência
com o engenheiro ALAN MAGALHÃES MACHADO na EMPRESA AMÉRICA
LOGISTICA - ALL, para tratar de assunto referente ao projeto de construção de
ciclovias e embelezamento nas imediações dos trilhos na Avenida Mauá. 1455/11
Vereador Paulino De Moura - PTB, solicita que após lida em plenário, e apreciada na
forma regimental, seja enviada correspondência ao Engenheiro PEDRO LUZARDO
GOMES ~ Superintendente Regional no Estado do Rio Grande do Sul, do DNIT -
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, solicitando para que o mesmo
viabilize projeto para a construção de trevo de acesso junto a BR 285, Km 210, junto as
EMPRESAS STARA & SEMEATO, uma vez que vários são os funcionários que atuam
nestas empresas e que diariamente tem dificuldades de acesso ao trabalho, tendo em
vista o grande movimento desta rodovia e, ainda o fato destes empregados estarem
expostos aos perigos de acidentes diariamente. Tal obra proporcionará segurança e
infraestrutura adequada para o local. 1461/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio ao
Senador Flexa Ribeiro, a Senadora Ana Amélia Lemos, ao Senador Pedro Simon, ao
Senador Paulo Paim, manifestando apoio ao pis 81109 com emenda do Senador Flexa
Ribeiro do PSDB do Pará, no que diz respeito à isenção de impostos para equipamentos
hospitalares que não possuem similares nacionais poderão ser importados com isenção
de diversos impostos e contribuições. Em emenda, o Senador Flexa Ribeiro, adicionou
ao pIs a isenção de impostos também para a compra de peças de reposição dos
equipamentos hospitalares. Sem dúvida alguma, medidas que venham beneficiar a saúde
da população, merecem o incentivo e o reconhecimento do poder público em todas as
suas esferas, pois em um país, onde os cidadãos são castigados por uma carga tributária
tão pesada, a isenção de impostos para compra de equipamentos hospitalares é sempre
bem vinda, e sem dúvida alguma, trará
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beneficios a toda a população. 1462/1~ j'
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Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário. e deferida na [anna
regimental, seja encaminhado oficio a Senadora Mansa Serrano, manifestando apoio ao
pIs 211110, projeto que prevê a concessão de seguro desemprego a músicos, artistas e
técnico em espetáculos de diversão. Segundo o projeto da Senadora Marisa, os
profissionais destas áreas receberão o seguro pelo período de quatro meses, de forma
continua ou alternada, uma vez que o profissional tenha contribuído com a previdência,
e não tenha recebido nenhum seguro previdenciário de prestação continuada ou auxílio-
desemprego. A classe de trabalhadores, na indústria das artes, é ainda uma das menos
favorecidas pelas questões de beneficios sociais, e previdenciários em nosso país. sem
dúvida alguma, dar maior estabilidade aos profissionais que levam cultura aos quatro
cantos do nosso Brasil é imprescindível, e por este motivo, manifestamos o apoio deste
poder legislativo municipal, a este projeto de lei. Receba desta forma o incentivo e o
reconhecimento do poder legislativo municipal. 1463/11 Vereador Leandro Adams-
PT, solicita que após lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado
oficio ao Dietor - Presidente do Detran RS - Sr. Alessandro Barcellos, e ao Oficial
de Carazinho, responsável pelo detran -Sr. Antônio Luis Carbonari, solicitando
que seja realizado um estudo técnico, para a possibilidade da troca de endereço do
Detran Carazinho, retirando-o do centro da cidade. Este pedido justifica-se devído ao
pequeno espaço fisico do nosso DETRAN, o que acarreta transtornos as pessoas que
diariamente recorrem a este órgão público, gerando reclamações e desconforto aos
usuários, e também devido a dificuldade de estacionamento, visto que as avenidas de
Carazinho estão congestionadas. 1470/11 Vereadora Sandra CitoUn - PMDB, solicita
na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado
oficio do Poder Legislativo de Carazinho, ao LIONS CLUBE CARAZINHO
GLÓRIA, pela posse da nova diretoria, parabenizando em especial a Sra. Maria de
Lurdes Schardong Gobbi - Presidente, Mario Luis Piva - Secretário e Hermes
Danieli - Tesoureiro. Cumprimentos extensivo aos demais integrantes do Lions Clube
Carazinho Glória. "A Construção de um mundo melhor, é possível a partir do
comprometimento e da solidariedade entre os seres humanos". Compromisso esse,
que ao longo dos anos essa entidade tem demonstrado com a comunidade de Carazinho.
