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Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e onze, dezenove horas e seis minutos,
ocorreu à trigésima primeira reunião da Câm Municipal de Carazinho.
O Vereador Leandro Adams - PT fez a leitura de um trec o da bíblia. A Presidente colocou
em apreciação as atas das Reuniões Ordinárias dos dias 11, 8, 25 de julho de 2011 e de 10 de
agosto 2011, não havendo vereadores que quisessem dis tir foi colocado em votação, as
quais foram aprovadas por todos. Foi realizada a leitura do pediente da presente reunião. Na
sequência foi realizada a leitura das indicações e s requerimentos que seguem:
Requerimento 2172/11 Vereador ErleÍ Vieira - PSDB, olicita na forma regimental, que
após aprovado em plenário, seja encaminhado oficio a m 53 diretora desta casa legislativa
solicitando que seja organizada uma comitiva com todos vereadores e representantes das
entidades de classe do município, bem como o Prefeito M 'cipal para realizar uma visita a
empresa STARA em Não-Me- Toque e reunir-se com o s ohor Gilson Trennepohl, com o
objetivo de colocar Carazinho a disposição da empresa e monstrar a união e a vontade do
município em ser o escolhido para instalação da fábrica d Tratores da STARA. Carazinho
possui mão de obra energia de qualidade e acessível, poi a Eletrocar é de propriedade do
município. O senhor prefeito já manifestou a intenção em r izar a doação de uma área de 22
hectares para empresa. Temos todas as condições de co quistar a fábrica de tratores da
STARA Ao mesmo momento venho acompanhando na i prensa a vontade da empresa em
continuar no Rio Grande do Sul e porque não continuar na região que impulsionou seus
negócios? O investimento é grandioso do tamanho da nos a Carazinho serão 30 mil metros
quadrados construídos, R$ 75 milhões aplicados em ci co anos. O faturamento inicial
previsto é de R$ 500 milhões. Nos primeiros anos da fábri a, serão produzidos 2 mil tratores
por ano, gerando 500 empregos diretos. A empresa pretend produzir e vender tratores com o
nome de Rinno S, de 120 CV e 310 CV, com piloto autom tico e o pacote tecnológico 4500.
Posso afirmar que essa é a oportunidade de recuperarmos um grande investimento perdido
como a Aurora, que nos instantes finais cancelou a vinda para o município. Serão gerados
muitos empregos e por conseqüência será gerado retomo o repasse dos impostos que irão
incrementar o orçamento e impulsionar o desenvolvimento de Carazinho. 2179/11 Vereador
Paulino De Moura - PTB, solicita que depois de ouvido Plenário e com a aprovação dos
senhores Edis, seja enviado oficio ao comandante da Bri ada Militar de nossa cidade e ao
Delegado Danilo Flores, manifestando mais uma vez os c primentos desta Casa Legislativa
pelas ações que ambas as instituições vem desenvolvend para tentar combater e diminuir
gradativamente a criminalidade, o uso e o tráfico de en ecentes. A cada semana temos
acompanhado pela imprensa o resultado das operações reali adas nos bairros de nossa cidade,
onde são apreendidas armas, munição e drogas. As prisõe realizadas, inclusive de menores
de idade proporciona principalmente maior segurança a po ulação que se sente muitas fezes
refém destes marginais. Queremos ressaltar o quanto é im ortante este tipo de ação, pois em
nosso município há um preocupante crescimento no nÚIner de crimes de roubo e assassinatos
motivados muitas vezes pelo uso de drogas que fazem co que o individuo venha a cometer
verdadeiras crueldades. Sabemos das limitações, da falta de ecursos, e por isso reconhecemos
o esforço que esta sendo feito, pois nunca antes r os visto tantas operações sendo
realizadas com a prisão de traficantes que são os respons veis direta ou indiretamente pela
