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Ata da Reunião Ordinária do dia 03 de novembro de 2008.......Ata 49 
 

  
Presidente Vereador Luiz Leite; havendo quorum regimental e sob a proteção de Deus 
declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária da câmara municipal de Carazinho 
do dia 03 de novembro de 2008, convido o Vereador Jaime Fragoso para proceder à leitura de 
um trecho da Bíblia e que todos se posicionem em pé; (leitura de um trecho da Bíblia); coloco 
em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 27 de outubro de 2008, está em discussão, não 
havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovada a ata da reunião ordinária do 
dia 27 de outubro de 2008 por unanimidade, convido o senhor secretario para proceder à leitura 
da convocação do vereador suplente João Mafalda, substituindo o Vereador Gilnei Jarré bem 
como também a presença mais uma vez do Vereador João Batista, que está substituindo o 
Vereador Felipe Sálvia, que encontra-se em licença médica; Secretário Vereador Cláudio 
Santos: Carazinho, 03 de novembro de 2008.Convocação – 23/08.Prezado Senhor: Pelo 
presente, estamos CONVOCANDO Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de 
Vereadores, no dia 03/11/2008, tendo em vista pedido de licença do Vereador Gilnei Jarré, por 
motivos de saúde, conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso II, alínea b, desta Casa.  
Sem outro motivo, colhemos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e 
distinta consideração.  Atenciosamente. Vereador Luiz Leite - Presidente - EXMO. SR. JOÃO 
MAFALDA MD. SUPLENTE DE VEREADOR DO PSDB; Presidente Vereador Luiz Leite; 
solicito ao senhor secretario para fazer a leitura do expediente da presente reunião e logo após 
passamos a leitura das indicações, requerimentos e moções apresentadas pelos senhores 
vereadores nesta noite; Secretário Vereador Cláudio Santos; Expediente Reunião Ordinária 
do Dia 03 de novembro de 2008. Of. 176/08 do Executivo Municipal, encaminhando resposta ao 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO, OP 134/08.Of. 177/08 do Executivo Municipal, encaminhando 
projeto de lei nº 140/08, o qual autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da 
Câmara Municipal, no valor de R$ 38.430,00. Of. 178/08 do Executivo Municipal, encaminhando 
projeto de lei nº 141/08, o qual autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do 
CAPSEM, no valor de R$ 2.500,00. Of. 179/08 do Executivo Municipal, encaminhando projeto 
de lei nº 142/08, o qual inclui meta nas leis municipais nº 6.256/06 – PPA/2006/2009 e nº 6.644 
LDO/2008 e autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2008, no valor de R$ 
90.000,00. Of. 041/ do Diretor Comercial – Senhor Wilson Moreira – formalizando o pedido para 
fazer uso da Tribuna Livre para divulgação de matéria constitucional de interesse da 
coletividade, em especial a todos os clientes da ELETROCAR. EDITAL 008/08 da ASCAMAJA, 
convocando as Câmaras  para reunião ordinária dia 07 de novembro, no município de Ibirubá, 
junto à Câmara de Vereadores, com inicio das programações para as 20 horas. Asilo São 
Vicente de Paulo convida para o coquetel de lançamento do planejamento estratégico e 
apresentação dos resultados da gestão 2008. dia 03 de novembro, às 20 horas no Asilo São 
Vicente. Oficio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Carazinho, solicitando apoio desta Casa 
Legislativa para a realização do Natal Alegria 2008; indicações: 2199/1065/08, Solicita ao 
Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo estude a possibilidade de retirar R$: 200.000,00 
(duzentos mil reais) da autorização legislativa para a compra da área para a instalação da 
Empresa AURORA, pois em virtude da crise mundial a mesma temporariamente adiou os 
investimentos em nosso Município, seja destinado tal valor para infra-estrutura no Distrito 
Industrial Iron Albuquerque, fomentando desta forma os investimentos para as empresas que já 
estão instaladas no mencionado distrito, ainda abrindo espaço para outras que tenham 
interesse em virem a se instalarem em Carazinho, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
2200/1066/08, Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo solicite ao setor de 
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engenharia e departamento de trânsito que estudem a viabilidade de retirar os meios fios 
colocados na última semana nas proximidades do Posto Centro, eis que o mesmo gera 
emprego e renda para o Município e com a colocação dos meios fios esta inviabilizando a 
mencionada empresa, bem como outros estabelecimentos localizados naquelas imediações, 
bem como na esquina do ponto comercial água e luz, em virtude do mesmo ser importante 
alternativa de retirar o fluxo de veículos da avenida Flores da Cunha para a Avenida Marechal 
Floriano. Ainda tal solicitação esta baseada pelo fato de que o Ministério Público ingressou com 
Ação Civil Pública cancelando a operacionalização das lombadas eletrônicas, conforme matéria 
publicada no último dia 29 de outubro do corrente, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
2201/1067/08, Solicita o recolhimento de entulhos e limpeza ao longo da extensão da Rua 
Assis Brasil, localizada no Bairro Princesa. Solicitação dos motoristas, pedestres e moradores, 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2202/1068/08, Solicita  trabalhos de cascalhamento e 
melhorias no escoamento das águas das chuvas na Rua Eduardo Gama, localizada no Bairro 
Alvorada. Solicitação dos moradores e pedestres, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 
2203/1069/08, Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento e limpeza na Rua Arthur 
Bernardes esquina com a Rua Barão do Cotegipe, localizadas nos Bairros Sassi e São Miguel. 
Solicitação dos motoristas, pedestres e moradores, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 
2204/1070/08, Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo determine ao setor 
competente seja realizado operação tapa buracos - restauração da pavimentação asfáltica da 
Avenida Flores da Cunha, nas proximidades do Restaurante San Diego, eis que em virtude das 
fortes chuvas abriram buracos na pavimentação asfáltica, o que esta causando transtorno aos 
motoristas que por ali transitam, Vereador Paulino de Moura –PTB; 2205/1071/08, Solicita 
melhorias na Rua Coroados, B. Operário, tais como colocação de tubos próximo ao n° 658, e 
patrolamento, ensaibramento e compactação da referida rua, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 
2206/1072/08; Solicita a realização de operação tapa buracos em toda a extensão pavimentada 
da Rua Sen. Salgado Filho, Bairros Conceição e São Jorge, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 
2207/1073/08, Solicita a realização de trabalhos de patrolamento, ensaibramento e 
compactação da Rua Xavantes, B. Conceição, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2208/1074/08, 
Solicita trabalhos de cascalhamento na rua  Anita Garibaldi no bairro Loeff; Solicita a realização 
de operação tapa buracos na rua João Kraemer no bairro Sommer; Solicita a realização de 
operação tapa buracos na rua travessa Minas Gerais no bairro Oriental; Solicita realização de 
operação tapa buracos na rua Cuiabá no Bairro Floresta; Solicita a realização de operação tapa 
buracos na rua Travessa Andrades Neves no Bairro Gloria; Solicita a realização de operação 
tapa buracos Avenida Flores da Cunha entre as ruas Duque de Caxias e Antonio Jose Barlette, 
Vereador Josélio Guerra – PMDB; 2209/1075/08, Solicita que seja efetuado a realização de 
uma operação tapa buracos no Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz, Vereador Cláudio Santos 
– PSDB;2210/1076/08, Solicita reparos na pavimentação asfáltica da rua Padre Luiz Guanella, 
no bairro Boa Vista. Solicitação dos moradores que reclamam da grande quantidade de buracos 
existentes na rua; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza 
da rua Siqueira Campos, no bairro Operário. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza na rua Minuanos, no bairro Conceição. 
Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e 
limpeza da rua que dá acesso a Colônia Dona Júlia. Solicitação dos moradores e agricultores 
que trafegam pelo local; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação, 
limpeza e canalização na rua Lopes Trovão, no bairro São Miguel. Solicitação dos moradores 
que reclamam da grande quantidade de sujeira e da falta de canalização da rua; Solicita 
trabalhos de reparos no final da rua Antônio José Barlette, acesso a Br 386. Solicitação  dos 
motoristas; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza na rua 
Pedro B. Junges entre as ruas Antônio Pasin e Av Pátria. Solicitação dos moradores da rua; 
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Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza na rua Carlos Lang. 
Solicitação dos moradores; Solicita reparos na pavimentação asfáltica da rua General Cassal 
Marins Brum, no bairro São João. Solicitação dos moradores que reclamam da grande 
quantidade de buracos existentes na rua, Vereador Luiz Leite – PDT; 2211/1077/08, Solicita 
que seja efetuado o fechamento de um buraco no calçamento entre a Rua Farrapos e a Rua 
Marechal Floriano, pois os buracos foram ocasionadas pelas chuvas das últimas semanas e o 
calçamento encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade; Solicita que seja efetuado o 
fechamento de um buraco na Rua Marechal Floriano no bairro centro, pois o mesmo vem 
causando muitos transtornos aos motoristas que trafegam por tal via e podendo até ocasionar 
acidentes; Solicita que seja efetuado o conserto do calçamento na Rua Caldas Junior no bairro 
Vila Rica. Solicitação dos moradores; Solicita que seja efetuado o conserto do calçamento na 
Rua Vidal Negreiros no bairro Glória, pois se encontra em péssimas condições de 
trafegabilidade; Solicita trabalhos recapeamento asfáltico na Rua na Av Pátria no bairro Centro 
trecho compreendido entre a biblioteca municipal e a rótula que vai para Rua 24  de Janeiro; 
Solicita trabalhos de recapeamento asfáltico da Av São Bento no bairro glória. Solicitação dos 
moradores. Vereador Vilson Paese – PDT; 2212/1078/08, O vereador abaixo assinado, solicita 
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando que o mesmo, tome providências no sentido de cancelar o 
processo de licitação para concessão da Empresa de Transporte Coletivo para o município. 
