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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2011 .••..
ATA 040/11

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e onze, às dezenove horas e onze minutos,
ocorreu à quadragésima reumao da Câmara Municipal de Carazinho.
O Vereador Elbio Esteve - PSDB fez a leitura de um trecho da bíblia. O Secretário Vereador
Leandro Adams - PT procedeu a leitura do expediente da presente reunião. Na sequência foi
realizada a leitura das indicações e dos requerimentos que seguem: Requerimento 2797/11
Vereadora Sandra Citolin - PMDB solicita na forma regimental, que após submetido ao
plenário para aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando
a SERCESA - Sociedade Esportiva e Recreativa, na pessoa do Sr. Mario do Nascimento -
Presidente e Ladinor Lopes - Coordenador das Categorias de Base do Clube, pelas
comemorações dos 45 anos de fundação em Carazinho. Sercesa, clube de grande tradição e
destaque no cenário do Futsal Estadual, sempre buscou honrar sua camisa e é orgulho para a
comunidade Carazinhense, pois através da conquista de vários titulos a nivel municipal e
estadual tomou-se uma referência no futsal gaúcho. " Parte de ser campeão é agir como um
campeão. Você tem que aprender como vencer e não fugir quando perde. Todo mundo tem
mans momentos e sucessos verdadeiros. Dos dois modos, você deve ter cuidado para não
perder a confiança ou se tornar confiante demais." Nossos parabéns a toda a direção, aos
atletas, colaboradores e torcida, que sempre acreditaram nessa valorosa equipe. 2798/11
Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita na forma regimental, que após submetido ao
plenário para aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando
. toda a equipe do Jornal Diário da Manhã de Carazinho, pelas comemorações dos 31 anos de
fundação do Jornal em nosso municipio. Parabéns ao Jornal Diário da Manhã de Carazinho pelo
caminho trilhado ao longo desses ano, sendo considerado cada vez mais no mercado, como um
grande instrumento e recursos para aprimoramento de informações sobre fatos jornalísticos de
relevâncias em nossa cidade, onde a parceria e o comprometimento com o leitor sempre foram
uma das principais marcas do jornal. O trabalho desenvolvido pelo Jornal Diário da Manhã ao
longo dos seus 31 anos de história, não nos podem passar indiferentes. Assim, ao completar
mais um aniversário, esta casa Legislativa deseja a Direção, Funcionários e colaboradores,
muito sucesso. 2799/11 Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita na forma regimental, que
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo de
Carazinho, parabenizando a Artista Plástica carazinhense I1se Ana Piva Paim, pelo lançamento
da exposição de quadros MOMENTOS li, que ocorreu no Espaço Cultural do Shopping Bella
Citta , dia 11.10.20 I J no município de Passo Fundo RS. 2800/11 Vereadora Sandra Citolin -
PMDB, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja
enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho, ao 38° BPM, na pessoa do seu Comandante
Major Sérgio Portela da Silva, solicitando um patrulhamento ostensivo e preventivo na Praça
Albino Hillebrandt, principalmente aos fins de semana, visto os acontecimentos deste
domingo, quando houve o enfrentamento de gangues rivais, que foram as vias de fatos, entrando
em luta corporal, provocando uma verdadeira baderna, onde se viu de tudo, como socos,
pontapés, cadeiras sendo atirada por todos os lados, colocando em risco crianças, pedestres e a
comunidade em geral que utiliza a praça para caminhadas, tomar chimarrão e observar seu filhos
brincando na pracinha. Certamente a presença da Polícia Militar nas imediações da praça inibirá
a ação destes vândalos que ali estão apenas no intuito de provocar confusões e promover acertos
de contas, gerando medo e pânico as famílias carazinhenses. 2801111 Vereador Elbio Esteve - \
PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado
oficio a Comissão de Direitos Humanos e Legisl1açãoParticipativa (CDH) do Senado Federal, ao ~