elevação nos indices de violência. Esperamos que a Briga Militar e a Policia Civil posSam
continuar este trabalho, pois sem dúvida alguma é uma fo a de inibir a ação dos CriminOSi
que estão a solta e principalmente uma forma de proporci nar maior segurança a populaç 8
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que se sente muitas vezes acuada e ameaçada. 2185/11 ereador Felipe Sálvia - PDT,
requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Pl nário, seja registrado em Ata e
oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela pe da irreparável do Senhor LUIZ
RUDY BECKER ocorrida no último final de semana. Ru y Becker, como era conhecido e
chamado por todos foi um grande homem, um exemplo d vida e dedicação a família e ao
trabalho, muito inteligente e responsável, serviu de exe pio para muitos que tiveram a
oportunidade de conviver ao seu lado. Sua trajetória polític foi marcante, além de prefeito e
vereador no vizinho município de Não-Me-Toque, em Car . o esteve presente também na
administração pública quando exerceu as funções d secretário de Administração,
Planejamento e Fazenda. O Seu Rudy deixa certamente m tos amigos tristes com sua morte,
mas deixa também a certeza de que em sua passagem n ste mundo contribuiu com seus
deveres tomando-se uma pessoa admirável, honesta, leal, in egra, um grande ser humano. Aos
familiares nossa sincera manifestação de pêsames. Todos sabem o quanto é dificil perder
alguém que nos é tão especial, mas não se deixem abalar, is certamente ele estará sempre
próximo aos seus guiando e ajudando com sua presença piritual. A todos os familiares e
amigos do inesquecível Luiz Rudy Becker, nossos s' eros sentimentos pelo infausto
oconido. 2186/11 Vereador Eugenio Grandó - PTB, equer na forma regimental, que
depois de aprovado em plenário, seja enviado oficio com o mais sinceros votos de profundo
pesar aos familiares do Sr. LUIZ RUDY BECKER, pelo u falecimento ocorrido no dia 19
de Agosto, demonstrando nossa solidariedade neste mo to de profunda dor pela perda
irreparável. Desejamos a Família, muita força e fé para sup rar este momento que sabemos é
de profunda dor, mas DEUS que tudo pode estará fortalec ndo-os e consolando-os. Cremos
na palavra de Deus escrita em João Cap.l!, verso25 e 26" isse Jesus: Eu sou a ressurreição
e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viver e todo aquele que vive e crê em
mim nunca morrerá". 2190/11 Vereador Paulino De Mo ra - PTB, solicita que após lida
em plenário, e apreciada na forma regimental, seja envi do oficio a Senhora ANDRÉIA
SCIDvfITZ,Secretária de Desenvolvimento e Mobilidade rbana, solicitando que a mesma
busque junto às forças vivas de Carazinho apoio para c seguirmos a instalação da nova
fábrica de tratores da STARA com a marca RINNO S, P a nossa cidade, pois um projeto
desta grandiosidade merece o esforço de todas as enti es constituídas para alcançarmos
nossos objetivos. 2191/11 Vereador Paulino De Moura PTB, solicita que após lida em
plenário, e apreciada na forma regimental, seja envi o oficio ao Senhor GILSON
TRENNEPOHL, Diretor Presidente da Empresa STARA, e Não Me Toque, colocando este
Poder a inteiro dispor desta Empresa para tratarmos da pos Ível instalação da nova fábrica de
tratores com a marca RINNO S, para nossa cidade. Já exist a parceria deste Município com a
Empresa Stara no ramo de fundição e usinagem que muito nos orgulha de estar instalada em
Carazinho, gerando emprego e renda. 2192/11 Vereador P ulino De Moura - PTB, solicita
na forma regimental, que após apreciado em Plenário seja enviado oficio ao Excelentíssimo
Senhor Deputado Federal RONALDO NOGUEIRA DE LIVEIRA solicitando ao mesmo
para que viabilize 500 vagas junto ao MINISTÉRIO O TRABALHO & EMPEGO,