Nosso pedido justifica-se pelo fato de que o município ainda esta enfrentando uma disputa 
jurídica com a Empresa Glória e também pelo fato de que no atual edital não está sendo 
respeitada a indicação da justiça de que a Modalidade de Concorrência deveria ser pelo “menor 
preço” e não pela “maior oferta”. Com o cancelamento desta licitação, com certeza o município 
deixará de ser responsabilizado, pois certamente há erros no processo que serão apontados e 
quem sabe este processo também virá a ficar pendente na justiça na espera de uma decisão 
que pode se arrastar por anos.Faltam apenas dois meses para que a atual administração 
encerre seu mandato, então nada mais justo que deixar para que o próximo mandatário 
encontre a melhor forma, de acordo com os preceitos legais, para realizar esta licitação, pois 
isto não envolve um ou duas pessoas, é algo que irá beneficiar ou até mesmo prejudicar, 
dependo de como for feita, toda uma comunidade que depende do transporte coletivo, Vereador 
Paulino de Moura – PTB;  requerimentos: 2213/595/08, Solicitam que, seja registrado em Ata e 
oficiado aos familiares votos de profundo pesar pela perda irreparável da Senhora Wilma Arruda 
da Silva, que veio a falecer dia 31de outubro do corrente, Vereador Josélio Guerra e Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB; 2214/596/08, Solicito que seja enviado oficio á Fundação Estadual 
de Proteção ao Meio Ambiente (Fepam), especificamente à Divisão de Sanemaneto Ambiental, 
na pessoa do Sr. Rafael Volquind, para que o mesmo nos informe sobre o andamento do 
licenciamento solicitado para a empresa Cooperhabic, Cooperativa Habitacional da Industria e 
Comércio Ltda de Erechim, sob Protocolo de Nº: 012448056/08-9, Vereador Cláudio Santos – 
PSDB; 2215/597/08, Solicita que seja enviado oficio ao Deputado Estadual Nelson Marchezan 
Jr., no sentido de que se empenhe em mudar a finalidade da doação de um imóvel antes do 
DAER, agora do município, localizado na rua Antônio José Barlete número 209. A destinação 
do imóvel na Lei é para a construção de uma EMEI, já que o município disponibilizará a compra 
de um imóvel para este fim, solicito então que o referido imóvel seja transferido apenas ao 
município de Carazinho, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 2178/591/08, Solicita que, seja 
enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que envie a esta Casa de Leis as 
seguintes informações: a) quantos servidores estão trabalhando na Dengue? b) relacionar a 
nominata dos servidores? c) ainda, informar se o Programa foi ampliado, ou ocorreu à 
diminuição em virtude da aplicação dos trabalhos já terem alcançado os objetivos?, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 2216/598/08, Solicita que, seja registrado em Ata e oficiado votos de 
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profundo pesar a família da Sra Isoldi Maria Muhl, pelo seu falecimento ocorrido no dia 
01.11.2008, Vereador Vilson Paese – PDT; 2217/599/08, Solicita que, seja registrado em Ata e 
oficiado votos de profundo pesar a família do Sr Jorge Rockemback, pelo seu falecimento 
ocorrido no dia 02.11.2008, Vereador Vilson Paese –PDT; moções: 2218/627/08, Solicita que, 
seja enviado ofício ao Presidente da Associação de Servidores Públicos Municipais de 
Carazinho, Senhor Luiz Claudiomiro de Quadros, enviando em nome do Poder Legislativo de 
Carazinho nossos parabéns pela passagem do Dia do Funcionário Público, transcorrido no 
último dia 28 de outubro, em seu nome estender cumprimentos a todos os Servidores 
Municipais, agradecendo os bons serviços prestados em prol de toda a comunidade 
Carazinhense e augurando realizações e reconhecimento no exercício das atribuições que lhe 
são conferidas. Ainda, consignar em ata para que fique registrado nos anais desta Casa 
Legislativa os nossos cumprimentos em especial aos Servidores Públicos do Poder Legislativo 
que com seriedade e competência desenvolvem suas tarefas no dia a dia tornando a Casa do 
Povo um local aprazível de estar, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2219/628/08, Solicita que, 
seja enviado ofício de cumprimentos ao novo Patrão do CTG Vento Minuano, o tradicionalista 
Sandro Roberto  Pedrozo, que desde o último dia 19 de outubro assumiu o comando daquela 
importante entidade tradicionalista. Em nome do Poder Legislativo de Carazinho os nossos 
parabéns  e desejos de uma macanuda gestão cheia de realizações, Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 2220/629/08, Solicita que, seja enviado ofício de mesmo teor parabenizando o 
Sindicato dos Comerciários de Carazinho, na pessoa do Senhor Presidente Ivomar de Andrade 
e o Sesc de Carazinho, na pessoa da Senhora Gerente Giana Groth, pelas comemorações do 
Dia do Comerciário, data a qual é comemorada no dia 31 de outubro de 2008. Nossa   
homenagem e o reconhecimento a quem dinamiza e impulsiona o desenvolvimento no  nosso 
município, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2221/630/08, Solicita que, seja enviado ofício 
parabenizando a Senhorita Lisiane Soares, da loja Brasil Telecom, Vencedora do Prêmio 
Comerciário do Ano 2008 “Minha História no Comércio”, entregue no dia 31 de outubro de 2008 
no Colégio Notre Dame Aparecida. A premiação no município tem a parceria das entidades do 
SESC, SENAC e do Sindicato do Comércio Varejista de Carazinho com o propósito valorizar os 
trabalhadores e incentivar a prática literária. Nossos parabéns, Vereador Adroaldo De Carli – 
PMDB; 2222/631/08, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando Senhor Patrão Sandro  
Norberto Pedrozo, assumindo a patronagem desde o dia 19 de outubro de 2008 do Centro de 
Tradições Gaúchas Vento Minuano para a gestão 2008/2009. Nossos parabéns a nova 
patronagem que administra a entidade, centro de tradições gaúchas, simbolizando  
determinação e firmeza herdadas pelos gaúchos, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 
2223/632/08, Solicita que, seja enviado oficio de cumprimentos a jovem Lisiane Soares, pela 
conquista do Prêmio Comerciário do Ano 2008, Vereador Vilson Paese – PDT; 2224/633/08, 
Solicita que, seja enviado oficio de cumprimentos ao Senhor Sandro Roberto Pedrozo, pela 
posse como novo Patrão do CTG Vento Minuano, bem como a toda nova Patronagem, 
Vereador Vilson Paese – PDT; 2225/634/08, Solicita que, seja enviado oficio de cumprimentos a 
FUCCAR – Fundação Cultural de Carazinho, na pessoa de sua Presidente, Senhora Alda 
Schipper, pela XII edição do Concerto de Primavera e o 1° Encontro das Nações ocorrido no dia 
26 de outubro, Vereador Vilson Paese – PDT; Presidente Vereador Luiz Leite; como foi 
suprimido o intervalo regimental e também o grande expediente, nós temos uma solicitação das 
centrais elétricas de Carazinho para que o nosso amigo Fernando Vanin faça uso da palavra 
para divulgação de matéria institucional de interesse da coletividade, em especial aos clientes 
da eletrocar, convidamos o senhor Fernando Vanin, que antecipou sua entrada sem que os 
lideres de bancada o conduzissem, para que faça uso da palavra em nossa tribuna para que 
possa trazer ao conhecimento da nossa comunidade, aos clientes da Eletrocar, a divulgação de 
matéria institucional; Senhor Fernando Vanin; boa noite a todos, boa noite ao presidente da 
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câmara municipal Vereador Luiz Leite e em nome dele eu cumprimento a todos os vereadores 
presentes, senhores e senhoras, através da diretoria comercial da eletrocar nós solicitamos um 
espaço para fazer a divulgação de um trabalho que já vem sendo desenvolvido a questão de 
um ano dentro da eletrocar, que é um novo modelo de fatura de energia elétrica e uma nova 
forma de comunicação com nossos clientes, à fatura a partir desse mês de novembro passara a 
ser entregue envelopada como outras empresas já fazem essa distribuição, ou seja, a fatura 
passará a ser entregue com todos os dados contidos junto a ela, de forma que o cliente receba 
essa informação segura e com maiores informações, eu vou passar para a mesa o modelo de 
cada fatura, uma aberta e uma fechada, que poderá ser passada adiante para que todos vejam, 
eu não trouxe mais modelos porque a gente ainda esta na finalização do processo, qual a 
intenção e o objetivo dessa mudança, as informações que constam na fatura de energia elétrica 
ela são a relação de consumo e a relação que nós temos com nossos consumidores, e essa 
informação além de ser segura, ela deve ser correta e deve transmitir o maior numero possível 
de informações, para que isso acontecesse esse projeto já vem sendo desenvolvido há um ano, 
a Eletrocar teve que adquirir alguns equipamentos através de licitação pública, para que isso 
acontecesse, o envelopamento vai ser feito dentro da própria empresa, todos os funcionários da 
eletrocar foram aproveitados nessa nova estrutura, e o objetivo principal além de resguardar as 
informações é fazer com que o cliente receba essa informação de forma mais rápida, ou seja, a 
intenção é entregar a fatura com um tempo menor junto ao nosso cliente, de forma 
resguardada, além disso nós estamos mudando através desse procedimento à sistemática de 
