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Ata da Reunião Extraordinária do dia 05 de novembro de 2007.....Ata 48 
 

Presidente Vereador Vilson Paese; havendo quorum regimental e sob a proteção de Deus 
declaro abertos os trabalhos da presente reunião extraordinária da Câmara Municipal do dia 
05/11/2007. antes de convidar o Vereador Luiz Leite para ler um trecho da Bíblia, eu quero já 
registrar a presença e cumprimentar o Paulo Mulller da nossa rádio comunitária, presidente da 
UACC, o Jorge Baltar, engenheiro nosso amigo, nosso irmão, secretário Gilnei Jarré, a Ana 
Maria da rádio Gazeta, meu diretor do meio ambiente Claudir, meu amigo, o Alexandre, 
Engenheiro, que também ajudou na elaboração desse projeto, ao Serginho do Diário da 
Manhã, a todos sejam bem vindos nessa sessão e convido de imediato o Vereador Luiz Leite 
para proceder a leitura de um trecho da Bíblia, e solicito a todos que permaneçamos em pé; 
convido o Secretário Vereador Cláudio Santos para proceder a leitura do expediente da 
presente reunião, seria a convocação; Vereador Cláudio Santos; convocação: de acordo 
com o artigo 73 parágrafo 5º e 6º convoco os senhores vereadores para uma reunião 
extraordinária solicitada pelo senhor presidente Vereador Vilson Paese, a ser realizado no dia 
05/11/2007, segunda-feira, previsto para as nove horas para apreciação dos seguintes 
projetos de lei em regime de urgência: Projeto de lei nº 146/07 autoria do executivo Municipal. 
P- 2312/227/07. Ementa:  altera denominação de secretária. Projeto de lei nº 152/07. P- 
2318/233/07. Ementa: dá nova redação aos incisos I e II do Art. 5º da lei Municipal nº 6.084/04 
que cria o Fundo Municipal do meio ambiente. Projeto de lei nº 153/07. P- 2319/234/07. 
Ementa: dá nova redação ao caput e ao § 1º da lei Municipal nº 5.401/00 que cria o conselho 
Municipal do meio ambiente e revoga a lei nº5.587/00. Projeto de lei autor executivo Municipal. 
Nº 155/07. P-2320/235/07. Ementa: 2320/235/07. Ementa: estabelece a legislação e 
regulamenta o licenciamento ambiental no município de Carazinho com suas respectivas 
sanções e dá outras providências. Projeto de lei autor executivo Municipal. Nº 156/07. P-
2321/236/07. Ementa: estabelece normas de proteção e promoção de arborização no 
município de Carazinho e dá outras providencias. Projeto de lei autor executivo municipla. Nº 
157/07. P- 2322/237/07. Ementa: institui a taxa de licenciamento ambiental do município de 
Carazinho. Sala das reuniões 05 de novembro de 2007, Presidente Vereador Vilson Paese, 
cientes: Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Paulino de Moura, Vereador Antonio Azir, 
Vereador Cláudio Santos, Vereador Jaime Fragoso, Vereador Luiz Leite; Presidente 
Vereador Vilson Paese; solicito ao secretário que faça a leitura do nº e autor dos projetos, e 
também o parecer da comissão de justiça e finanças e da ordem econômica e social e o 
parecer a emenda de autoria do Vereador Adroaldo De Carli; Secretário Vereador Cláudio 
Santos; Projeto de lei nº 146/07 autoria do executivo Municipal. P- 2312/227/07. Ementa:  
altera denominação de secretária. Senhor presidente, pelo presente encaminhamos a essa 
Egrécia casa o projeto de lei nº 146/07, desta data, o qual altera denominação de secretária 
para apreciação sob regime de urgência. Exposição de motivos: justificamos o presente 
projeto de lei, de alteração da denominação da secretária Municipal de desenvolvimento, 
agricultura, industria, comércio e habitação passando a denominar-se secretária Municipal de 
desenvolvimento, agricultura, industria, comércio, habitação e meio ambiente, tendo em vista 
do processo de municipalização do meio ambiente, onde os munícipes poderão solicitar as 
licenças ambientais no município, não necessitando mais requer junto a FEPAM, exceto os 
casos de alta poluição. Atenciosas saudações. Alexandre A. Goellner. Prefeito. Projeto de lei 
nº 152/07. P- 2318/233/07. Ementa: dá nova redação aos incisos I e II do Art. 5º da lei 
Municipal nº 6.084/04 que cria o Fundo Municipal do meio ambiente. Senhor presidente. Pelo 
presente encaminhamos a essa egrécia casa o Projeto de lei nº 152/07, desta data, o qual dá 
nova redação aos incisos I e II do Art. 5º da lei Municipal nº 6.084/04 que cria o Fundo 
Municipal do meio ambiente, para apreciação sob regime de urgência. Exposição de motivos: 
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justificamos o presente projeto de lei, atendendo parecer da secretária estadual do meio 
ambiente – SEMA, no que se refere à municipalização do licenciamento ambiental, onde 
solicitaram que o fundo tem que ser gerido e/ou encarregada de tal obrigação pela secretaria 
do meio ambiente e não pela fazenda, responsável pela contabilidade, controle e 
movimentação financeira como estava previsto. Atenciosas saudações. Alexandre A. Goellner. 