Com apreço, desejo sucesso a todos e recebam o reconhecimento e o incentivo do Poder
Legislativo. 1471/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita na forma
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação. seja enviado oficio do
Poder Legislativo de Carazinho, ao Sr. Iseu Olivo - Presidente da Rede Movesca de
Carazinho, parabenizando pela excelência do curso de Auxiliar de Marceneiro
disponibilizado pela rede Movesca, através do Instituto Qualificar de Passo Fundo,
ministrado na E.E.E.Médio Cruzeiro do Sul. Certamente a iniciativa da Rede Movesca
em qualificar nossos trabalhadores vem de encontro aos anseios da comunidade, e aos
propósitos de nossas empresas, tão necessitadas de mão de obra qualificada. Nossos
parabéns a Direção da Escola Cruzeiro do Sul, pela disponibilização do espaço, ao Sr.
Iseu Olivo ~ Presidente da Rede Movesca e especial os vinte formandos que não
mediram esforços para o sucesso deste projeto. 1472/11 Vereadora Sandra Citolin -
PMDB, requer na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação,
seja enviado oficio de mesmo teor do Poder Legislativo de Carazinho, a Câmara dos
Deputados na pessoa do Exmo Sr. Marco Maia - Presidente. ao Senado Federal na
pessoa do Exmo. Sr. José Sarney - Presidente, a Exma Sra. Dilma Vana Rousseff-
Presidente da Republica, e ao Deputado Federal Osmar Terra, PMDB RS,
manifestando apoio e solicitando aprovaç:o do Projeto de Lei do Deputado FederV (!)
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Osmar Terra PL 7.66312010, que propõe a internação involuntária, para antecipar a
desintoxicação, tratando em vez de prender o dependente, e que torna obrigatório a
classificação das drogas, introduz circunstancias qualificadoras dos crimes relacionados
ao tráfico de drogas e define as condições de atenção aos usuários ou dependentes de
drogas. Esta proposta altera a Lei Antidrogas (11.346106), e entre outras mudanças, ela
estabelece que a classificação das drogas deve levar em conta seus mecanismos de ação,
de administração e sua capacidade de causar dependência. A proposta também faz
alterações no que se refere à repressão e a diferenciação entre os crimes relacionados às
drogas de maior poder de causar dependência. E foi incluída na mesma categoria de
qualificadora a prática da mistura de drogas com a finalidade de aumentar o poder de
causar dependência, como a introdução do pó de crack em cigarros de maconha.