reaviso das faturas vencidas, o chamado reaviso de vencimento, através da resolução 456 da 
ANEL – agencia nacional de energia elétrica – todos os distribuidores tem que notificar os 
consumidores que estão em atraso nas faturas de energia para que ele tenha um prazo de 15 
dias para pagamento da fatura, ou seja se o vencimento foi no dia 20 a eletrocar deve emitir um 
reaviso de vencimento a partir do dia 21 por exemplo, dando mais 15 dias para fazer o 
pagamento, isso consta na legislação, a gente sempre cumpriu isso, mas era um retrabalho, 
porque como a gente não podia colocar essa informação na fatura que era aberta, nós 
entregávamos uma outra fatura, ou melhor, um outro aviso de vencimento posterior, isso 
significava retrabalho, mais tempo de nossos funcionários fazendo essa atividade, com o 
envelopamento da fatura, este sistema vai estar embutido junto à fatura, ou seja, os reavisos de 
vencimento estarão embutidos dentro da próxima fatura, na fatura do mês seguinte, aquela que 
esta atrasada, nós deixaremos de fazer um retrabalho, mas em contrapartida estaremos 
informando obrigatoriamente aos nossos consumidores porque todos recebem a fatura todo o 
mês, então isso é uma melhoria no processo, é uma redução de custos, dentro da nossa 
atividade, mas o que é principal é que essa informação esta sendo entregue de forma sigilosa e 
de forma obrigatória todos os meses conforme determina a legislação, um outro objetivo dessa 
mudança de layout da fatura é que cada vez mais as pessoas, os consumidores, as empresas, 
elas necessitam de informações, porque a conta de energia ela deixou de ser um simples gasto, 
passou a ter uma influência bastante grande no orçamento domestico e no orçamento das 
empresas, neste modelo de fatura, ela tem um monte de informações, contem várias 
informações que são informações de consumo, informações de pagamento, informações de 
cadastro do consumidor, informações sobre o consumo efetivo, sobre o que esta sendo 
cobrado, se é consumo, se é uma multa, se é uma autorização, por exemplo para uma 
contribuição para o hospital ou seja o que for que estiver embutido dentro da fatura, ele vai 
estar bem discriminado, e bem transparente, além disso nós aproveitaremos a fatura para 
informar e passar informações referentes à segurança e ao uso correto da energia elétrica, 
nessa fatura tem um espaço maior onde a gente vai poder fazer esse tipo de informação, o 
objetivo disso além de atender a resolução da ANEL, nosso poder concedente, é também 
facilitar e ajudar os nosso consumidores, os nossos clientes, para que façam um bom uso do 
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nosso serviço, que façam um bom uso da energia que esta sendo entregue até ele, nós 
também estamos fazendo, aproveitando esse modelo de fatura, para que futuramente a 
eletrocar possa ter um retorno financeiro em cima disso, vai ter um espaço na fatura, após 
envelopada, que possivelmente a eletrocar vai fazer um leilão, e oferecer o espaço para que 
empresas possam fazer a divulgação dos seus produtos ou de suas marcas, obviamente 
respeitando a legislação, respeitando todo processo legal mas também vai ter um retorno para 
a distribuidora cobrir os seus custos de trabalho, o seu processo operacional, acredito que seja 
isso, a partir dessa semana, a gente ainda não tem o dia definido, mas provavelmente quarta-
feira estaremos divulgando através dos meios de imprensa, radio, jornal, TV, alguma coisa já 
saiu no jornal, essa mudança, esse Layout, e orientando os consumidores, é bom frizar que  
isso não serve somente para Carazinho, esse processo atinge a todos as unidades 
consumidoras dos sete municípios que nós entregamos energia, ou seja, Colorado, Selbach, 
Chapada, Nova Boa Vista, Coqueiros, Tamandaré e Santo Antonio do Planalto, e mais alguns 
perdidos que nós temos por ai, Não me Toque e assim por diante, mas esse processo ele visa 
melhorar a relação da eletrocar com o consumidor, esse é o objetivo principal, além disso esse 
processo vai levar algumas orientações maiores, hoje a fatura de energia elétrica é entregue em 
papel como a gente esta mostrando, mas por determinação legal a eletrocar já emite a nota 
fiscal eletrônica, ou seja, essas informações são todas guardadas em arquivo, dentro do que a 
legislação determina, e a partir do ano que vem, nós poderemos enviar as faturas de energia 
elétrica para os consumidores via meio eletrônico, ou seja, se a pessoa quiser receber a fatura 
no seu computador, no seu e-mail, sem precisar receber a fatura em papel, desde que ela 
autorize, ela poderá receber também, o que é isso, a gente esta colocando a empresa dentro do 
que a atualidade do mercado, colocando a empresa dentro do que é mais moderno possível, 
esse foi um processo que começou há um ano atrás, que esta hoje culminando com a entrega 
de um modelo novo de fatura, mas que tem o objetivo claro e direto de melhorar a relação com 
nossos clientes e principalmente entregar um serviço de  qualidade e um serviço justo, cobrar 
exatamente por aquele serviço que esta sendo prestado, acho que era isso, agradeço pelo 
espaço, e coloco a disposição se tiver alguma pergunta, alguma informação maior que a gente 
possa passar; Presidente Vereador Luiz Leite; eu solicito aos senhores vereadores se tem 
alguém, algum vereador que queira formular alguma pergunta ao nosso representante das 
centrais elétricas, Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; obrigado senhor presidente, 
só para cumprimentar o Fernando por vir a essa casa, poder legislativo, trazer essas 
informações, e leve aos servidores, a presidência, aos diretores, a nossa satisfação, ao menos 
a minha como cliente, por eu usar outros fornecedores em outras cidades, a CE, em muitos 
lugares, a RGE, e hoje a eletrocar aqui em carazinho há muito tempo presta um excelente 
serviço, leva o agradecimento meu, o reconhecimento como vereador, como cidadão, e eu 
tenho certeza da maioria dos colegas aqui desse poder, pela presteza, que bom, que Carazinho 
continua tendo a eletrocar, e que essa empresa não foi vendida por meia dúzia de meareis, hoje 
esta aqui com bons servidores, prestando um bom serviço, só leva esse reconhecimento desse 
vereador, que sempre que nós pedimos, por um motivo ou por outro, ter faltado luz, não importa 
a hora da noite, a rapidez com que é feita é merecedora de elogios, muito obrigado; Presidente 
Vereador Luiz Leite; Fernando, não sei se você quer fazer alguma outra colocação; Senhor 

Fernando Vanin; só agradeço a oportunidade, e a intenção da empresa é cada vez que tiver 
uma nova mudança ou uma melhoria no processo a gente vai usar do expediente, dentro da 
possibilidade para que toda a comunidade fique ciente das ações que estão sendo tomadas 
pela distribuidora e agradeço pelas palavras do Vereador Vilson Paese, encaminharei a 
diretoria e aos meus colegas colaboradores, muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; 
nós agradecemos a tua presença, e o convidamos para que permaneça na casa, se assim 
achar para acompanhar os trabalhos dos vereadores, as votações, se assim desejar, 
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agradecemos a sua presença, e colocamos a nossa casa, o poder legislativo a sua disposição, 
as centrais elétricas de Carazinho, porque eu acho que é nos dando as mãos, é que 
construiremos uma Carazinho ainda melhor em todos os sentidos, para um futuro melhor e mais 
brilhante para a nossa comunidade, muito obrigado Fernando; Senhor Fernando Vanin; eu 
que agradeço; Presidente Vereador Luiz Leite; dando prosseguimento aos trabalhos, eu peço 
licença aos senhores vereadores para conceder a palavra aqui mesmo, da mesa de trabalhos, 
ao nosso homenageado da noite, José Maria Medeiros, e agora sim registrando nos anais da 
casa que foi vereador por 35 anos ininterruptamente, ainda na época que o vereador não 
recebia salário, oito vezes presidente desta casa, e o que é mais importante, uma pessoa muito 
popular da família carazinhense, e quem esta falando isso é uma pessoa com conhecimento de 
causa, porque a minha família, uma das famílias Leite de Carazinho, existe umas três ou 
quatro, mas através de meu pai, Gervásio Norberto leite, nós nos doutrinamos a sempre que 
podia ouvir o senhor José Maria Medeiros, em suas colocações, em seus trabalhos, sendo eles 
em reuniões publicas ou em visitas, as casas em Carazinho, as famílias, e sempre que 
podíamos nós estávamos acompanhando de perto o trabalho deste grande e incrível cidadão e 
homem de vida publica que é José Maria Medeiros, porque eu digo é, porque se encontra entre 
nós dando exemplo de muita vitalidade, de muita sobriedade no que fala, de muita clareza, e 
está mais uma vez nessa noite trazendo seu conhecimento, a sua colaboração nesta 
homenagem que a câmara lhe prestou, em nome dos 10 vereadores, em nome dos servidores 
da casa, em nome da comunidade de Carazinho, e também de seus familiares que aqui se 
encontram para prestar essa homenagem que a pouquinho foi descerrada a placa da 
presidência da casa Sala José Maria Medeiros, então eu passo a palavra a esse pequeno 