Prefeito. Projeto de lei nº 153/07. P- 2319/234/07. Ementa: dá nova redação ao caput e ao § 
1º da lei Municipal nº 5.401/00 que cria o conselho Municipal do meio ambiente e revoga a lei 
nº 5.587/00. Projeto de lei autor executivo Municipal, para apreciação sob regime de urgência. 
Exposição de motivos: justificamos o presente projeto de lei, atendendo parecer da secretaria 
estadual do meio ambiente – SEMA, no que se refere à municipalização do licenciamento 
ambiental, onde solicitaram que se façam correções, alterando o objetivo e os membros do 
conselho. Atenciosas saudações. Alexandre Goellner. Prefeito. Projeto de lei nº 153 de 29 de 
outubro de 2007.  Ementa: Dá nova redação e altera o artigo 1° e seu § 1° da lei Municipal nº 
5.401/00 que cria o conselho Municipal do meio ambiente e revoga a lei Municipal nº 5.587/00. 
Art. 1° - O artigo 1° e seu § 1º passa a vigerem a seguinte redação: Art. 1º - Fica criado o 
Conselho Municipal do Meio Ambiente, composto por 22 vinte e dois) membros, com caráter 
deliberativo, no âmbito de sua competência, sobre as normas e padrões técnicos, 
estabelecendo diretrizes compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado à 
sadia qualidade de vida da coletividade. § 1º - São membros do Conselho Municipal do Meio 
Ambiente, um representante:  I – da secretaria Municipal de desenvolvimento, agricultura, 
industria, comércio, habitação e meio ambinete;II – da secretaria Municipal de saúde; III – da 
secretaria Municipal de educação e cultura; IV – da associação dos amigos do meio ambiente; 
V – da 39º coordenadoria regional de educação;  VI – do circulo de orquidófilos de Carazinho 
– COCAR; VII – da secretaria Municipal de obras, viação e serviços urbanos; VIII – do 
sindicato dos empregados do comércio de Carazinho; IX – da ordem dos advogados do Brasil 
– OAB; X- da secretaria estadual do meio ambinete; XI- da patrulha ambiental da brigada 
militar; XII – do grupo de escoteiros Levino Junges; XIII – dos grupos de seerviço – Lions 
Clube Carazinho Glória; XIV – da universidade de Passo Fundo – UPF (Campus Carazinho); 
XV – do conselho regional de medicina veterinária – CRMV/RS;  XVI – da associação dos 
florestadores de reflorestadores – ARFOR;  XVII – do departamento Municipal do meio 
ambiente; XVIII – da Emater;  XIX – da união das associações comunitáiras de Carazinho – 
UACC;  XX – Conselho Regional de engenharia, arquitetura e agronomia – CREA/ RS; XXI – 
do sindicato patyronal – sindicato do comércio varejista de Carazinho; XXII – da União 
carazinhense de apicultores; e com relação a esse projeto de nº 153/07 tem uma emenda do 
Vereador Adroaldo De Carli que passaremos então a leitura da emenda: EMENDA 
MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº. 153/07.  Autor: Vereador Adroaldo De Carli – 
PMDB.     Ementa: Altera o artigo 1° e seu § 1° do Projeto de Lei Nº. 153/07. Art. 1° - O artigo 
1° e seu § 1º passa a ter a seguinte redação: Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal do 
Meio Ambiente, composto por 23 vinte e três) membros, com caráter deliberativo, no âmbito 
de sua competência, sobre as normas e padrões técnicos, estabelecendo diretrizes 
compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado à sadia qualidade de vida da 
coletividade. § 1º - São membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente, um 
representante, acrescenta então o 23º membro: I – da secretaria Municipal de 
desenvolvimento, agricultura, industria, comércio, habitação e meio ambinete;II – da secretaria 