através do Programa "Cursos Técnicos de Qualificação para Jovens", tendo em vista a
possibilidade de Carazinho receber a nova fábrica de trator s da STARA investimento este de
100 milhões, sem duvida um projeto grandioso que erece o esforço de todos para
conseguirmos que Carazinho saia vitorioso nesta disputa. Solicitamos que os cursos sejam
direcionados para esta finalidade, a fim de qualificar pesso para colocarmos a disposição da
Empresa. 2193/11 Vereador Paulino De Moura - PTB, s licita que após lida em plenário, e
apreciada na forma regimental, seja enviada correspond ncia a Associação Comercial ~
Industrial de Carazinho, a Câmara de Dirigentes Lojistas, Sindicato Rural e ao Síndica J
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dos Comerciários solicitando a mobilização e engajament destas entidades de classe, para
que Carazinho receba a nova fábrica da STARA que prevê inicio do processo de produção
de tratores que estarão no mercado com a marca RINNO S, vestimenta este de 100milhões,
sem duvida um projeto grandioso que merece o esforço de t da a comunidade constituída para
buscar esta indústria para nosso Município. Com o esforço de todos a exemplo da Consulta
Popular, conseguimos alcançar nossos objetivos. 2194/1 Paulino De Moura - PTB,
oficiado aos familiares votos de condolências em nome do Poder Legislativo de Carazinho,
pelo falecimento do senhor Nepomuceno Verissimo de Am rin, que veio a falecer no último
dia 20 de agosto. Aos familiares nossa solidariedade nest momento dificil de suas vidas.
2196/11 Vereador Erlei Vieira - PSDB, solicita na fonna gimental, que após aprovado em
plenário, seja encaminhado oficio a coordenação do pro a Yacamim, parabenizando pela
passagem do aniversário de quatro anos de fundação do pro ama em Carazinho. O Programa
Yacamim é um orgulho, para todos nós carazinhenses, orgul o por sermos referência nacional
e estarmos inseridos num grupo de vanguarda na preve ão ao uso de droga É preciso
ampliar os núcleos desse programa possibilitando a ele ate der 100% da área de Carazinho.
Nesta oportunidade quero deixar aqui o meu reconhecim to a todos os colaboradores do
programa em especial a Professora Vera Sukau que diari ente convivem com as nossas
estrelas. Para mim é uma satisfação poder acompanhar programa Yacainim desde sua
concepção, foram muitas conversas com a Professora Ver no momento em que ela estava
formulando o projeto. Tive a oportunidade dar as minhas ugestões que sempre foram bem
aceitas e na medida do possivel incorporadas ao projeto. rabalhar com a professora Vera
Sukau foi uma experiência de vida inigualável para mim e staria de ter essa pessoa até hoje
ao meu lado, trabalhando em conjunto comigo a prevenç ao uso de drogas. Nossas vidas
acabaram se distanciando da labuta diária, porém não da usa, estamos juntos trabalhando
em prol da prevenção ao uso de drogas. Recebam o reconh cimento do Poder Legislativo de
Carazinho e contém sempre com o apoio deste vereador ue será incansável na busca de
recursos e melhorias para o programa. 2210/11 Vereador oséJairo dos SantosScherer-
PP, solicita na forma regimental, que após lido em plenári e deferido pela Presidência, seja
consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de pro do pesar em nome do PODER
LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento da Senhor Luiz Rudy Becker Ex-
prefeito de Não-Me-Toque e um dos principais especialis em administração pública do
Interior gaúcho, Luiz Rudy Becker morreu sexta-feira, os 80 anos, em decorrência do
agravamento de problemas respiratórios. Natwal de São Jo é do Centro, interior de Não-Me-
Toque, ele nasceu em 24 de fevereiro de 1931 e era filh de Edmundo e Milina Becker.