grande homem, que marcou época na política de Carazinho, fazendo política com clareza, com 
decência, e o que é mais importante, sempre estando muito atento a nossa comunidade e 
prestando um trabalho realmente muito relevante, quando eu falei na popularidade dele, 
realmente ele lembrou-me de algumas passagens ainda de quando era criança de 10, 12 anos, 
quando ele marcava as visitas nos bairros na época casa de alvenaria era muito difícil, era tudo 
casa de madeira, os porões eram como se fossem depósitos para guardar madeiras e outras 
coisas, melancias que os carroceiros buscavam para vender nas vilas da cidade, e o meu pai foi 
carroceiro, uma vida toda, foi tropeiro, e na época meu pai dizia assim, na sexta-feira, amanhã 
teremos a visita do Vereador José Maria Medeiros,  o que ele queria dizer com isso, que o pátio 
da nossa casa, que o porão da nossa casa, que a nossa casa, passava a ser a casa dele 
naquele momento, e que deveria estar muito em ordem, na organização e na limpeza, Paulino 
de Moura, isso é verdade, então eu digo aos senhores vereadores que eu vivi especialmente 
esses momentos na minha infância e procurei sim me modelar o pouco que pude e até onde 
pude alcançar na figura dessa pessoa maravilhosa que esta ao nosso lado, na política local de 
Carazinho, então na época nós tínhamos não que varrer o porão, lavar o porão que era de 
terra, mas tinha que lavar, porque iríamos receber a visita especial de um vereador de 
Carazinho, e que escreveu sua história e muito fez por essa comunidade, então eu passo a 
palavra em meu nome, em nome dos demais colegas que depois vão ter a oportunidade de se 
pronunciar, em nome da sociedade carazinhense como um todo, a esse cidadão que marcou 
época na política de Carazinho, para que faça as suas colocações, esta com a palavra, nosso 
amigo, ex-vereador dessa casa José Maria Medeiros; Senhor José Maria Medeiros; 

excelentíssimo senhor presidente do nosso estimado poder legislativo do nosso município, meu 
prezado amigo Luiz Leite, é com grande emoção que eu me dirijo a vossa excelência e aos 
senhores vereadores componentes dessa casa, o apoio e a generosidade demonstrada por 
vossas excelências em aprovar uma propositura de iniciativa do nobre presidente dessa casa 
me concedendo a honra inesperada de um dia ver o meu nome gravado na sala da presidência 
dessa casa, isto é a confirmação da confiança que eu recebi do meu povo de Carazinho, do 
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tempo em que eu participava desse poder e dedicava meu trabalho em defesa da prosperidade 
e do crescimento do nosso município, é uma preocupação que eu comecei a me preocupar 
desde o momento em que por motivos de enfermidade na minha família, enfermidade da minha 
saudosa e querida esposa Juvita, eu fui obrigado a pedir licença do meu partido para não mais 
participar da vida publica e me dedicar exclusivamente a acompanhar a enfermidade da minha 
saudosa e querida esposa, diante das informações que eu tive, que foram me dadas pelo 
competente Dr. Sergio Weimann, que era o medico que nós escolhemos para ela, especializado 
em moléstias do coração, ele me chamou o dia que eu pedi a sua visita para atender a minha 
senhora, que estava sentindo dores estranhas, e que havia caído um tombo ao levantar-se do 
leito, ele após examinar a minha esposa, ele me chamou particularmente e me deu um aviso, 
Medeiros a tua esposa esta acometida de uma doença irreversível, que ela pode ter um ano ou 
dois de vida, assim como pode morrer Instantaneamente, e foi realmente o que aconteceu, 
desde esse dia, eu me afastei, pedi licença ao meu partido, e comuniquei que eu ia me afastar 
da vida publica para acompanhar a doença da minha saudosa esposa, e que não mais iria 
concorrer aos pleitos vizinhos, obtive a compreensão da direção do meu partido, e não mais 
pleiteei cargo nenhum no poder legislativo, continuei observando ao lado da minha patroa que 
dali a poucos meses se consumou aquele aviso que tinha recebido de seu médico Dr. Sérgio 
Weimann, minha senhora em visita a nossa filha Marlene, na cidade de Camboriú, acompanhou 
a minha filha e seu esposo Paulo Ivo Sholler, e foram passar uns dias na cidade de camboriú, 
após o almoço a minha esposa saiu e a minha filha Marlene foi arrumar a cozinha, lavando a 
louça e outros trabalhos da dona de casa, e permaneceu mais de uma hora sem ter noticia nem 
volta da minha patroa que saiu rumo ao banheiro, ela levantou-se preocupada, foi ao banheiro, 
encontrou a minha senhora caída no chão, morta já, ai caiu sobre meus ombros um fardo muito 
pesado, impossível de suportar, mas graças ao meu Deus todo poderoso, a minha patroa me 
presenteou, me deu uma herança que eu carrego com grande satisfação, foi as três 
maravilhosas filhas que ela me deu e uma outra que nós adotamos, filha de criação, hoje 
senhor presidente, senhores vereadores, eu saio dessa casa com a tranqüilidade de que a 
minha atuação durante 35 anos ininterruptos, na casa do povo, no poder legislativo da minha 
cidade, eu certamente correspondi e confio na manifestação de apoio que recebo hoje do meu 
querido amigo Luiz Leite, presidente desta casa, e dos nobres senhores vereadores que 
aprovaram por unanimidade esta homenagem que recebo emocionado pela generosidade do 
meu prezado amigo e dos senhores vereadores que aprovaram essa propositura, muito 
obrigado ao meu querido amigo Luiz Leite, muito obrigado senhores nobres vereadores que 
compõe essa casa, meu agradecimento comovido e profundo pelas palavras generosas que 
recebi hoje aqui nessa casa a minha humilde pessoa, saio daqui, repito, agradecido do gesto de 
vossas excelências, do senhor presidente Luiz Leite, meu grande amigo, promotor dessa 
homenagem, que a mim hoje foi prestada, aos nobres senhores vereadores que aprovaram 
essa iniciativa do nobre presidente dessa casa por unanimidade, esta é senhor presidente e 
senhores vereadores, a 4ª homenagem que eu recebo nessa casa, incluindo uma homenagem 
que guardo com grande alegria no meu coração, a adoção que tive pelo nosso saudoso 
prefeito, Sebastião Olegário Haeffner, que após eu me afastar da vida publica ele encaminhou 
ao poder legislativo um projeto de lei em face de eu ser natural da vizinha e histórica cidade de 
São Borja encaminhou um projeto de lei propondo a minha adoção como filho de Carazinho, me 
concedendo um titulo de cidadão honorário que eu guardo com muita alegria e cuidado dentro 
do coração e na parede da minha sala, recebi uma outra homenagem dos meus colegas do 
poder legislativo, um cartão comemorativo aos trinta anos de trabalhos prestados na câmara de 
vereadores, a nossa comunidade, posterior a isso recebi uma outra homenagem recebendo um 
lindo cartão de prata que esta lá na minha sala, recebi e guardo com muito carinho esse lindo 
cartão de prata que me foi oferecido, comemorativo aos meus 35 anos de mandato, no poder 
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legislativo da minha cidade, renovo aqui, com as minhas despedidas, senhor presidente, e 
nobres senhores vereadores, e as senhoras e senhores que vieram assistir a realização desta 
homenagem que me foi prestada, talvez para o mais humilde servidor do povo que passou por 
essa casa legislativa, mas que fez todo o possível para corresponder à confiança que o povo 
me depositou, e me reelegeu por oito vezes, em oito períodos legislativos, muito obrigado 
senhores, muito obrigado aos presentes, muito obrigado ao nobre presidente dessa casa; 
Presidente Vereador Luiz Leite; continuando ainda fazendo parte da homenagem eu gostaria 
de convidar a sua filha Marlene, para que faça uso da tribuna para também prestar a 
homenagem comemorativa alusiva à placa indicativa da sala da presidência José Maria 
Medeiros, com a palavra a senhora Marlene; Senhora Marlene: ilustríssimo senhor presidente 
desta casa, Vereador Luiz Leite, senhores vereadores e demais presentes, eu filha do 
homenageado, José Maria Medeiros, sinto-me muito emocionada e lisonjeada por estar 
presente neste evento o qual ficará sem duvida gravado em minha memória para sempre, quero 
parabenizar e agradecer o nobre Vereador Luiz Leite, o qual teve a iniciativa de encaminhar 
esse projeto para apreciação dos demais vereadores colocando o nome de José Maria 
Medeiros na sala da presidência desse legislativo, ratificando as palavras ouvidas neste 
plenário, tenham a certeza que meu pai, foi um grande trabalhista, lutando sempre pela classe 
dos menos favorecidos, inspirando-se nas idéias das grandes lideranças, que foram Getulio 
Dorneles Vargas, Jango Goulart, e Leonel de Moura Brizola, pai, dedicaste 35 anos a vida 
pública, em prol de uma causa justa, o trabalhador, esta sua dedicação é uma lição de vida 
para mim e para todos, parabéns; Presidente Vereador Luiz Leite; antes de passar a palavra 
aos senhores vereadores, quero cumprimentar os servidores da casa, senhores vereadores, 
mais uma vez a família Medeiros, bem como seus netos, genros, demais familiares, imprensa 
escrita e falada, senhores vereadores que conquistaram uma cadeira neste poder legislativo, 