Municipal de saúde; III – da secretaria Municipal de educação e cultura; IV – da associação 
dos amigos do meio ambiente; V – da 39º coordenadoria regional de educação;  VI – do 
circulo de orquidófilos de Carazinho – COCAR; VII – da secretaria Municipal de obras, viação 
e serviços urbanos; VIII – do sindicato dos empregados do comércio de Carazinho; IX – da 
ordem dos advogados do Brasil – OAB; X- da secretaria estadual do meio ambinete; XI- da 
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patrulha ambiental da brigada militar; XII – do grupo de escoteiros Levino Junges; XIII – dos 
grupos de seerviço – Lions Clube Carazinho Glória; XIV – da universidade de Passo Fundo – 
UPF (Campus Carazinho); XV – do conselho regional de medicina veterinária – CRMV/RS;  
XVI – da associação dos florestadores de reflorestadores – ARFOR;  XVII – do departamento 
Municipal do meio ambiente; XVIII – da Emater;  XIX – da união das associações comunitáiras 
de Carazinho – UACC;  XX – Conselho Regional de engenharia, arquitetura e agronomia – 
CREA/ RS; XXI – do sindicato patyronal – sindicato do comércio varejista de Carazinho; XXII – 
da União carazinhense de apicultores – Associação Comercial e Industrial de Carazinho – 
ACIC. Art. 2° - Esta  emenda entrará em vigor na data de sua publicação. Carazinho, 05 de  
novembro de 2007. Vereador Adroaldo De Carli – PMDB  JUSTIFICATIVA: Justifica-se a 
inclusão da ACIC no referido Conselho, por ser a mesma representante das empresas 
comerciais, industriais e prestadoras de serviços de Carazinho, e é importante que a mesma 
participe deste Conselho que orientará as empresas de suas instalações em nosso município. 
Carazinho, 05 de novembro de 2007. Vereador Adroaldo De Carli – PMDB. Projeto de lei autor 
executivo Municipal. Nº 155/07. P-2320/235/07. Ementa: 2320/235/07. Ementa: estabelece a 
legislação e regulamenta o licenciamento ambiental no município de Carazinho com suas 
respectivas sanções e dá outras providências. Senhor presidente: pelo presente 
encaminhamos a essa egrégia casa o projeto de lei nº 155/07, desta data, o qual estabelece e 
regulamenta o licenciamento ambiental no município de Carazinho com suas respectivas 
sanções e dá outras providências, para apreciação sob regime de urgência. Exposição de 
motivos: justificamos o presente projeto de lei, regulamentando a prática do licenciamento 
ambiental e as devidas sanções, já previstas na alínea “e” do artigo 2º da resolução 004/2000 
do conselho estadual do meio ambiente – CONSEMA, para municípios que buscam a 
municipalização do licenciamento ambiental,. Atenciosamente Alexandre A. Goellner. Prefeito. 
Projeto de lei autor executivo Municipal. Nº 156/07. P-2321/236/07. Ementa: estabelece 
normas de proteção e promoção de arborização no município de Carazinho e dá outras 
providencias. Senhor presidente: pelo presente encaminhamos a essa egrégia casa o projeto 
de lei nº 156/07, desta data, o qual estabelece normas de proteção e promoção de 
arborização no município de Carazinho e dá outras providencias, para apreciação sob regime 
de urgência. Exposição de motivos: justifica-se o presente projeto de lei que regulamenta e 
promove a prática de arborização em nosso município, em função de ser uma necessidade, 
objetivando assegurar condições ambientais, de interesse histórico, cientifico e paisagístico e 
incentivando a preservação do meio ambiente, assunto de grande importância e preocupação, 
garantindo as gerações futuras uma melhor qualidade de vida. Atenciosamente. Alexandre A. 