Casou-se em 1953 com Elvira Claudino Becker, com que teve as filhas Eliane Terezinha
Becker e Iara Denise Becker. Ele deixa quatro netos. m Não-Me-Toque, Becker foi
professor no Instituto Estadual de Educação São Francisco olano e teve destaque na carreira
política. Foi vereador por três vezes e prefeito municipal gestão 1977/1982. Aindajove~
concluiu o curso de contabilista Em sua passagem pelo erviço militar obrigatório, foi o
único do grupo a deixar o Exército já como 3° Sargento. E Carazinho, ingressou na política
como secretário municipal em 1984. Em mais de duas déca as consecutivas na administração
pública, exerceu as funções de secretário em pastas com Administração, Planejamento e
Fazenda. Também integrou a direção do Hospital de C . ade de Carazinho e foi diretor-
executivo do Centro de Assistência e Previdência dos S .dores Públicos Municipais de
Carazinho (Capsem). Inteligente e responsável, Becker era admirado pela honestidade,
integridade e pelo comportamento humano e respeitoso. a trajetória política, fez muitas
amizades, como a com Leonel de Moura Brizola. Sempre i exemplo de vida e dediCaçãi
família. Gostava bastante de ler e era estudioso e admirador a história das Guerras Mundi '. S
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Foi agraciado com vários títulos honoríficos como o de go da Brigada Militar, Amigo do
Corpo de Bombeiros, Cidadão Honorário de Carazinho e olaborador Emérito do Exército
Brasileiro, com direito a uso de insígnia. O sepultamento s á às lOh de sábado no Cemitério
Bom Jesus, em Carazinho Neste momento de tristeza ara os familiares e os amigos
enlutados, pedimos a Deus que nos dê a força de que ne essitamos para superar a dor da
ausência e solidificar nossa esperança de um dia reene ntrarmos aqueles a quem tanto
amamos e que agora ocupam um lugar muito especial em nossas lembranças. 2219/11
Vereador Leandro Adams - PT, solicita que após lido fi plenário, e deferida na forma
regimental, que seja enviado oficio ao Deputado Estadu I Márcio Biolchi ~ PMDB e ao
Deputado Federal Ronaldo Nogueira - PTB, consid do o trânsito existente com o
Executivo Municipal, solicito a intervenção de Vossa E celências junto a Administração
Municipal para que o SENAI ( Serviço Nacional de Apren izagem Industrial) permaneça no
mesmo endereço Avenida são Bento. 502 • pois existe possibilidade de se instalar em
Carazinho uma Indústria de Tratores, A falta de qualificaç de mão de obra é um problema
Nacional. nossa Região é muito forte no Setor Metal Mec ~ .co e o fortalecimento da Escola
João Wallig de Carazinho terá forte argumento na Instal ão de novas Indústrias em nosso
Municipio, 2222/11 Vereador Felipe Sálvia - PDT, so icita na forma regimental que a
MESA DIRETORA desta Casa encaminhe a Comissão Obras que está averiguando as
condições do material utilizado para o recapeamento asfal . o e as operações tapa bwacos no
asfalto das ruas do município, fotos da Av. São Bento, trec o que recebeu melhorias a menos
de um mês e já possui locais em que o asfalto está se det riorando. Estas é apenas uma das
muitas ruas que poderíamos citar, sem falar na Av. Flores a Cunha que em alguns pontos o
estado chega a ser caótico. Senhores. por favor. se as con ssionárias de pedágio utilizasse o
mesmo material que está sendo colocado nas ruas de no cidade para a manutenção das
nossas BRs, certamente não teríamos como transitar por elas normalmente, pois estariam
recebendo reparos continuamente, ou seja, de forma ininte pta. Além de ser um desrespeito
com o cidadão, além do desperdício do dinheiro público nossa cidade esta sendo alvo de
chacota em emails e vídeos que circulam pela internet." eijo suíço", "colcha de retalhos"