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Senador Paulo Paim, ao Senador Cristovam Buarque e a Senadora Ana Amélia Lemos,
manifestando apoio desta Casa Legislativa com relação ao debate sobre o combate à violência
contra os professores em escolas públicas, a ser realizado pela nobre Comissão. É digna do
reconhecimento e do incentivo deste Poder Legislativo, a iniciativa da nobre Comissão, ao
buscarem uma solução, para um problema que tem tomado conta da educação em nosso país,
que é a violência contra os educadores. Educadores estes, que mal pagos, ainda desempenham
suas atividades nas mais insalubres condições, e ainda precisam passar por humilhações em seus
locais de trabalho. Vivemos hoje no mundo, e é bem verdade, uma total inversão dos valores
éticos e morais, que outrora nortearam a educação e os bons costumes, onde o professor era por
todos, admirado e respeitado, com a máxima deferência. Garantir que aqueles, que mantém viva
a esperança de um mundo melhor, através da educação, sejam respeitados, não deveria ser
obrigação do estado, mas de cada cidadão brasileiro. Sendo assim, resta a esta Casa Legislativa,
prestar os cumprimentos a CDH pela iniciativa, e aguardarmos na esperança, de que medidas
enérgicas sejam tomadas. 2802/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida em
plenário, e deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio a Senadora Ana Amélia
Lemos, ao Senador Paulo Paim, ao Senador Pedro Simon, manifestando apoio desta Casa
Legislativa ao Projeto de Lei de autoria do Senador Wellington Dias, que dispõe sobre a
distribuição dos Royalties do petróleo da camada Pré-Sal. Sabemos que o Pré-Sal é uma riqueza
de todos os brasileiros, e por este motivo, os valores obtidos com a extração do petróleo nesta
área, devem ser divididos igualmente por todos os estados e municípios. Acreditamos que
principalmente, sejam os municipios os maiores agraciados com a distribuição destes valores,
pois acreditamos na municipalidade, e sabemos que é no município que as coisas acontecem.

o Por este motivo, rogamos pela aprovação do Projeto de Lei do Senador Wellington Dias, a fim
de que o Estado do Rio Grande do Sul seja beneficiado, bem como nossa cidade de Carazinho.
2803/11 Vereador Elbio Esteve - PSDB, solicita que após lida em plenário, e deferida na
forma regimental, seja encaminhado oficio a Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (CDH) do Senado Federal, ao Senador Aloysio Nunes, a Senadora Ana Amélia
Lemos, ao Senador Pedro Simon, ao Senador Paulo Paim, ao Senador Cristovam Buarque, ao
Senador Aécio Neves, manifestando apoio desta Casa Legislativa no que tange a criação da
"Comissão Nacional da Verdade". De acordo com o texto aprovado pelos deputados, a
Comissão da Verdade terá como finalidade examinar e esclarecer as violações de direitos
humanos praticadas entre 1946 e 1988, com objetivo de "efetivar o direito à memória e à
verdade histórica e promover a reconciliação nacional". No entanto para que a matéria fosse
aprovada na Cãmara no final de setembro, os deputados firmaram acordo pelo qual ficariam
excluidos do grupo de investigação previsto no projeto, tanto ex-torturadores quanto ex-
terroristas. E a pergunta que fica, é a que se deve a criação de mais esta comissão? Os
acontecimentos dos anos de 1946 até 1988 mancharam não apenas a memória, mas a bandeira
de nossa nação. A criação de uma comissão que não venha punir os protagonistas das barbáries
cometidas nesse período é vã, e caracteriza-se como um desperdício do dinheiro público. O
fazer justiça neste caso, é uma questão de honra para o Brasil e para os brasileiros, doa a quem
doer. Militares e Comunistas, que tenham praticado crimes contra os direitos humanos, devem
ser punidos e enquadrados nos rigores da lei, com a máxima urgência, a fim de servirem como
exemplo, não somente ao presente, mas ao futuro dessa nação, e para que se pense duas vezes,
antes de atentar de qualquer forma contra a democracia. Em uma guerra, não existe lado certo e