Goellner. Prefeito. Projeto de lei autor executivo municipal. Nº 157/07. P- 2322/237/07. 
Ementa: institui a taxa de licenciamento ambiental do município de Carazinho. Senhor 
presidente: pelo presente encaminhamos a essa egrégia casa o projeto de lei nº 157/07, desta 
data, o qual institui a taxa de licenciamento ambiental do município de Carazinho, para 
apreciação sob regime de urgência. Exposição de motivos: o presente projeto de lei, se faz 
necessário para instituir as taxas ambientais que são previstas na resolução nº 102/2005 do 
conselho estadual do meio ambiente – CONSEMA, a todos os municípios que requisitaram a 
municipalização do licenciamento ambiental, onde os munícipes poderão solicitar as licenças 
ambientais no município, não necessitando mais requerer junto a FEPAM, exceto os casos de 
alta poluição. Atenciosamente. Alexandre A. goellner. Prefeito. Sobre este projeto nós temos 
um anexo único para os senhores vereadores tomarem conhecimento: Tabela 1 – valores 
para serviços de licenciamento ambiental – valores em reais (R$). Porte mínimo. Baixo, médio 
e alto, licença prévia, baixo R$ 80,40, médio: R$ 99,60, alto R$ 131, 40; licença de instalação: 
baixo: R$ 228,00; médio R$ 277,80; alto: R$ 355,80; Licença de operação: baixo: R$ 114,00; 
médio R$ 193,20; alto: R$ 305,40; Autorizações: baixo: R$ 10,00; médio R$ 20,00; alto: R$ 
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30,00. Presidente Vereador Vilson Paese; senhores vereadores eu vou colocar antes de nós 
faz\ermos a leitura do parecer da comissão de justiça e da ordem econômica de todos os 
projetos, eu vou colocarem discussão a urgência da emenda que o Vereador Adroaldo De 
Carli, bancada do PMDB, coloca acrescentando ACIC como mais um integrante do grande 
conselho, eu coloco neste instante a urgência da emenda, para discussão, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovada a urgência por unanimidade; coloco agora 
em discussão a emenda com a urgência já aprovada, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 
que se manifestem, aprovada a emenda por unanimidade; solicito nesse momento ao 
secretário que proceda a leitura do parecer da comissão de justiça e finanças lendo um 
parecer vale para os demais projetos, e depois também o parecer da comissão de ordem 
econômica e social, que serão votados todos os projetos em bloco, e os pareceres também; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; parecer da comissão de justiça e finanças do projeto 
de lei nº 156/07 que é o único projeto que tem emenda, parecer: o presente projeto de lei com 
a emenda modificativa do Vereador Adroaldo De Carli é constitucional e quanto ao aspecto 
financeiro nada a opor, Carazinho 05 de novembro de 2007, Vereador Felipe Sálvia presidente 
relator, Vereador Adroaldo De Carli secretário e Vereador João Mafalda membro; parecer da 
comissão da ordem econômica e social: o presente projeto de lei com a emenda encontra-se 
apto a ser incluído na ordem do dia; sala das reuniões 05 de novembro de 2007,  Vereador 
Luiz Leite presidente e relator, Vereador Josélio Guerra secretário nomeado adoc e Vereador 
Antonio Azir membro, como tem duas assinaturas, Vereador Luiz Leite presidente e relator e 
Vereador Antonio Azir membro; Presidente Vereador Vilson Paese; como existe uma 
emenda, já aprovada, nós iremos votar então, o parecer foi lido com a aprovação da emenda 
esse projeto  vai ser votado separadamente dos demais, concordam, todos os vereadores 
estão de acordo, então eu coloco Vereador Adroaldo De Carli, eu coloquei para os 
vereadores, que como existe uma emenda de autoria de vossa excelência, já aprovada, nós 
queremos botar esse projeto em votação separadamente para que depois possam ser lidos os 
demais pareceres dos demais projetos, está em discussão a urgência do projeto 153/07 com a 
emenda já aprovada, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovada a 
urgência por unanimidade; coloco agora em discussão o projeto, com a emenda aprovada e 
com a urgência aprovada, para discussão, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado o projeto nº 153/07 por unanimidade; senhor secretário para a leitura 
do parecer da comissão de justiça e finanças dos demais projetos e também da ordem 