que estão presentes nesta sessão legislativa, suplentes de vereadores, representante da 
eletrocar, senhor Fernando, o Moreira que aqui se encontra e as demais pessoas que nos dão a 
honra de acompanhar essa reunião legislativa, gostaria agora de passar de imediato a palavra 
aos senhores vereadores para que façam uso da mesma pelo espaço de 3 minutos para fazer 
parte da homenagem prestada a esse grande homem que Carazinho teve o orgulho de ter nas 
fileiras políticas do nosso município, José Maria Medeiros, passamos a palavra de imediato ao 
Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, colegas 
vereadores, quero saudar o vereador eleito Leandro Adams, Erlei que esta aqui presente, nossa 
saudação, diretores da eletrocar aqui presentes, o nosso homenageado especial da nossa 
noite, José Maria Medeiros, seus familiares e amigos aqui presentes, dizer senhor presidente 
que eu sempre disse nas reuniões solenes, quando se homenageia as pessoas, que são as 
reuniões mais importantes da câmara de vereadores, muitas reuniões se discutem projetos, se 
discutem emendas, se discutem requerimentos, indicações, enfim, mas onde se homenageiam 
as pessoas na minha opinião é a reunião mais importante da câmara de vereadores, porque 
quem faz o desenvolvimento, o crescimento de uma comunidade são as pessoas, pessoas que 
escolheram Carazinho para viver, para trabalhar, para aqui desenvolver pessoalmente 
juntamente com seus familiares, seus amigos, essas pessoas que fazem acontecer o 
desenvolvimento em nossa cidade, então elas devem sim ser homenageadas e reconhecidas, o 
Vereador Luiz Leite presidente desta casa, parabéns pela sua iniciativa, não poderia ser melhor, 
colocarmos definitivamente o nome da nossa sala da presidência, como sala da presidência 
José Maria Medeiros, um homem dedicado 35 anos ininterruptamente como vereador dessa 
casa, oito anos como presidente do poder legislativo de Carazinho, na época em que vereador 
não recebia subsídios, pessoas voluntárias que trabalhavam por iniciativa própria como 
voluntários a sua comunidade, defendendo os interesses das pessoas aqui de Carazinho, 
certamente nosso sempre vereador José Maria Medeiros, muito de bom que tem em Carazinho, 
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seu desenvolvimento, dessa época até hoje, devemos ao seu trabalho, com certeza muitas das 
suas decisões, muitos dos seus projetos, muitas das suas idéias estão repercutindo hoje, 
refletindo no desenvolvimento e crescimento de nossa cidade, então nós gostaríamos deixar 
aqui registrado, da bancada do PMDB, desse vereador, do Vereador Déio, o reconhecimento 
pelo seu trabalho, pela sua dedicação na nossa cidade de Carazinho, como é bom e como é 
importante termos pessoas como o senhor, pessoas que honram o seu trabalho, fazendo em 
prol da nossa comunidade, que bom, o senhor é um exemplo de cidadão, que devemos 
reconhecer, e Carazinho já o reconheceu como cidadão honorário dessa terra, queremos aqui 
deixar nosso abraço, a seus familiares, a Marlene, sua filha extensivos a todos aqui presentes, 
seus amigos, a gente sabe que os eu circulo de amizade é muito grande em nossa cidade, 
certamente muitos colaboraram no sucesso que o senhor teve aqui como vereador e como 
cidadão dessa cidade, em nome da bancada do PMDB, parabéns, nosso reconhecimento pelos 
seu trabalho e sua dedicação, e o povo de Carazinho com certeza lhe agradece em nome 
dessa comunidade, nosso muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite: passamos a 
palavra ao Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, senhores 
vereadores, vereadores eleitos, vereador Leandro Adams, vereador Erlei, pessoas que fazem 
parte dessa reunião, familiares do senhor José Maria Medeiros que hoje é homenageado nessa 
casa com o nome da sala da presidência, José Maria Medeiros, em nome dos colegas Vereador 
João Mafalda, Vereador Jaime Fragoso e também João Batista que esta pelo PSDB, nós 
gostaríamos de dizer, a imprensa que também se faz presente, que talvez neste ano de 2008, 
onde esta casa prestou várias homenagens, a varias pessoas ilustres aqui de Carazinho, e 
também de toda a região, para nós vereadores talvez tenha sido a mais importante delas, neste 
ano de 2008, por se tratar de uma história viva deste poder e que muita gente ainda hoje se 
inspira na pessoa e no político que foi e ainda é José Maria Medeiros, eu acredito de que a 
câmara de vereadores através do Senhor presidente, Vereador Luiz Leite, não poderia ter sido 
mais feliz, em propor esta homenagem ao senhor José Maria Medeiros, e que importância para 
nós, acredito eu, vereadores, principalmente para mim, eu acredito que faça das minhas 
palavras os demais vereadores, em poder dizer de que falo agora em especial ao meu ex-
colega vereador José Maria Medeiros, que satisfação poder, José Maria Medeiros, dizer, colega 
vereador, que honra que nós temos em poder ter o senhor como colega desta casa legislativa, 
sabemos que muitos outros passaram, muitos outros deixaram legados, muitos outros deixaram 
aquilo que tinham de melhor durante suas vidas neste legislativo, mas acredito que ninguém 
mereça mais do que o senhor esta justa homenagem deste poder legislativo, quero parabenizar 
também aos familiares, e dizer de que a gente também sente colegas, vereador José Maria 
Medeiros, uma certa pontinha de inveja dos familiares porque certamente o seu legado eles 
estão aprendendo e estão  levando e podendo dessa forma levar a outros carazinhenses aqui 
da nossa comunidade que com certeza o senhor deixou e tem muito ainda a deixar com relação 
a sua vida, e a sua forma de ter nas pessoas, principalmente os mais humildes, a sua 
preocupação, queria dizer de que a satisfação, José Maria Medeiros, não esta em receber 
homenagem, e sim em estar merecendo a homenagem, e o senhor certamente merece essa 
homenagem, e acredito eu, como disse dias atrás ao Vereador Felipe Sálvia, que aqui na 
câmara por estar chegando ao sexto mandato, ele seria diferente de nós, e acredito que em 
Carazinho, em toda história de Carazinho o senhor também faz a diferença, nós vereadores, 
aqui desta casa, todos que até esse momento passamos, nós fizemos sucesso, porque 
estivemos e caímos fora, mas o senhor faz história nesta casa e permanecerá certamente viva 
para sempre, quem quiser se espelhar na política, se espelhe em José Maria Medeiros, 
parabéns por essa homenagem presidente, parabéns vereadores, me sinto muito feliz em poder 
lhe chamar de colega ou ex-colega vereador José Maria Medeiros, parabéns por essa iniciativa, 
e que Deus abençoe e ilumine a sua vida e que deixe o senhor ainda por muito tempo em 
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nosso convívio e nós podendo desfrutar deste convívio com o senhor que certamente é um 
orgulho para todos nós, parabéns; Presidente Vereador Luiz Leite; passamos agora a palavra 
ao Vereador Antonio Azir, para que faça uso da tribuna relativa à homenagem ao ex-vereador 
desta casa José Maria Medeiros; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores 
vereadores, também queremos saudar os vereadores eleitos Leandro Adams, Erlei, demais 
pessoas que já foram nominadas, ao homenageado da noite, nosso sempre Vereador José 
Maria Medeiros, seus familiares, nossa saudação especial, em nome também do Vereador 
Paulino de Moura, falamos em nome da bancada do PTB, não poderíamos deixar de nos 
reportar também a pessoa do senhor José Maria Medeiros, como já dito anteriormente pelos 
meus colegas é um exemplo de cidadão e também foi um exemplo de vereador, 35 anos como 
vereador, é praticamente uma vida toda, nós às vezes nos elegemos por dois ou três mandatos 
e pensamos que somos muito bom de voto, imagine então 35 anos  como vereador, oito anos 
como presidente desta casa, realmente o senhor já fez história no poder legislativo de 
Carazinho, dificilmente alguém repetira este feito, então realmente a sua família, o senhor, deve 
ter muito orgulho desta realização, e somente quem é muito bom, quem trabalha muito, quem 
tem princípios, quem tem ética chega a uma marca dessas, com certeza o senhor tinha isso na 
sua vida publica, quando presidente desse poder legislativo, acompanhado do Vereador 
Cláudio Santos, até fui fazer uma visita ao senhor, para lhe ouvir, porque sempre o considerei, 
mesmo não tendo oportunidade de acompanhar o seu trabalho, mas através das outras 
pessoas sempre lhe considerei um símbolo vivo deste poder legislativo, sinto-me feliz e 
certamente feliz é a comunidade que pode e que tem pessoas para homenagear do seu quilate, 
do nível de pessoa que o senhor foi, e que o senhor é, a sua história aqui com certeza 
emocionada nos contagiou, largando da vida publica para se dedicar a sua esposa nos últimos 
momentos, mais uma vez o senhor demonstrou o grande político que foi, mas o grande homem 
que é, isto realmente é um legado a todos nós e um exemplo a ser seguido, nós que vivemos 
numa sociedade em crise de ética, falta de ética, muitas vezes uma sociedade que não valoriza 
mais a família, o senhor aqui nos deixa com suas palavras, mais uma vez o senhor mesmo 