lado errado, ao concretizar-se a palavra guerra, ambos os lados passam a estarem errados, pois a
violência nunca foi, nem nunca será mediadora para nada, muito menos para a liberdade ou a ,
soberania. A punição dos criminosos do tempo da ditadura, de ambos os lados, deve dar-se
como exemplo as nossas crianças, de que toda ação gera uma reação, e de que a impunidade não ~
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existe. A punição dos criminosos do tempo da ditadura, de ambos os lados, será para cada
brasileiro, uma demonstração de justiça, e do que realmente é a liberdade. É mostrar que a
liberdade de um acaba justamente onde começa a do outro. É fazer do Brasil um orgulho, para
aqueles que são apaixonados pela justiça, é fazer do Brasil um exemplo para suas crianças, é
fazer do Brasil, um país que sabe muito bem, resgatar sua memória, e punir, com rigor, aqueles
que a mancharam. Pela convicção de que é pelo exemplo que se ensina, é que enviamos este
oficio, na esperança de que prevaleça a justiça. 2809/11 Vereador Pau tino De Moura - PTB,
solicita que após dada ciência e apreciado em Plenário seja encaminhado oficio ao Comandante
da Brigada Militar do nosso Município MAJOR SÉRGIO PORTELA DA SILVA solicitando
que a mesma estude a possibilidade de efetuar patrulhamento intensivo junto a praça central
Albino HilIebrandt, tendo em vista que esta área de lazer recebe aos finais de semana um grande
número de famílias, jovens, enfim lamentavelmente no último final de semana mais uma vez foi
alvo de briga generalizada entre jovens, ocasionado desconforto as famílias que ficam expostas
ao perigo de serem agredidas em virtude de pedras e outros arremessadas pelos brigões. 2810/11
Vereador Pau tino De Moura - PTB, solicita na forma regimental que após lido e apreciado
pelo plenário seja enviada correspondência em nome do PODER LEGISLATIVO DE
CARAZINHO, na pessoa da Senhora JUSSARA SIRENA, manifestando os nossos
cumprimentos ao JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ, pela passagem dos 31 anos de fundação
deste importante veículo de comunicação, comemorado no último dia 12 de outubro.
PARABÉNS a toda equipe de profissionais que atuam no Jornal Diário da Manhã. 2815/11
Vereador Pau tino De Moura - PTB, solicita na forma regimental que após lido e apreciado
pelo plenário seja enviada oficio parabenizado os alunos DANIELA GRANDO, GABRIELE

. PRESTES & JONATA MATTOS da ESCOLA SORO, que conquistaram o 1° lugar equipe no
CONCURSO DE DEBATES NAS ESCOLAS, em evento realizado na cidade de SÃO JOÃO
DA BARRA, Estado do Rio de Janeiro, no último final de semana. PARABÉNS em nome do
Poder Legislativo de Carazinho pela conquista e por bem representarem nosso Município neste
evento. 2818/11 Vereador José Jairo Scherer dos Santos - PP, solicita na forma regimental,
que depois de aprovado em plenário, seja registrado em ata e oficiado a Empresa Glória em
nome de seu sócio proprietário para estude a viabilidade da colocação de ônibus extras que
circulam no Bairro Princesa nos horário das 07hOOmin e 08hOOmin da manha no sentido bairro -
centro, exposto que este tem chegado até centro de nossa cidade com lotação máxima com
muitas pessoas em pé, até vezes pessoas não conseguindo entrar no próprio ônibus, solicitamos
a esta conceituada empresa 100% Carazinhense que tome medidas para resolver este problema
que vem de anos nestes horários. 2819/11 Vereador Eugenio Grandó - PTB, requer na forma
regimentaL que depois de aprovado em plenário, seja enviado oficio de aplausos e
reconhecimento ao Senhor Tiago Piva Hartmann, por ter assumido a Coordenação do PROCON
de Carazinho, no último dia 10 de outubro. Por meio deste, receba nosso reconhecimento e
desejo de muito sucesso nesta nova função. 2820/11 Vereador Eugenio Grandó - PTB, requer
na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja enviado oficio de aplausos e
reconhecimento a Equipe e Direção do Jornal Diário da Manhã de Carazinho, na pessoa da Sra.