são alguns dos apelidos que nossas ruas estão recebendo, e,' elizmente não são comparações
sem nexo, pois alguns locais realmente se assemelham uito a isso. Por onde andamos
ouvimos reclamações, nas proximidades da rótula que dá acesso a Av. Pátria, um cidadão
quebrou a roda de seu carro num dos tantos buracos exist tes no local. Quem vai pagar por
estes prejuízos? O cidadão mais uma vez? Solicitamos en -o, que a Comissão de Obras seja
notificada para que proceda a averiguação também destes locais. 2223/11 Vereador Felipe
Sálvia - PDT, requer, na forma regimental, que depoi de ouvido o Plenário e com a
aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio do P der Legislativo de Carazinho a
Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas ( obap), ao Sindicato Nacional dos
Aposentados, a Sede Estadual do Sindicato Nacional, a Federação dos Trabalhadores
Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul etapergs) e a Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Carazinho, expressando ossa indignação com o fato da
Presidente Dilma Rousseffter vetado o artigo da Lei de D retrizes Orçamentárias (LDO) que
assegurava recursos para reajustes acima da inflação dos b neficios da Previdência para quem
recebe acima de um salário. Mais uma vez os aposen os são passados pra trás, mesmo
depois de toda negociação feita na Câmara e no Senado, os aposentados que ganham acima de
um salário vão ficar sem aumento real até 2015. Sai gove o e entra governo e o tratamento
que se dá aos aposentados continua o mesmo, um ver deiro desrespeito ao cidadão que
dedicou sua vida ao trabalho, contribuindo com a previ ência para ter uma aposentadi' a
digna. Preocupa-nos também a proposta do governo para e evar o tempo de contribuição V
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requerer o beneficio, que passaria de 35 para 42 anos no caso dos homens e de 30 para 37
anos no caso das mulheres. Segundo informações divulgadas através da imprensa, esta seria
uma estratégia como opção para o fim do fator previdenciário. Como sempre, o cidadão
brasileiro "pagando o pato", pagou quando criaram este fator e agora depois de toda
repercussão negativa e manifestações Contrárias pedindo o fim do mesmo pagará novamente
ao ter o tempo de contribuição elevado para compensar seu fim. Saibam que sempre vamos
estar juntos na luta por mais dignidade para o aposentado brasileiro, como representante do
povo não tenho com me eximir deste dever e espero que nossos representantes maiores,
eleitos deputados e senadores também tenham consciência do quanto é importante que se
engajem nesta luta, que já dura tanto tempo. PS.: Encaminhar cópias aos Líderes de Bancada
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. 2227/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB,
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio a
IECLB (Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil) de Carazinho, que completa seus
90 anos em nossa cidade. Foi em um dia especial, mais especificamente, em 30 de agosto de
1921, que nascia em Carazinho, a Comunidade Evangélica de Confissão Luterana. 90 anos
depois, a comunidade de Carazinho, celebra com alegria., o aniversário desta igreja, que tanto
contribuiu com seus feitos para a comunidade local. Uma das tantas célebres frases de
Lutero, em sua explanação sobre a liberdade cristã., resume em tudo a atuaçãó da IECLB em
Carazinho, quando diz: "o cristão é um senhor livre de tudo, a ninguém sujeito. o cristão é
servo de tudo, a todos sujeito." por tudo o que a IECLB representa na história de Carazinho,
recebam desta forma, o reconhecimento e o incentivo do Poder Legislativo Municipal.