dizendo, que foi um homem humilde, permanece humilde, com suas palavras nos deixa uma 
grande lição que todos nós deveremos procurar seguir e também as pessoas da nossa 
sociedade, quero dizer do senhor do tamanho do nosso agradecimento, por ter ajudado 
Carazinho a se desenvolver, e também o nosso reconhecimento como homem publico que o 
senhor foi, extensivo a todos os seus familiares, o nosso, quero dizer assim com sinceridade 
mesmo, o nosso agradecimento à família do senhor José Maria Medeiros que esta aqui unida 
em torno do senhor, que o senhor além de homem publico foi um bom homem de família, por 
isso hoje recebe aqui as homenagens de sua família, em nome da bancada do PTB, deixo aqui 
o nosso agradecimento, nosso reconhecimento, e parabenizo o senhor pelos seus 35 anos de 
vida publica, não poderia ter nome melhor para ser escolhido para homenagear a sala dos 
presidentes que passarão por essa casa, bem escolhido, bem lembrado pelo Presidente 
Vereador Luiz Leite, jamais poderia ser de outra forma que não aprovação por unanimidade 
desta casa, a aprovação do seu nome, pois 35 anos, e nós sabemos que o senhor sempre lutou 
por aquele mais humilde, pelo trabalhador, por aquele que realmente mais precisa do serviço 
publico, aquele que mais necessita do amparo da boa política, obrigado e parabéns novamente 
ao senhor; Presidente Vereador Luiz Leite: com a palavra Vereador Vilson Paese; Vereador 

Vilson Paese; senhor presidente, nobres colegas, imprensa aqui representada pela Ana Maria, 
radio Gazeta, meus queridos colegas eleitos, Leandro,  Erlei, ao Marcos, suplente que não se 
elegeu, Fernando da eletrocar, Silveira, funcionários, amigos aqui presentes, família do 
homenageado, José Maria Medeiros, nossa saudação a vocês, parabéns por esse cidadão, por 
esse vereador eterno, que não é ex não, é presente, quem foi vereador por 35 anos no 
parlamento aqui, neste poder legislativo, oito anos presidente do poder legislativo de Carazinho, 



 12 

tu és eternamente Vereador José Maria Medeiros, e nós atentamente ouvimos desde a entrada 
antes de chegar na sala da presidência, da inauguração da placa, José Maria Medeiros, e tu 
esta de parabéns presidente, porque que bom quando o novo presidente assume o poder 
legislativo, encontra na sua porta lá o nome José Maria Medeiros, esta figura impar, Marlene, 
pode se orgulhar sim do seu pai, essa figura impar, que daí o presidente sempre tem que se 
espelhar, lembrar no passado, na história, no presente, em tudo que o José fez, inclusive em 
muitas das legislaturas, Vereador Paulino de Moura, meus queridos colegas, quando vereador 
trabalhava sem remuneração, trabalhava por amor a camiseta, e amor à comunidade, e eu 
chegava em 73 em Carazinho, Medeiros, para assumir o IPE, e a sua história repercutia 
realmente, não digo do Iapoque ao Chui porque é muita extensão, mas na nossa região, junto 
com a sua felicidade, quatro homenagens pelo poder legislativo, e executivo, mas junto nesta 
homenagem hoje que você esta recebendo na  alegria do seu coração, de sua família, pode ter 
certeza que nós vereadores, os 10, as outras legislaturas também, estão dividindo essa alegria 
contigo, de nós conhecer uma pessoa como você, um cidadão como você, um homem publico 
como você, que enche de orgulho nesse momento que nós vivenciamos quando muitos usam 
do poder, em vez de fazer o bem para a comunidade, serei breve senhor presidente, e vou 
fazer a conclusão, em vez de trabalharem para o bem da comunidade, muita gente, vê no dia a 
dia, Políticos de nome e renome, usarem o dinheiro do povo para beneficio próprio, levar 
vantagem de quando o povo acreditou nele, deu oportunidade, e nós temos em você, José 
Maria Medeiros, me arrepio de alegria, de satisfação e de emoção, uma pessoa que marca e 
que marcou, e vai marcar para o resto da vida, parabéns a toda a família, parabéns ao povo de 
Carazinho, a comunidade carazinhense, por ter tido um cidadão, um homem político como 
vossa excelência, meu querido colega, se assim permitir, sempre vereador desta casa, 
presidente desta casa, muito obrigado, eu não quero dizer, senhor presidente, que estou 
falando em nome do PDT porque vossa excelência já falou, mas é orgulho para a família 
trabalhista, tê-lo como um homem que sempre trabalhou aqui nesta casa, e pela história que 
você praticou, a toda família me inclino para dizer, parabéns a você Medeiros; Presidente 
Vereador Luiz Leite; quero registrar também que as palavras do Vereador Vilson Paese 
também esta representada pelo Vereador João Batista, encerrando as nossas homenagens a 
esse incrível cidadão carazinhense, Eternamente vereador e presidente dessa casa, senhor 
José Maria Medeiros, carinhosamente chamado pela comunidade de seu Medeiros, ou 
vereador Medeiros, eu dou por encerrado esse momento, as homenagens do poder legislativo, 
e convido ao senhor José Maria Medeiros, bem como os seus familiares se assim quiserem, 
para permanecer no plenário para acompanhar o desenrolar da nossa reunião ordinária, a qual 
passaremos neste momento para a ordem do dia, passando agora para a apreciação e votação 
dos requerimentos e moções, anteriormente concedendo tempo para que as pessoas possam 
se despedir do Vereador José Maria Medeiros; dando prosseguimento a reunião quero registrar 
a presença de seu Silveira, que a gente sempre registra nas nossas reuniões ordinárias, 
passando de imediato a ordem do dia, convido o Secretário Vereador Cláudio Santos para fazer 
a leitura do numero e autor dos requerimentos que os vereadores deram entrada nessa reunião 
legislativa, bem como também o requerimento que esta com pedido de vistas de autoria do 
Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor 
presidente, essa semana eu tomei por liberdade de ir até o CMPP lá buscar as informações que 
eu precisava então estou pedindo a retirada desse pedido de informação; Presidente Vereador 
Luiz Leite; pois não, então o autor solicita a retirada deste requerimento pedido de informação, 
o qual estava sobre pedido de vistas do Vereador Antonio Azir, fica retirado de tramitação para 
apreciação e votação, indo os demais requerimentos para apreciação e votação dos senhores 
vereadores; Secretário Vereador Cláudio Santos; requerimento nº 01 Vereador Adroaldo De 
Carli e Vereador Déio  – PMDB; nº 02 Vereador Cláudio Santos – PSDB; nº 03 Vereador 
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Cláudio Santos – PSDB; nº 06 Vereador Vilson Paese – PDT; nº 07 Vereador Vilson Paese – 
PDT; Presidente Vereador Luiz Leite; está em discussão os requerimentos que deram 
entrada pelos senhores vereadores para apreciação e votação nesta reunião ordinária, esta em 
discussão, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, 
senhores vereadores, ao nosso suplente de Vereador Marcos Soares, ao Jonatas, ao seu 
Silveira, aos servidores da casa, eu peço a compreensão da vossa excelência, senhor 
presidente, para que eu possa, até porque foi suspenso o pequeno e o grande expediente eu 
possa me ater a duas indicações que eu fiz na noite de hoje, uma delas é a situação criada e ai 
eu quero dizer que o Vereador Antonio Azir com muita propriedade disse para as pessoas que 
tocam o trânsito, especificamente ao Jairo, que tinha vicio de origem sim, a situação das 
sinaleiras, a situação das lombadas eletrônicas, deveria se fazer uma analise melhor, e o que 
acontece agora, eu até estou falando porque eu já falei com o senhor prefeito, eu não posso 
conceber que ali na frente do grande Hotel, no Santander, ali no posto centro, tenham trancado 
o contorno para que as pessoas possam voltar para ali poder abastecer, para ali poder voltar 
para o centro, fecharam aquela situação, e aquela situação esta muito preocupante porque o 
que acontece ali, as pessoas que iam abastecer ali não abastecem mais, eles geram lá em 
torno de seis, sete empregos, então eu estou solicitando como a justiça determinou a 
suspensão temporária de cobrança de multa, disso e daquilo, que o prefeito também entenda, 
que deva tirar aqueles meios fios que estão lá, eu gostaria muito de fazer esse pedido, já fiz 
pessoalmente ao prefeito Alexandre, inclui também, já te dou um à parte Vereador Adroaldo De 
Carli e Vereador Antonio Azir, incluir aqui também na frente da água e luz, porque eu acho que 
ali é muito importante também para o contorno das pessoas, inverter aquela mão que agora só 
sobe, que antes ela descia e subia, que deva se fazer isso porque o escoamento que vai para 
os Bairros Vila Rica, Loeff, então nós precisamos urgentemente que o prefeito tome essa 
decisão, porque a decisão judicial já ampara ele de fazer isso, então que ele tome realmente 
uma decisão de tirar esses meios fios, sim Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De 

Carli; Vereador Alemão, realmente é muito preocupante, sitas-te um caso Especifico do posto 
centro, do qual eu concordo também, vamos tomar como exemplo esse posto, assim como 
outros estabelecimentos comerciais, fechando aquele retorno, onde o condutor irá fazer o 
próximo retorno, cinco ou seis quadras após, realmente é um problema sério que tem 