Consideramos de grande importância esta proposta de alteração da Lei Antidrogas, pois
a partir desta nova redação, o traficante de crack, por exemplo, terá a sua pena
aumentada de um sexto a dois terços, dispensando mais rigor aos delitos que envolvem
drogas mais pesadas. 1473/11 Vereadora Sandra Citolin - P:MDB, requer que após
lido em plenário, e deferida na fonna regimental, que seja enviado oficio com os mais
sinceros votos de profundo pesar aos familiares da Sra. Valéria D' Avila pelo seu
falecimento ocorrido em nossa cidade. Funcionária da E.E.E.M. Érico Verissimo,
Valéria foi uma pessoa dedicada as causas da educação, atendendo a todos com presteza
e eficiência, mas era no trato com os professores, alunos e pais que sua bondade,
carisma e serenidade se destacava. Certamente deixou marcas profundas nas centenas de
jovens alunos que passaram por sua vida. "Nenhum de nós vive para si mesmo e nem
morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos e, se morremos, é
para o Senhor que morremos; pois tanto na vida como na morte pertencemos ao
Senhor". À família enlutada da Sra. Valéria D'Avila, nossos mais sentidos pêsames
pelo infausto ocorrido. 1474/11 Vereadora Sandra Citolin - P:MDB, requer que após
lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado oficio com os mais
sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. Argeu Lopes pelo seu
falecimento ocorrido em nossa cidade. Qualquer palavra nesse momento será pequena
demais para essa grande perca. Só Deus pode aliviar esse sentimento. Esperamos que
seus corações sejam aliviados com a certeza de que Ele estará sempre a vos proteger. À
família enlutada do Sr. Argeu Lopes, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto
ocorrido. 1475/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB, requer que após lido em
plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado oficio com os mais sinceros
votos de profundo pesar aos familiares de Milene Vieira, pelo seu falecimento ocorrido
em nossa cidade. 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, e no final apenas a saudade e uma certeza: não
importa onde estejam, estarão sempre conosco. "DISSE-LHE JESUS: EU SOU A
RESSUREIÇÃO E A VIDA; QUEM cRÊ EM MIM, AINDA QUE ESTEJA
MORTO, VIVERÁ; E TODO AQUELE QUE VIVE E cRÊ EM MIM NUNCA
MORRERÁ". À família enlutada de Milene Vieira, nossos mais sentidos pêsames
pelo infausto ocorrido. 1476/11 Vereadora Sandra Citolin - P:MDB, solicita na forma
regimental, que logo após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio ao
Exmo Sr. Marco Maia - Presidente do Congresso Nacional, ao Exmo Sr. José
Sarney - Presidente do Senado, ao Exmo Sr. Darcísio Perondi - PMDB RS
Presidente da Frente Parlamentar da Saúde, manifestando apoio e pedindo
conclusão da votação do Projeto de Regul~entação da Emenda Constitueional29 e a6
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imediata votação do destaque da Emenda. Este destaque visa retirar do texto a
contribuição social para a saúde (CSS). Defendemos como solução para a Saúde urna
gestão mais eficiente dos recursos públicos, e não é criando mais taxas que a situação
vai se resolver. É importante a que a votação na Câmara aconteça logo, para que a
matéria possa retornar a sua casa de origem, o Senado, onde a Frente Parlamentar da
Saúde comandada pelo Deputado Darcísio Perondi - PMDB RS, vai tentar definir uma
fórmula de correção orçamentária mais adequada e justa para a saúde. Certamente as
empresas deverão repassar o custo da CSS ao preço final, por isso defendemos cautela
dos nobres Edis a aprovação do retorno deste imposto, pois a nossa sociedade não
agüenta mais pagar o aumento da carga tributária. Salientamos que não existe outra
alternativa que não seja a de votar o destaque que resta. A regulamentação deveria ter
ocorrido em 2004, mas por divergências com a equipe econômica, ainda não aconteceu,
e o mais importante é aprovar a regulamentação, que por si só vai acabar com os
desvios de recursos do setor, definindo o que são ações e serviços de saúde. 1477/11
Vereadora Sandra Citolin - PMDB, requer que após lido em plenário, e deferida na
forma regimental, que seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar
aos familiares da Sra. Noemi Brandão Matge pelo seu falecimento ocorrido em nossa