econômica e social; Secretário Vereador Cláudio Santos; parecer da comissão de justiça e 
finanças que é o mesmo parecer de todos os projetos:  o presente projeto de lei é 
cosntitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor, Carazinho 05 de novembro de 
2007 presidente Vereador Felipe Sálvia, secretário Vereador Adroaldo De Carli e membro 
Vereador João Mafalda; comissão de ordem econômica e social parecer: o presente projeto 
de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, sala das reuniões 05 de novembro de 
2007, Vereador Luiz Leite presedente, Vereador Antonio Azir membro; Presidente Vereador 
Vilson Paese; coloco em discussão a urgência da comissão de justiça e finaças, dos cinco 
projetos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado a urgência por 
unanimidade; coloco agora em discussão o parecer da comissão de ordem econômica e 
social, a urgência, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado a urgência 
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da comissão de ordem econômica e social por unanimidade; coloco agora em discussão o 
parecer da ordem econômica e social com a urgência já aprovada, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovado o parecer da comissão de ordem econômica e social 
por unanimidade de todos os projetos; coloco agora emdiscussão os projetos com os devidos 
pareceres já aprovados, dos cinco projetos, para discuti Vereador Adroaldo De Carli, bancada 
do PMDB; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores vereadores,  nós não 
poderíamos deixar de usar essa tribuna para tecer alguns breves comentários desses seis 
projetos, que estamos aprovando nessa reunião extraordinária, até pela maneira que foi 
elaborada essa reunião, com bastante rapidez, agilidade do senhor presidente, até queremos 
aqui parabenizá-lo por ter conseguido elaborar essa reunião para essa manhã, em face ao 
feriadão que esteve aí, mas conseguimos, quando não se mede esforços, todas as bancadas 
trabalharam da mesma forma, e nós analisamos no feriado, no final de semana os projetos, 
realmente senhor presidente eu não posso deixar de vir aqui, tecer um elogio ao Sr. Alexandre 
Knopp que está aqui na reunião, o qual é engenheiro civil, e com doutorado, especialização 
em meio ambiente, que participou de todos esses projetos, e realmente para nossa agradável 
surpresa vimos aqui coisas muito boas que nós não podemos senhor presidente, senhores 
vereadores, imprensa aqui presente, secretário, colega vereador, Gilnei jarré, satisfação te-lo 
aqui nessa casa novamente, ao Paulinho presidente da UACC, ao engenheiro Baltar, também 
pessoa ligada nessa área do meio ambiente, é uma satisfação te-lo aqui presente, Claudir, 
também do departamento do meio ambiente, dizer que é de suma importância esse projeto 
para nós darmous uma organização e um efetivo controle do nosso meio ambiente, nós temos 
aqui ao fundo da Câmara, no nosso audotório, uma foto ampla da cidade de Carazinho, nós 
ficamos observando aí, que a cidade está com uma arborização adequada, de repente poderia 
estar até melhor, se tivesse um projeto dessa natureza quem sabe dez anos atrás, aí eu fico 
pensando como se vê essa fotografia daqui a vinte, cinqüenta anos, se nós não tivermos em 
lei um padrão para regularizarmos tudo isso que a gente está discutindo aqui hoje, o tão 
falado meio ambiente, doqual nós seres humanso somos responsáveis, e acredito que a gente 
deva ter uma organização, uma disciplina, enfim regras, para utilização desse meio ambiente, 
não se pode explorara esse meio ambiente, na maneira como está, sem que haja uma regra 
definida, para que todos possam cumprir, então nós analisamos os projetos, inclusive eu 
apresentei uma emenda, na qual a ACIC também participasse desse conselho de meio 
ambiente, e nós observamos que esse conselho realemnte tem poderes deliberativos, poderes 
realmente amplos, onde são ali discutidos e citados algumas regras e procedimentos, mas é 
importante também, nós dotarmos esse conselho, também esse fundo do meio ambiente que 
esta sendo fundado, que realmente seja um fundo que provem derecursos finaceiros, então é 
importante que realemnte, e aqui a gente quer aproveitar apresença do secretario, que estas 
taxas que estão aí, que todas estas taxas..de quem tem interesse nesse serviço, que 