solucionar, tem que ter via que de alternativa de fazer o retorno, antes de cinco ou seis quadras, 
nem que seja dobrar a quadra, mas ali nem assim não pode, depois é contramão, depois nem 
tem acesso mais para o centro, então realmente é problemático, acho que vale a pena fazer 
uma revisão, muitos comerciantes tem chegado até nós assim como os vereadores também, 
reclamando intensamente, o baixo volume de vendas, ocasionado por essa interrupção, 
acredito que deva revisar, a Associação comercial esta ai, a CDL, entidades enfim, nós 
concordamos com suas reivindicações, acredito que sua preocupação é de todos nós e em 
especial dos estabelecimentos de Carazinho, é isso aí, obrigado e parabéns pela iniciativa; 
Vereador Paulino de Moura; sim Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; também 
quero parabenizá-los, porque eu até iria fazer essa indicação também, eu estive andando essa 
semana pela cidade e realmente olha, tem que haver algum bom senso nas decisões que se 
toma, o que fizeram na nossa avenida aqui realmente nem em uma grande metrópole existe e 
além de tudo ainda colocaram visualmente uma coisa muito feia ainda, esta tudo torto, tem 
locais que já tiraram alguns, aqui eu quase coloquei o carro em cima dos cordões porque eu 
estava acostumado a fazer os retornos e fazer o retorno cheio de cordão, então Vereador 
Paulino de Moura, além do posto centro, eu acho que em toda cidade tem que fazer uma 
revisão, fizeram sem avisar ninguém, sem sinalização,não tem pintura, uma improvisação 
assim, muito, muito, realmente faltam até palavras para falar o que fizeram, é uma verdadeira, 
com o perdão da palavra, uma verdadeira bagunça o que fizeram no transito de Carazinho, é 
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lamentável o que aconteceu, porque a gente não tem nem como explicar para o cidadão, 
porque nem a gente consegue mais entender, nem a gente mais consegue andar, aqui no 
centro não dá mais para andar, não tem como fazer retorno, é uma sinaleira em cima da outra, 
pega uma fechada, pega todas fechadas eu andei em muitas cidades por ai, tenho andado ai, 
fui a Curitiba semana passada, em todos os lugares que a gente vai, Brasília, São Paulo, não 
existe uma cidade que nem Carazinho, sinceramente, eu não sei, falei para o Jairo ali, a maioria 
dos vereadores estavam presentes, então eu não sabia que o projeto era dele, porque eu  
pensei que fosse alguém de fora da nossa cidade, porquê o que fizeram aqui é lamentável, e eu 
espero que isso possa ser revisto, nós até sabemos que tem um contrato, que tem uma multa, 
mas se não for muito grande tem que pagar a multa e tirar algumas sinaleiras aqui, pensar 
novamente nos estacionamentos, eu estava observando Porto Alegre, até comentava com o 
Vereador Paulino de Moura na ultima vez que a gente esteve lá, as esquinas lá tem três, quatro 
ou cinco metros de proibido estacionar, Carazinho tem 50 metros, proibindo estacionar, então 
não é viável o que foi feito, de repente claro a intenção deve ter sido boa, mas infelizmente esta 
um caos, tem que ser revisto; Vereador Paulino de Moura; obrigado Vereador Antonio Azir, eu 
convidaria senhor presidente que se nós pudéssemos fazer uma comissão para que nós 
possamos ir até o prefeito e não é sustentação ou oposição, uma comissão onde nós 
precisamos, e eu fui falar para  o engenheiro, e o engenheiro disse que não ia mudar, que não 
ia mudar, eu disse mas tu não manda no transito de Carazinho, hoje quem detém o comando 
do transito de Carazinho é o prefeito municipal, ele também está intransigente, quer fazer como 
ele quer, do jeito que ele quer, então eu acho que nos temos que formar uma comissão aqui, ir 
até a prefeitura e falar para o prefeito isso, porque ai nos estaremos contribuindo, e senhor 
presidente, só mais um segundinho, eu acho que essa outra indicação, mas ela vai trazer 
algumas polemicas, eu quero que os colegas participem disso, o que eu estou sugerindo ao 
prefeito municipal, a Aurora pela crise mundial, ela trancou temporariamente o investimento em 
Carazinho, vai participar novamente a partir de 2010, nós fizemos uma autorização no valor de 
R$ 400.000,00 para a compra dessa área, e nós temos lá no distrito industrial Iron Albuquerque 
várias empresas que estão se instalando lá, não tem condições de água, de luz de infra-
estrutura, disso e daquilo, será, eu não sei a parte legal, será que nós não poderíamos inverter 
isso, porque os próximos legisladores, vão ter o poder de aumentar ou diminuir Vereador 
Antonio Azir, o recurso para a compra da área da Aurora e esse recurso esta lá hoje, na minha 
visão, ocioso, porque ele vai ficar lá para uma possível compra da área, mas que essa área só 
vai ser colocada à disposição da Aurora  a partir de 2010, também estou fazendo uma indicação 
para que nós estudamos, daí eu acho que nós, poder legislativo, poder executivo, a sociedade 
como um todo, daqui um pouquinho botar um pouco desse recurso no distrito industrial, onde 
vai abranger diversas empresas já me procuraram , com certeza procuraram vocês, colegas 
vereadores, então essa indicação eu queria muito discutir ela, nem que nós não mandamos 
hoje para o prefeito, mas que se nós pudéssemos discutir a viabilidade desse recurso para 
parte dele ir lá para o distrito industrial Iron Albuquerque, onde vai beneficiar muitas empresas, 
Vereador Adroaldo De Carli, até você que é do comercio; Vereador Adroaldo De Carli; 

rapidamente só para colaborar Vereador Alemão, a LDO, que nós votamos, prevê um aporte 
financeiro de mais de oitocentos e cinqüenta mil, além dos quatrocentos que é a compra da 
área, e também incentivo à empresa aurora que vira para Carazinho, então veja bem, na 
verdade nós temos um milhão duzentos e cinqüenta, nessa questão ai, então realmente é um 
valor grande, mas também não podemos vacilar, deixar esse valor e de repente, eu acho que 
se a Aurora não vem esse ano, vem ano que vem, deve ser adquirida a área de qualquer 
maneira, acredito que tem que garantir a área enquanto esta ai, realmente merece um estudo 
aprofundado, tem razão, mas deve ter muita cautela nesse momento, o município não pode dar 
para trás e simplesmente retirar esses valores, acredito que merece muita cautela e serenidade 



 15 

nesse momento tão delicado e acredito que a Aurora logo vira para carazinho, isso é uma coisa 
momentânea, vamos torcer para isso, obrigado; Vereador Paulino de Moura: sim Vereador 
Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; na mesma linha de  pensamento do Vereador Adroaldo 
De Carli, penso eu que seria muito precipitado num anuncio da Aurora agora, até porque existe 
uma crise mundial, em função disso existe essa suspensão de investimento por hora, seria 
muito precipitado o município já estar jogando a toalha, já estar retirando os recursos, já estar 
retirando o incentivo, de uma empresa de um envergadura dessa, certamente irá mudar a 
nossa economia local, regional, creio eu que é muito cedo para se fazer esse tipo de coisa, nós 
temos que esperar, aguardar, ver o que vai acontecer, ver o cenário para o próximo ano, para o 
próximo ano de 2010, creio eu que ainda não é o momento de nós estarmos mexendo no 
recurso da aurora, até porque essa área esta assim disposto e esta esperando o investimento 
da aurora, e se por ventura, a gente não pode nem imaginar isso, não vier a Aurora, destinação 
dessa área e desse recurso nunca será tarde para se fazer, mas creio que é muito cedo para já 
estarmos pensando em retirar esses recursos, obrigado; Vereador Paulino de Moura; senhor 
presidente o senhor vê como  a situação ela é melindrosa, ela é complicada, porque eu vejo 
que as empresas de Carazinho também precisam deste incentivo, hoje nós temos noventa mil 
reais tanto no orçamento quanto na LDO, então o que eu vou fazer, eu vou retirar essa 
indicação, eu vou retirar essa indicação, mas vou pedir novamente, vamos fazer uma comissão 
de vereadores aqui e vamos estudar o que nós podemos fazer, como podemos contribuir com 
recurso para o distrito industrial para que essas empresas também sejam atingidas, vamos 
trazer algumas empresas aqui, vão questioná-las, o que elas precisam, se é dinheiro, se é infra-
estrutura, se é isso se é aquilo, eu peço a retirada dessa indicação, que é a de nº 01, para que 
nós possamos fazer uma discussão mais ampla, mas eu gostaria também senhor presidente, 
senhor me perdoa, de que se fizesse uma comissão, e chamasse as empresas, sim vereador; 
Presidente Vereador Luiz Leite; eu até deixo a teu critério, como autor da proposição de 
formar a comissão, convidar os colegas vereadores, formar a comissão, e levar adiante a 
discussão, o trabalho, porque realmente é importante discutir em vários vereadores os 
problemas hoje de infra-estrutura do nosso distrito industrial, porque eu acredito que os 
investidores quando vem a Carazinho a fim de construir e a fim de estabelecer-se aqui com 
suas empresas a primeira coisa que eles querem ver é quais as condições que o distrito 
oferece, tem infra-estrutura, e infra-estrutura é tudo, não é só uma coisa nem outra, é tudo que 