2230/11 Vereadora Sandra CitoUn - PMDB, solicita na forma regimental, que logo após
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio ao Excelentíssimo Sr. José Sarney
- Presidente do Senado, a ex senadora Marisa Serrano ( PSDB - MT), e ao Senador Paulo
Paim ( PT RS), manifestando apoio e parabenizando o Senado através da Comissão de
Assuntos Sociais que aprovou o Projeto de Lei que estende o salário - maternidade das
seguradas da Previdência que tiverem filhos prematuros extremos pelo período necessário
para fazer o acompanhamento hospitalar do recém-nascido. A medida beneficia 'também as
trabalhadoras domésticas. O projeto, da ex-senadora Marisa Serrano (pSDB.MT), foi
aprovado em caráter terminativo. Agora, a proposta pode ser submetida aos deputados, sem
ser votada pelos senadores no plenário, se não houver recursos contrários. Os eventuais custos
da concessão desse beneficio são ínfimos em relação aos resultados positivos em termos de
saúde e educação. Uma criança nascida prematuramente, com grau extremado de exigência de
cuidados, pode representar wna carga estressante para a mãe. É considerado parto prematuro
aquele que ocorre antes de 38.a semanas de gravidez. Quando mais cedo o parto acontece.
mais riscos o bebê corre. A proteção da maternidade tem sido objeto de preocupação
crescente nas políticas sociais voltadas para a saúde. Trata-se, enfun, de enfatizar a
importância que a evolução do bebê e a saúde das mães devem merecer atenção especial nas
políticas públicas. 2231/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita na forma
regimental, que logo após submetido ao plenário para aprovação. seja enviado oficio a
Excelentissima Sra. Dilma Rousseff - Presidente do Brasil, ao Exmo. Sr. Marco Maia -
Presidente do Congresso Nacional ao Excelentissimo Sr. José Sarney - Presidente do Senado,
e a Deputada Federal Sra. Cida Borghetti (pP PR), autora do PL N° 267/Il, manifestando
apoio e solicitando empenho na aprovação deste projeto que estabelece punições para
estudantes que desrespeitarem professores ou violarem regras éticas e de comportamento de
instituições de ensino. A proposta, que tramita em caráter conclusivo, penaliza o estudante
infrator com suspensão e. na hipótese mais grave. encaminhamento à autoridade judici .
competente. A proposta muda o Estatuto da Criança e do Adolescente ( Lei 8.069/90). p
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incluir o respeito aos códigos de ética e de conduta como responsabilidade e dever da criança
e do adolescente na condição de estudante. A indisciplina em sala de aula tomou.se algo
rotineiro nas escolas brasileiras e o número de casos de violência contra professores e
funcionários de escola aumenta assustadoramente, além de episódios de violência fisica
contra os educadores, há também casos de agressões verbais,que, em muitos casos, acabam
sem punição. Por este motivo solicitamos apoio do Congresso Nacional e Senado para
imediata aprovação deste Projeto de Lei, que visa proteger professores, profissionais do bem,
e os bons alunos, que precisam e merecem aulas interessantes, num ambiente saudável, com
professores motivados e amáveis e não diante de cenas humilhantes e de desrespeito, daqueles
que com seu mau comportamento transformam salas de aula em circo de horrores, contando
com a impunidade do mau entendimento do ECA. 2235/11 Vereadora Sandra Citolin -
PMDB, solicita na fonna regimental, que logo após submetido ao plenário para aprovação,
seja enviado oficio a VIbra - Campus Carazinho, na pessoa do Diretor Senhor Valdemar
Sjlender, pelas comemorações dos 11 anos de atuação em nossa cidade. Visibilidad~
Contribuições para o Futuro e Reconhecimento às pessoas que contribuíram, de alguma
forma, para a Universidade, esse é o tripé que norteia a ULBRA, wna das mais importantes
Instituições de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e do Brasil. Nossos Parabéns a Direção,
Professores, Funcionários e Acadêmicos da ULBRA Carazinho, com missão institucional em
desenvolver, difundir e preservar o conhecimento e a cultura pelo ensino, pesquisa e extensão
buscando permanentemente a excelência no atendimento das necessidades de fonnação de
profissionais qualificados e empreendedores nas áreas da educação, saúde e tecnologia. O
Secretário procedeu a leitura na integra do Oficio enviado pela Associação dos Policiais
Militares de Carazinho e o oficio 999/11 da Delegacia de Policia de Carazinho. A Presidente
passou ao Intervalo Regimental de 5 (cinco) minutos. A Presidente no reinício da reunião
passou ao espaço do Grande Expediente nos quais fizeram o uso da palavras os Vereadores:
Leandro Adams - PT, Sandra Citolin - PMDB, Gilnei Jarré - PSDB, Erlei Vieira - PSDB e
Paulino De Moura - PTB. O Vereador Felipe Sálvia - PDT fez um Requerimento Verbal para
que fossem votados em bloco os Requerimentos e os Projetos de Lei com pareceres
favoráveis. O Vereador Eugenio Grandó - PTB fez a observação que o Projeto de Lei 003/11
referente a Lei Orgânica tem que ser votado em dois turnos. A Presidente salientou que este
Projeto de Lei seria votado em separado. A Presidente colocou em discussão o Requerimento
do Vereador, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, o qual
foi aprovado por todos. O Secretário procedeu a leitura do número e autor dos Requerimentos.