realmente seja dirigido e destinada so fundo Municipal de meio ambiente, para que não ocorra 
novamente mais um fundo Municipal, só no nome, que não tem os recursos na hora que 
precisa, para fazer algum trabalçho, algum serviço, então é realmente importante que se leve 
com bastante seriedade, senhor presidente, que esse fundo Municipal realmente provenha de 
recursos, originários dessse trabalho, e que realemnte esse recursos faça frente aquilo que 
nós esperamos que faça no futuro, então nós apoiamos todos os projetos, realmente são 
bastante extensos, mas eles vem a disciplionar realmente de uma forma muito interessante a 
parte visual, sonora, a fauna, a flora, enfim o corte a poda, o plantio de arvores, acredtio que a 
gente precisa fazer a nossa parte, estar consceinte de que nós como legisladores, não 
podemos também nos omitir de também legislarmos sobre o meio ambiente, acredito que 
vamos fazer a nossa parte, aprovamos todos os projetos a bancada do PMDB, e também 
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agradeço aos vereadores, pela aprovação da minha emenda, e acredito que no futuro se faça 
algum ajuste, com mais cautela, com mais analise, até porque algumas novidades virão a 
respeito desse projeto, e nós quem sabe faremos algumas outras emendas, mas a principio 
quero parabenizar o trabalho do Dr. Alexandre Knopp, juntamente com a secretaria de 
desenvolvimento, Gilnei Jarré, pela apresentação, acredito eu que ano que vem teremos 
essas leis sendo executadas, uma melhora de todos nós, inclusive os empresários, que 
muitas vezes querem colocar uma empresa, uma industria, um comércio e tem alguma 
dificuldade na sua regularização no sentido da sua legalização no que tange ao meio 
ambiente, então nós observamos principalmente a questão industrial, muitas vezes se tem 
uma grande idéia,  se tem disposição de investir, mas infelizmente para se ter a licença, a tão 
falada licença da FEPAM, é muito demorada e muitas vezes  desestimula certos 
investimentos, acredito que o projeto, não é engenheiro Alexandre, venha com esse principio 
de agilizarmos esse trabalho, que essas licenças ambientais ocorram com maior rapidez para 
que não se perca, muitas vezes o andamento desse investimento que tanto precisamos em 
Carazinho, e que Carazinho talvez seja um diferencial, tendo esse departamento para agilizar 
esse processo de licença, quem sabe isso até motive mais o empresariado da região, vir aqui 
em Carazinho, saber que em Carazinho o departamento vai funcionar com bastante agilidade, 
e que essas licenças ocorram, com bastante rapidez, e esses investimentos não percam seu 
foco, que muitas vezes o empresário aloca financiamento, e esse financiamento as vezes tem 
prazo de liberação, e se não tem um projeto ambiental, muitas vezes não se vai adiante com 
esse financiamento, por isso que concordamos plenamente com esse principio, e esperamos 
realmente que esta secretaria, esse departamento funcione como deva funcionar, com 
bastante eficiência, muito obrigado senhor presidente, senhores vereadores e demais 
pessoas; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador 
Cláudio Santos, bancada do PSDB; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas 
vereadores, pessoas que já foram anteriormente nominadas, colegas servidores da casa, 
importante colocação senhor presidente, até para que fique registrado nos anais da casa, que 
essa reunião extraordinária não começa exatamente na reunião ordinária, começa sim quando 
essa casa, atendendo a uma solicitação da Drª Clarissa, promotora de Carazinho, 
compareceu com os dez vereadores, entendendo a importância do chamado, ouvindo as 
explanações, ouvindo as explicações, os vereadores como a promotora pediu, debruçando-se 
em cima dos projetos, para saber exatamente aquilo que estava acontecendo, vendo os 
projetos, é claro que confiamos naquelas pessoas que aprovaram os projetos, nós fomos 
buscar conhecer um pouco um pouco mais aquilo que estaríamos nesta segunda-feira de 
forma extraordinária, aprovando esses projetos pela importância que tem principalmente 
porque acredito, como sabiamente falou o Vereador Adroaldo De Carli, vai ser Carazinho um 
diferencial, eu quero fazer essa colocação, porque aqueles vereadores e aquelas pessoas que 