Jussara Alberton Sirena, pelos 31 anos de existência deste meio de comunicação, comemorados
no último dia 12 de outubro. Este meio de comunicação tão importante em nosso município, o
qual nos traz diariamente informações importantes de nossa cidade e do país. O jornal, sim, é o
canal para se descobrir o mundo novo e histórias de pessoas fantásticas que ralam, suam e vivem
nesse pais tão complexo, que é o BrasiL Ele simplesmente escolheu servir ao melhor público: O
seu leitor. Por meio deste, receba nosso reconhecimento, pelo excelente trabalho que vem sendo
desenvolvido em nosso município, como o evento realizado para marcar esta data, o qual
beneficiou diversas crianças atendidas pelos Centros de juventude e os filhos dos associados do
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Sindicato dos Metalúrgicos e Sindimáquinas. 2825/11 Vereador Leandro Adams - PT, requer,
na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos Senhores Edis,
seja enviado oficio ao proprietário da LUIZINHO MOTOS, pela reinauguração no dia 12 de
outubro de 20 II com um espaço mais amplo e inovado, oferecendo assim mais conforto aos
seus clientes. Receba aqui o reconhecimento do Poder Legislativo por esse empreendimento e
respeito deste vereador pelo crescimento da empresa e o valoroso trabalho junto a direção e sua
equipe, que a 15 anos prestam serviço a nossa comunidade. São Empresas como esta gerando
empregos e enriquecendo o comércio de nossa cidade que precisamos para Carazinho. 2833/11
Vereador Gilnei Jarré - PSDB, solicita na forma regimental, que após submetido em plenário
para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Sr. Fabricio da Silveira, gerente geral,
parabenizando pela inauguração das novas instalações da Empresa Lavoro, Concessionário John
Deere para Carazinho, realizado no último dia 14 do corrente, junto a BR 285 KM 336.
Manifestamos nossas congratulações e nosso reconhecimento ao ato arrojado de
empreendedorismo e a visão de investimento em nosso município e região, acreditando na
capacidade de desenvolvimento e sustentabilidade do agricultor carazinhense e regional.
Desejamos também sucesso à equipe de funcionários da empresa que proporcionam aos clientes,
satisfação, bom atendimento e eficiência na prestação dos serviços. 2834/11 Vereadores Gilnei
Jarré - PSDB, Leandro Adams - PT, Felipe Sálvia - PDT e Elbio Esteve - PSDB,
solicitam na forma regimental, que seja encaminhado este requerimento à Mesa Diretora,
solicitando atenção e consideração ao que infra elencamos. Sugerimos que seja examinado pelo
Plenário desta Casa e por Vossa Excelência o valor não utilizado do orçamento da Càmara
Municipal de Vereadores em 2011, e enviado oficio ao Executivo Municipal autorizando o
repasse do duodécimo dos meses de outubro, novembro e dezembro totalizando o valor de R$
600.000,00 (seiscentos mil reais) ao Hospital Comunitário de Carazinho, para a aquisição de
um equipamento para realização de ressonâncias magnéticas. Entendemos que, se tal atitude for
tomada com urgência, a comunidade confiará ao Legislativo maior credibilidade e este
constituir-se-á numa verdadeira caixa de ressonância dos anseios mais necessários da
comunidade carazinhense. 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, solidária e necessária que visa em última análise assegurar a
comunidade Carazinhense maior qualidade no tratamento de saúde. 2835/11 Vereador Gilnei
Jarré - PSDB, requer, na forma regimental, que depois de lido em Plenário, seja enviado oficio
a Centrais Elétricas de Carazinho S/A - ELETROCAR com o seguinte PEDIDO DE
INFORMAÇÕES: . Cópia do contrato de patrocínio firmado entre a Prefeitura Municipal de
Carazinho e as Centrais Elétricas de Carazinho - Eletrocar, tendo como objeto o "patrocínio
prestado pela contratada para participação desta no evento da 17' SEARA DA CANÇÃO
GAÚCHA". JUSTIFICATIVA: Ter conhecimento do contrato acima referido, devido à falta
de esclarecimento pelo edital publicado em 06 de outubro de 2011 pela Empresa Diário da
Manhã. 2836/11 Vereador Gilnei Jarré - PSDB, requer, na forma regimental, que depois de
lido em Plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE .
INFORMAÇÕES: 1- Informar quantas ações de execuções fiscais foram ajuizadas nos
auos de 2009, 2010 e 2011 até a presente data? 2- Informar se o Município retirou casas de
cidadãos inadimplentes que não tenham condições de pagar os impostos? (Fornecer nomes
e endereços) JUSTIFICATIVA: Averiguar se o povo de Carazinho vem sofrendo com a perda
de suas casas, através de leilão judicial em execuções fiscais propostas pelo Sr. Prefeito \
Municipal obrigando o pagamento de IPTU, ISSQN, TAXA E SOBRETAXA de pessoas
necessitadas sem condições financeiras de pagar impostos. 2837/11 Vereador Felipe Sálvia - ~ I

PDT, requer, na forma regimental, que depois de lido em plenário, o Sr. Presidente encaminhe O
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oficio ao Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta casa o que segue: I -
Sobre o valor acumulado de R$ 3.147.757,80 de débitos por conta de irregularidades e
ilegalidades cometidas por ex-prefeitos de nosso município, nos últimos 16 anos, divulgado na
edição do Jornal Zero Hora da última terça-feira dia 11, solicitamos que nos seja enviado um
relatório completo informando: a) Quem são os prefeitos que devem ao TCE; b) Qual o valor da
divida de cada um deles; c) Em razão de qual irregularidade ou ilegalidade se originou a
cobrança de tais débitos; d) Qual é o prazo para o devido pagamento. 2 - Quais as providências
tomadas até agora para que os ex-gestores que lesaram o patrimônio público quitem suas dividas
com o TCE? 3 - Encaminhar cópia de documentos das providencias tomadas (cobrança judicial
e outros) caso existam. JUSTIFICATIVA: O município de Carazinho está entre os 15
municípios do Rio Grande do Sul que acumulam maior débito por conta de irregularidades e
ilegalidades cometidas por ex-prefeitos e nada mais justo que depois desta noticia negativa
divulgada pela imprensa (Jornal Zero Hora) possamos esclarecer a população quem são os
devedores, os gestores que lesaram nosso patrimônio e que até agora não prestaram contas
ressarcindo os cofres públicos. 2840/11 Vereador Erlei Vieira - PSDB, solicita na forma
regimental, que após aprovado em plenário seja encaminhado oficio a Diretoria
SERCESAlULBRA Cumprimentando pela conquista Do Titulo de Campeão Estadual da
Categoria Iniciação Quadrangular SUB-9, realizada aqui em Carazinho nesté último final de
semana. Com a participação do time de Uruguaiana, SEPE de Canoas, Paulista de Pelotas e
SERCESAlULBRA de Carazinho. E nosso especial cumprimento também ao treinador Ladinor
Lopes e toda sua equipe que colaboraram para essa conquista deste título Estadual. Que nos
deixa felizes que além deste titulo o SERCESA no dia 20 de outubro comemora 45 anos. Receba
aqui o reconhecimento do poder legislativo por essa conquista e deste vereador que sempre
incentivou o esporte em todas as idades, e principalmente na infância e adolescência. 2843/11
Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita na forma regimental, que após submetido ao
plenário para aprovação, seja enviado oficio do Poder Legislativo parabenizando a E.E.E.M.