cidade. "Nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si mesmo. Se
vivemos, é para o Senhor que vivemos e, se morremos, é para o Senhor que
morremos; pois tanto na vida como na morte pertencemos ao Senhor". À família
enlutada da Sra. Noemi Brandão Matge, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto
ocorrido. 1481111 Vereador Felipe Sálvia - PDT, solicita na forma regimental, que
após lido em Plenário seja AUTORIZADA viagem à CURITIBAlPR, entre os dias 20 à
22 de junho do corrente ano, para participar de audiência com o engenheiro ALAN
MAGALHÃES MACHADO na EMPRESA AMÉRICA LOGlSTICA - ALL, para
tratar de assunto referente ao projeto de construção de ciclovias e embelezamento nas
imediações dos trilhos na Av. Mauá. 1482/11 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 Cumprimentos do Poder Legislativo de Carazinho aos
integrantes da equipe do SAMU de Carazinho, cumprimentando-lhes pela agilidade,
presteza e competência com que realizam o atendimento quando são solicitados. São
inúmeras as manifestações positivas que temos ouvido com relação ao atendimento que
é prestado pela equipe do SAMU, e na data de hoje, quando meus familiares acionaram
o serviço através do nO"'192" para prestar socorro a minha mãe, pude ter a certeza de
que a equipe do "nosso" SAMU é composta por profissionais gabaritados e preparados
para prestar um atendimento de emergência de alto nível, com equipamentos capazes de
prestar o socorro adequado em qualquer caso de emergência, em pouquíssimo tempo,
dando ao paciente condições de ser atendido por profissionais qualificados que
imediatamente lhes prestam os primeiros socorros dando-lhes condições de chegar ao
hospital com mais segurança para a realização dos procedimentos necessários a sua
recuperação. 1483/11 Vereador Erlei Vieira - PSDB, solicita na forma regimental, que
após aprovado em plenário seja encaminhado oficio externando pêsames aos familiares
de Argeu Lopes. Tive a oportunidade de conviver com esse visinho em vários
momentos, com muita alegria. O Sr. Argeu Lopes cidadão Carazinhense, que foi bom
pai e que seus familiares recebam aqui o reconhecimento do poder Legislativo e os mais
sinceros sentimentos deste vereador. "Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora,
e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem
viverão. lô 5:25". 1484/11 Vereador Erlei Vieira - PSDB, solicita na forml1?
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regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado oficio externando
pêsames aos familiares do Sr. Adriano de Lima, pelo seu passamento ocorrido dia 20 de
junho de 2011. Quis o destino que num trágico acidente, com sua moto nas
proximidades do município de Não Me Toque, que Deus realizou o seu chamado. Lima
como era conhecido sempre foi um rapaz muito bem quisto na comunidade. trabalhador
e com uma história de vida admirável de grande superação. Vai com Deus meu amigo
cada um tem a sua hora, e um dia nos encontraremos. Nossa amizade perdurará
eternamente em nossos corações. "Em verdade, em verdade vos digo que vem à hora, e
agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão.
Jo 5:25". 1485/11 Vereador Erlei Vieira - PSDB, solicita na forma regimental, que
após aprovado em plenário seja encaminhado oficio, Senado Federal, a Presidente da
República Dilma Rousseff, a todos os líderes de bancada da Assembleia Legislativa do
Rio Grande do Sul e da Câmara Federal, manifestando a contrariedade a Liberação da
Maconha em nosso país. Venho trabalhando a mais de 14 anos com Dependentes
Químicos e adquiri uma larga experiência na atenção aos usuários de drogas, que me
qualifica a me posicionar contrário a liberação da maconha considerando que esse
entorpecente é o pior de todos porque tira da pessoa o caráter, humildade e honestidade
e leva o usuário a outras drogas Cúmo o CRACK e o ÓXI. Já existem experiências
negativas com as drogas licitas, como o álcool e o tabaco, acredito que a liberação da
maconha iria ocasionar um verdadeiro caos e agravar ainda mais os problemas sociais
que sofremos hoje em dia devido ao uso de drogas e sobrecarregar ainda mais os
serviços de saúde, que não dão conta do Tratamento dos Dependentes Químicos. A