estiveram, quando da apresentação daquekle projeto da Aurora aqui em Carazinho, lá no 
hotel Plaza Sul, o presidente da Aurora dizia, quando do entusiasmado discurso, do secretário 
Nelson Proença, em que estaria colocando a disposição da Aurora principalmente a secretaria 
do meio ambiente, e no que fosse referente a FEPAM, estariam também acelerando o 
processo para que a Aurora pudesse ter a tranqüilidade para vir para cá, porque realmente 
senhor presidente como disse o Vereador Adroaldo De Carli, e os mais entendidos, aqui 
temos o Dr. Alexandre, temos o Claudir, o Jarré, sem duvida alguma é passasse por 
verdadeiro terror quando se fala em FEPAM, principalmente no que diz respeito a laudo de 
licença para que as empresdas se instalem, então dentro desse cronograma, dessa froma que 
foi colocado, acredito que a partir de então, como disse o Vereador Adroaldo De Carli, outras 
empresas, amis empresas podeerão se instalar em Carazinho por ter essa facilidade, tudo 
aquilo que precisarmos dentro dessa complexidade nós vamos terdentro do próprio município 
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de Carazinho, a autorização, a liberação para que o mais rápido possível venha a acontecer, 
em torno de 60 dias a gente possa estar tendo a liberação de empresas para trabalhar o que 
se levaria talvez até anos com relação ao que diz a FEPAM, eu acho que Carazinho dá um 
importante passo com relação ao meio ambiente e essa casa, senhor presidente também, 
venho a essa tribuna para dizer exatamente isso, de que essa casa mais uma vez dá à 
comunidade de Carazinho, um ato de responsabilidade, um ato de união, porque quem vai 
ganhar com isso são os munícipes de Carazinho, e nós de forma alguma, como Poder 
Legislativo poderíamos deixar de lado essa questão, acredito que a partir de então o 
secertario Jarré, o colega Vereador Gilnei Jarré, comentávamos isso na quinta feira da 
semana passada e asinda pouco antes de começar a reunião, vossa excelência corre contra o 
tempo,  tem que se reunir esse conselho, tem que aprovar, tem que fazer várias coisas ainda, 
tem que se através de decreto nomear essas pessoas que representam esse conselho, e no 
dia 12 tem que estar em Porto Alegra para que Carazinho possa estar atuando a partir do ano 
que vem, então os vereadores entenderam esse chamado, estão de forma emergencial 
aprovando esse projeto, para que tenha o tempo necessário para que possa incluir Carazinho 
já no ano que vem com esse anseio que já não é de agora, mas não vem tarde, como diz o 
ditado, já que hoje a Câmara esta repleta de ditados, de frases, antes tarde do que nunca, 
quem sabe antes se tivesse feito poderia já estar na frente, mas acredito que quando ascosias 
acontecem dessa forma elas acontecem no tempo certo, e eu acredito que esse é o tempo 
certo para que esses projetos sejam aprovados e sejam enviados onde devam ser enviados, 
onde devam ser sem duvida algumadefendidos, e eu acredito que Carazinho também passa a 
ser um diferencial não só na região, mas no estado com a aprovação dessas leis, e quando 
começar na pratica a ser colocado então todos esses projetos que hora os vereadores 
aprovam, parabéns ao Vereador Adroaldo De Carli também por essa sua emenda, por isso 
entendemos vereadores da unanimidade na aprovação dessa emenda, senhor presidente só 
para deixar esse registro, deixar na imprensa mais uma vez o trabalho que os vereadores se 
dispõe gratuitamente na comunidade, de muitos deixarem seus afazeres profissionais, 
particulares, para vitem aprovar esses projetos, que é de suma importância para a 
comunidade de Carazinho, seria isso sr. presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; 
continua em discussão, eu solicito ao Vereador Felipe Sálvia, que assuma os trabalhos da 
mesa, para que nós possamos falar alguma coisa com relação a esses projetos; Presidente 
Vereador Felipe Sálvia; com a palavra Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; 
senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente que registra essa reunião 
extraordinária, nesta manhã de segunda-feira, colegas funcionários dessa casa, mais uma vez 
o nosso registro da presença do Paulinho Muller da rádio comunitária, o engenheiro Baltar, 