Cônego João Batista Sorg, na pessoa do Seu Diretor, Jones Carlos Castoldi, a Professora
Maria Jesus Bandeira e os alunos Jonathan Mattos, Gabriele Dias e Daniela Grandó, que
venceram a etapa nacional do Projeto Debate nas Escolas, realizado pela JCI. A etapa nacional
foi realizada na praia de Grussai no Rio de Janeiro. A Presidente passou ao Grande Expediente
onde fizeram o uso da palavra os Vereadores: Erlei Vieira - PSDB, Paulino De Moura - PTB e
Sandra Citolin - PMDB. O Secretário procedeu a leitura do protocolo de início das Homenagens
aos 6 (seis) professores laureados esta noite com o titulo Professor Emérito Comenda Leonel de
Moura Brizola. Os Homenageados foram: Celsoni Luisa Danielli, Jones Carlos Castoldi, Maria
Solange da Costa Folchini, Rosange D. de Lima, Sandra Roberto Cato Tombini e Viviane
Prestes Machado. O Vereador Felipe Sálvia - PDT falou em nome de todos os Vereadores. Em
nome dos homenageados fez o uso da palavra a professora Maria Solange da Costa Folchini. A
Presidente Sandra Citolin - PMDB fez o uso da palavra parabenizando os homenageados e
agradecendo a todos pela presença. A Presidente passou ao intervalo regimental. A Presidente
passou para a apreciação e votação dos Requerimentos. O Vereador Felipe Sálvia - PDT pediu .
Questão de Ordem para fazer um Requerimento Verbal para que fossem votados em bloco os
Requerimentos e os Projetos de Lei viáveis. 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 autor e número 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 da ementa e autor dos Projetos de Lei viáveis com os seus respectivos número e autor: ~
Projeto de Lei 071/l1 Vereador Estevão De Loreno - PP e Relatório 010/2011 Poder {)
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Legislativo Municipal. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e
Finanças. 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. 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
viáveis com os pareceres já aprovados, os Vereadores Estevão De Loreno - PP e Leandro
Adams - PT fizeram o uso da palavra, o Vereador Leandro Adams ~ PT pediu para que
registrasse em ata o saldo da conta da Câmara Municipal de Carazinho conforme consta no
extrato do Relatório 010/2011 é de R$ 613.059,87, 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 132/11 do Poder Executivo Municipal e do Projeto de Lei
133/1 1 Poder Executivo Municipal. O Secretário procedeu a leitura das Emendas aos Projetos
de Lei 132/l1 e 133/l1 de autoria do Vereador Felipe Sálvia - PDT. O Secretário procedeu a
leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Finanças dos Projetos de Lei 132/11 e 133/11. 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 dos
Projetos de Lei 132/11 e 133/1 1. 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 132/11 e 133/11 com a Emenda e os pareceres já aprovados, não havendo vereadores que
discutir foi colocado em votação, os quais foram aprovados por todos. A Presidente colocou
para apreciação do Plenário a retirada de pauta do Projeto de Lei 124/l1 Poder Executivo
Municipal. A Presidente colocou em discussão a retirada do Projeto de Lei 124/11, o Vereador
Paulino De Moura - PTB fez o uso da palavra, não havendo mais vereadores que quisessem
discutir foi colocado em votação, o qual foi aprovado por todos. De acordo com o Regimento
Interno, artigo 89 de Explicações Pessoais, a Presidente passou a palavra ao Vereador Gilnei
Jarré - PSDB. O Vereador Paulino De Moura - PTB pediu para deixar registrado que não tem
nenhum processo civil nem criminal e nem por roubo de sucata. O Vereador Felipe Sálvia -
PDT pediu Questão de Ordem para fazer um agradecimento ao Vereador Erlei Vieira - PSDB
pela ajuda que o vereador fez a uma sobrinha do Vereador Felipe Sálvia - PDT. A Presidente
colocou aos vereadores que a apreciação do Projeto de Lei 118/11 LDO ficará para a Reunião
Ordinária do dia 24/10/11. Dando fim aos trabalhos a Presidente e rrou a reUnI e convocou
os vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realiza no dia 24 de outubr às dezoito
horas e quarenta e cinco minutos do corrente ano.
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