classe política deveria se preocupar um pouco mais com a vida e com outros assuntos
importantes. Num momento que muitas pessoas morrem pela criminalidade violência
causada pelas drogas um grupo de pessoas insiste na liberação da maconha que ao meu
entender vicia sim e em geral o usuário nunca admite que esteja viciado, mas também
não consegue conviver sem o seu consumo. Acredito que esse grupo que busca a
liberação da maCúnha utiliza o exemplo dos países de primeiro mundo, como se tudo
que eles fizessem fosse extremamente correto e digno de ser seguido. Países como a
Suécia, que permitiram o consumo da maconha, segregam os usuários em um gueto que
em nada lembra um país de primeiro mundo, e acredito que ninguém quer mais um
desses guetos em nosso país. Por fim quero comentar sobre a liberação da marcha da
maconha que nada mais é uma passeata que defende o crime o VÍcioe a morte, uma
morte lenta e cruel. Penso que muitas pessoas não prezam pelo bem estar da
coletividade, ou então estão equivocadas pensando que liberar essas manifestações seja
algo positivo. Os movimentos sociais são válidos sim, a população deve participar das
decisões politicas do Brasil, mas existem tantos outros ideais que devem ser defendidos
e não dessa prisão que se chama a Maconha. 1496/11 Estevão De Loreno - PP,-solicita
na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e
oficiado, a ELETROCAR- Centrais Elétricas de Carazinho S/A, solicitando que seja
retirado um poste de madeira em desuso, na Rua Vieira de Castro, em frente à
residência de nO19l.Tal poste se encontra em situação de decomposição, dificultando o
trajeto dos moradores da referida residência afim de que possam adentrar na mesma,
além de causar um aspecto feio ao ambiente. Temos a certeza de que em breve os
moradores da referida via poderão contar com uma área condizente as suas
necessidades. 1497/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita na forma
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio do --{2
Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando o Sr. Ivandro Loeff, carazinhense, q~~~ 'b
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muito nos orgulha, e coloca o nome do nosso município em -destaque a nível estadual
através de seu exemplo de preservação e conservação da natureza. A reportagem da
Zero Hora, intitulado "O Homem do Adubo, apaixonado pela Terra" mostra para
todos nós a paixão deste cidadão que respeita e ama a natureza, fazendo dela o seu
sustento, mas sempre com responsabilidade. Certamente atitudes como estas, levam-nos
a refletir sobre temas como desmatamento, poluição e destruição do planeta. A
conscientização de todos se faz necessária para a qualidade de vida e garantia de
sobrevivência para nossas futuras gerações. "Na natureza nada se cri"!-,nada se perde,
tudo se transforma". 1498/11 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, Parabenizando os Proprietários do
Clube Avenida pela realização do Show do Cantor Amado Batista na noite de sábado
dia 18 de Junho de 2011, onde todos que compareceram e tiveram a oportunidade de
assistirem um Show reconhecido nacionalmente. Sendo assim só temos a agradecer a
brilhante atuação dos proprietários do Clube Avenida, dando oportunidade a todas as
classes Sociais de assistirem ao vivo o cantor mais amado do Brasil. A Presidente passa
neste momento ao Grande Expediente, os Vereadores que fizeram o uso da palavra
foram: Sandra Citolin - PMDB, Paulino De Moura ~ PIB e Erlei Vieira.- PSDB. A
Presidente passou a apreciação e votação dos Requerimentos. O Vereador Felipe Sálvia
- PDT pediu Questão de Ordem e fez um Requerimento Verbal para que os
Requerimentos fossem votados em bloco bem como os Projetos de Lei que forem
inviáveis e os viáveis em separado. A Presidente colocou em apreciação o pedido do
Vereador Felipe Sálvia - PDT, não havendo vereadores que quisessem discutir foi
colocado em votação o qual foi aprovado por todos. O Secretário procedeu com a leitura
do número e autor dos Requerimentos. A Presidente colocou em discussão os
Requerimentos, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em
votação, os quais foram aprovados por todos. O Secretário procedeu a leitura dos
Projetos de Lei com os respectivos número e autor que são: Projeto de Lei 078/2011 -
Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 083/2011 - Poder Executivo Municipal,
Projeto de Lei 084/2011 - Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 03712011 -
Vereador Elbio Esteve - PSDB, Projeto de Lei 036/2011 - Vereadora Sandra Citolin-
PMDB, Projeto de Lei 025/2011 - Vereadores Eugenio Grandó - PTB e Gilnei Jarré -
PSDB, Projeto de Lei 035/2011 - José Jairo Scherer dos Santos - PP. O Secretário
procedeu com 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 com 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 com os
pareceres já aprovados, fizeram o uso da palavra os Vereadores: Eugenio Grandó -
PTB, Elbio Esteve - PSDB, José Jairo Scherer dos Santos e Sandra Citolin - PMDR O
Secretário procedeu a leitura dos Projetos de Lei com emendas e sua autoria, que são:
Projeto de Lei 066/2011 - Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 081/2011 - Poder
Executivo Municipal, Projeto de Lei Complementar 007/2011 - Poder Executivo
Municipal e Projeto de Lei Complementar 009/2011 - Poder Executivo Municipal. O ~
Secretário procedeu a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Finanças referente ~ U
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as emendas da Comissão de Justiça e Finanças. A Presidente colocou em discll'isão 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 de Ordem Econômica e Social. A
Presidente colocou em discussão os pareceres da Comissão de 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, não havendo vereadores que quisessem discutir foi
colocado em votação, os quais foram aprovados por todos. O Secretário procedeu a lei
dos Projetos de Lei 079/2011 - Poder Executivo Municipal. O Secretário procedeu a
leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças. 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 5x4, sendo assim
Projeto de Lei 079/2011 é inviável. O Secretário procedeu a leitura do parecer da
Comissão de Ordem Econômica e Social referente ao Projeto de Lei 012/2011 do
Vereador Felipe Sálvia - PDT. A Presidente colocou em discussão o parecer da
Comissão da Ordem Econômica e Social, não havendo vereadores que quisessem
discutir foi colocado em votação o qual foi aprovado por todos. A Presidente colocou
em discussão o Projeto de Lei 012/2011 com os pareceres já aprovados, não havendo
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação o qual foi aprovado por
todos. O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão da Ordem Econômica e
Social referente ao Projeto de Lei 014/2011 do Vereador Felipe Sálvia - PDT. A
Presidente colocou em discussão o parecer da Comissão da Ordem Econômica e Social,
não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação o qual foi
aprovado por todos. A Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei 01412011 com
os pareceres já aprovados, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado
em votação o qual foi aprovado por todos. O Secretário procedeu a leitura do parecer da
Comissão de Justiça e Finanças referente ao Projeto de Lei 023/2011 do Vereador
Felipe Sálvia - PDT. A Presidente colocou em discussão o parecer da Comissão de
Justiça e Finanças, fez o uso da palavra o Vereador Felipe Sálvia - PDT, não havendo
mais vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação o qual foi rejeitado por
6x3, sendo assim o Projeto de Lei passa para a Comissão da Ordem Econômica e
Social. O Secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças
referente ao Projeto de Lei 028/2011 do Vereador Felipe Sálvia ~ PDT. A Presidente
colocou em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, fez o uso da palavra
o Vereador Gilnei Jarré - PSDB, não havendo mais vereadores que quisessem discutir
foi colocado em votação o qual foi rejeitado por 5x4, sendo assim o Projeto de Lei passa
para a Comissão da Ordem Econômica e Social. A Presidente p avra para o
Senhor Luiz Dal Castel o qual fez o uso da palavra na trib referente a ho nagem
para a Senhora Celesta Dal Castel. Dando fim aos ti' álhos a Presidente enc ou a
reunião e convocou os vereadores para a próxima 'ão a ser realizada no dia 7 de
junho às dezoito horas e quarenta e cinco minuto o corrente ano.
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