precisa, energia, ruas boas, água potável, telefonia, essas coisas, então eu acredito que foi 
muito feliz essa sua idéia, e espero que esta discussão entre os senhores vereadores possa 
surtir efeitos positivos porque Carazinho não pode parar, Carazinho tem que a cada momento 
mostrar que  esta investindo para atrair novos investimentos, novas empresas não esquecendo 
nunca das nossas aqui, que precisam de um aporte, um investimento de um apoio de um poder 
legislativo, executivo para desenvolver seus negócios, suas atividades e gerar emprego e 
renda; Vereador Paulino de Moura; muito obrigado senhor presidente, desculpa o adiantado, 
mas são duas matérias de muita importância para a sociedade de Carazinho, obrigado, sim 
Vereador Vilson Paese, João Batista primeiro por gentileza; Vereador João Batista; 

complemento Vereador Paulino de Moura, para nós conseguirmos a licença da FEPAM, 
primeiro passo nós temos que ter a infra-estrutura no distrito industrial, e complementar a infra-
estrutura é luz, água e pavimentação, depois que tivermos toda essa infra-estrutura no distrito 
industrial, ai nós podemos encaminhar a FEPAM a autorização, porque enquanto não tivermos 
toda essa infra-estrutura não podemos instalar as empresas no distrito industrial, então o 
primeiro passo, o caminho é por ai, realmente nós darmos prioridade à infra-estrutura do distrito 
industrial para depois fazer os acesso ao distrito industrial, temos que ir até o DAER, já 
pensando no futuro para viabilizar a instalação dessas empresas no distrito industrial Iron 
Albuquerque; Vereador Paulino de Moura; até para complementar a sua informação, hoje não 
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tem nada lá, infelizmente não tem rua calçada, não tem rua pavimentada; Vereador João 
Batista; se não tiver a autorização da FEPAM, ninguém pode se instalar, o que a FEPAM vai 
exigir, luz, pavimentação, água, e o acesso; Vereador Paulino de Moura; mas então primeiro 
temos que fazer nossa parte; Vereador João Batista; enquanto não tiver isso ai, a FEPAm não 
vai autorizar, tem uma autorização prévia na prefeitura, mas não uma autorização definitiva; 
Vereador Paulino de Moura; obrigado, Vereador João Batista, sim Vereador Vilson Paese;  
Vereador Vilson Paese; Vereador Paulino de Moura, no dia  do orçamento que foi votado aqui, 
esse vereador queria colocar uma emenda de quinhentos mil para o distrito, só que foi 
intempestivo, que eu cheguei atrasado, e fiz um pedido e apresentar a emenda, e fiz verbal, 
porque nós sabemos da condição do distrito, e se o distrito não dá condições, nem uma 
empresa virá a Carazinho, agora eu quero com muita preocupação, peço até desculpa a vossa 
excelência, porque eu estava lá fora fui tirar o carro da saída do Medeiros que meu carro estava 
atrapalhando, vossa excelência gostaria de tirar da verba que é da Aurora, destinada duzentos 
mil, para que fosse reconduzida ao distrito industrial, é isto vereador; Vereador Paulino de 
Moura; colega vereador, vossa excelência não estava aqui dentro, eu fiz a indicação mas 
primeiro perguntei aos colegas vereadores o que eles achavam, retirei a indicação, porque eu 
entendo que ela é polemica, que ela é preocupante, nós tirando um recurso da possível compra 
da área da aurora, nós poderemos estar mostrando sinal de fraqueza, então eu quero dizer a 
vossa excelência que não tem mais essa preocupação, da indicação que eu fiz porque eu retirei 
ela, mas eu não quero parar, eu quero é continuar discutindo isso com os colegas vereadores, 
para que nós possamos buscar sim, via orçamento, via não sei o que, um recurso maior, para o 
distrito industrial para que nós possamos lá dar infra-estrutura que o Vereador João Batista esta 
dizendo, para dar licença a FEPAM precisa da infra-estrutura, e ainda não tem, então nós 
temos que trabalhar para que a infra-estrutura do distrito industrial seja complementado, então 
assim, não vou interpelá-lo, porque a vossa excelência na votação da LDO também por seus 
afazeres chegou um pouco mais tarde, e agora o senhor  estava tirando o carro lá, então a 
partir de agora começa da estaca zero; Vereador Vilson Paese; vereador, até para que eu 
possa complementar já, que você me oportunizou o à parte, que bom que vossa excelência 
retirou a indicação, que bom, veja você senhor vereador, se nós mandarmos essa indicação 
tirando nesse momento crucial que vive nesse pais, é passageira e é muito rápida, porque tudo 
vai passar, ligeirinho, e nós não podemos de forma nenhuma mostrar fraqueza, e tirar incentivo 
com condições para a aurora vir amanha, o que é da Aurora é da Aurora, Aurora vai ser 
implantada, com turbulência no mercado ou não, então vamos buscar dinheiro em outro lugar, 
vamos deixar esse distrito em condições, mas a Aurora para mim que sou otimista vira a 
Carazinho, com turbulência ou sem turbulência, obrigado; Vereador Paulino de Moura; eu não 
discordo de vossa excelência de que ela vira, eu tenho certeza que ela vira, só que você na 
ânsia de querer resolver algum problema você procura o caminho mais curto, e eu antes de 
tomar esse caminho consultei os colegas vereadores, agora nós vamos formar uma comissão, 
e vamos continuar ajudando o distrito Iron Albuquerque, e os empresários de Carazinho, 
obrigado senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Luiz 

Leite; esta em discussão os requerimentos, não havendo vereador que queira discutir 
colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovados os requerimentos por unanimidade, convido o senhor secretario para 
que proceda a leitura do nº e autor das moções que deram entrada nesta noite, para apreciação 
e votação, apresentadas pelos senhores vereadores; Secretário Vereador Cláudio Santos; 

moção de nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 02 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 
05 anexa a essa moção Vereador Vilson Paese – PDT; anexa também a do Vereador Adroaldo 
De Carli do mesmo teor, nº 03 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 04 Vereador Adroaldo 
De Carli – PMDB; nº 10 Vereador Vilson Paese  – PDT; nº 08 anexa a moção de nº 04 Vereador 
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Vilson Paese –PDT; Presidente Vereador Luiz Leite;  esta em discussão as moções, não 
havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovadas as moções por 
unanimidade, solicito ao senhor secretario para que proceda a leitura do nº e emenda e autor 
dos projetos de lei que irão a votação essa noite , bem como os pareceres da comissão de 
justiça e finanças e da ordem econômica e social; Secretário Vereador Cláudio Santos; 

PROCESSO 2.116/205/08, Projeto de Lei 133/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza 
a abertura de crédito suplementar no Orçamento de 2008, no valor de R$ 410.950,07; 
PROCESSO 2.155/210/08, Projeto de Lei 139/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Revoga 
a Lei Municipal n° 6.085/04, que autoriza a permissão de uso de um imóvel ao Instituto Cultural 
Ítalo Brasileiro Giuseppe Garibaldi; PROCESSO 2.156/211/08, Projeto de Lei Complementar 
010/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Acrescenta o § 4°, ao artigo 24 da Lei 
Complementar 07/90 – Estatuto dos Servidores Municipais; PROCESSO 2.196/212/08, Projeto 
de Lei 140/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza a abertura de crédito suplementar 
no Orçamento da Câmara Municipal, no valor de R$ 38.430,00; parecer da comissão de justiça 
e finanças tem o mesmo teor de todos os projetos, apenas alternando o relator, parecer:  o 
presente projeto  de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor, sala das 
reuniões 03 de novembro de 2008, Vereador Antonio Azir – Presidente, Vereador João Mafalda 
– secretário substituindo ao Vereador Gilnei Jarré que não encontra-se na reunião, e Vereador 
Josélio Guerra – membro; parecer da comissão de ordem econômica e social também o teor é 
o mesmo de todos os projetos alternando o relator, parecer: o presente projeto de lei encontra-
se apto a ser incluído na ordem do dia, sala das reuniões 03 de novembro de 2008, Vereador 
Vilson Paese – presidente, Vereador Cláudio Santos – secretario  e Vereador Paulino de Moura 
– membro; Presidente Vereador Luiz Leite: esta em discussão os pareceres da comissão de 
justiça e finanças, bem como da ordem econômica e social dos referidos projetos de lei que irão 
a votação nesta noite, esta em discussão, não havendo vereador que queira discutir colocamos 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, 
aprovados os pareceres da comissão de justiça e finanças bem como da ordem econômica e 
social por unanimidade, esta em discussão os projetos de lei com os pareceres da comissão de 
justiça e finanças, bem como da ordem econômica e social já aprovados, esta em discussão, 
não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovados os projetos por 
unanimidade; nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus declaro encerrada a 
presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser 
realizada dia 10/11/2008  às 18:30 minutos, um boa noite a todos.  
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