A Presidente colocou em discussão os Requerimentos, fizeram o uso da palavra os
Vereadores: Paulino De Moura - PIB, Felipe Sálvia - PDI, Elbio Esteve - PSDB e Leandro
Adams - PI, não havendo mais vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação,
os quais foram aprovados por todos. O Secretário procedeu a leitura da ementa dos Projetos
de Lei, que são: Projeto de Lei 102/11 Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 103/11
Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 104/11 Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei
106/11 Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 108/11 Poder Executivo Municipal,
Projeto de Lei 109/11 Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 004/11 Vereador Gilnei
Jarré - PSDB, Projeto de Lei 008/11 Poder Legislativo Municipal, Projeto de Lei 052/11
Vereador Gilnei Jarré - PSDB. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres das Comissões
de Justiça e Finanças e Ordem Econômica e Social. A Presidente colocou em discussão os
pareceres das Comissões, 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: Gilnei Ji-
PSDB, Paulino De Moura - PIB e Sandra C:tolin - PMDB, não havendo mais veread es ~
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que quisessem discutir foi colocado em votação, os quais foram aprovados por todos. O
Secretário procedeu a leitura do Projeto de Emenda a Lei Orgânica 003/11 Vereadores:
Leandro Adams - PT, Gilnei Jarré - PSDB, Eugenio Grandó - PTB e Felipe Sálvia - PDT. O
Secretário procedeu a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Finanças e da Ordem
Econômica e Social. A Presidente colocou em discussão os pareceres, não havendo
vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, os quais foram aprovados por
todos. A Presidente colocou em discussão O Projeto de Lei 003111 com os pareceres já
aprovados, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em votação, o qual
foi aprovado por todos, a Presidente informou que o Projeto de Lei tramitará por 10 (dez) dias
conforme Regimento Interno e após será colocado em votação em 2° Turno. O Vereador
Gilnei Jarré - PSDB pediu Questão de Ordem para que fosse registrado em ata o pedido de
saída da Comissão de Justiça e Finanças. O Vereador Eugenio Grandó - PTB pediu Questão
de Ordem para comunicar que antes mesmo do pronunciamento do Vereador Paulino De
Moura - PTB e do pedido do Vereador Gilnei Jarré - PSDB já tinha protocolado na Casa o
pedido de desligamento da Comissão de Justiça e Finanças. O Vereador Paulino De Moura -
PTB pediu Questão de Ordem para que a Presidência registrasse novamente a saída do
Vereador Gilnei Jarré - PSDB antes do ténnino da reunião s trabalhos a
Presidente encerrou a reunião e convocou os vereado para a próxima união a ser
realizada no dia 29 de agosto às dezoito horas e quare e cinco minutos do corr te ano.

•

~t-~r»
Vereadora Sandra CitoJin

Presidente
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