que muito trabalhou no meio ambiente, e que nós sabemos do seu trabalho, secretário Gilnei 
Jarré, diretor do meio ambiente Claudir, o Alexandre Knopp engenheiro que também foi um 
dos que montou esses projetos, tenho certeza com a ajuda também do diretor Claudir, do 
secretário e de outras pessoas, nós temos que reconhecer isso, quero registrar também a 
presença do meu amigo que está de camisa encarnada do nosso time colorado, que foi 
vencedor ontem, o Sandrinho, nosso registro, e os gremistas até entendem isso porque a 
gente sofre tanto e quando ganha então nós temos que registrar, senhor presidente, senhores 
vereadroes, naturalmente que nós tinhamosque vi a tribuna para falar, pela importância dos 
projetos, e porque esse vereador sempre se preocupou e trabalhou com projetos sobre o meio 
ambiente, e aí que eu quero fazer um apelo a vossas excelências, vocês devem lembrar que 
num tempo não muito distante desse ano, o Vereador Vilson Paese apresentou um prohjeto 
nessa casa, para que fosse nominado todas as fontes de água do município, sejam elas 
públicas ou particulares, que hopuvesse um documento, uma placa de indicação, onde tem 
uma fonte de água, quando nós estamos preocupados com o aquecimento global, quando 
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todo mundo fala que a água vai faltar, quando todos nós percebemos que as imagens estão 
entrando em nossa casa todo dia, rios e mais rios que já desapareceram, o Vereador Vilson 
Paese preocupado com que essas fontes desaparecessem, o meu projeto com parecer do 
Igam, é incosntitucional, aí eu não posso entender, o projeto do Vereador Vilson Paese não 
criava despesa, não diminuía receita, mas argüiu inconstitucionalidade, e aí que eu quero 
fazer um apelo, depois desses seis projetos aprovados hoje por essa casa, todos eles 
importantes, gostaria que nós vereadores aprovasse esse outro projeto, o município vai saber 
onde tem uma fonte de água, uma nascente, o nome do proprietário, e o local e o 
distanciamento da prefeitura, as placas, nós teríamos o patrocínio, pode ser lá no meio do 
mato, vai estar o nome da empresa que patrocinou aquela placa, este projeto é 
importantesenhores vereadores, para que venha a se somar aos demais que estão aqui na 
casa, enquanto queremos parabenizar a secretaria Gilnei, o executivo, e principalmente aqui a 
comissão de justiça e de ordem econômica, quaqndo nós já tínhamos acordado o grande 
feriadão porque a sessão ordinária seria só na quarta-feira no bairro oriental, e todos vocês 
estão convidados, e teremos o prazer de vê-los todos nessa reunião, os nobres pares e aí foi 
mais bondadedo Vereador Adroaldo De Carli quando cumprimenta o presidente, é mais 
bondade de sua parte vereador do que seja eu merecedor das suas palavras, mas eu quero 
fazer minhas as tuas palavras, para as duas comissões e todos os vereadores, que mesmo 
nesse feriadão, se debruçaram em cima dos projetos, e eu dizi para o Gilnei, compareça na 
reunião Gilnei, que quando for dez ou onze horas todos os projetos serão aprovados, e nós já 
iremos entregar em mãos se for possível ainda de manhã, para que vossa excelência leve ao 
executivo os projetos, vamos ver na parter legal se for possível, já vai estra levando hoje de 
manhã,isto mostra que os vereadores numa reunião que não é remunerada, e que nós em 15 
dias fizemos duas extraordinárias, mostra a grandeza desse parlamento, do legislativo de 
Carazinho, que não mostra sigla, agremiação, nem nada, mostra sim que a única sigla é 
Carazinho, o bem estar do povo, é isso que nós queremos, é para isso que o povo nos elegeu, 
estão de parabéns os nove vereadores, e o vereador que aqui não se encontra presente já 
tinha antes, quando nós decretamos o feriadão, ele já tinha assumido um outro compromisso, 
que é o Vereador Déio, para ele não estar presente, está justificado mas eu vejo aqui o 
Vereador João Mafalda, mesmo com o comprtomisso de plantonista que ele está, ele está 
aqui presente, então mais esse tregistro também Vereador João Mafalda, parabéns a vossa 
excelência, parabéns a todos os vereadores, parabéns a comunidade de Carazinho, quero 
então finalizar, claro que eu gostaria que o diretor pudesse se manifestar, como na reunião 
não é permitido, n´so entendemos essa ´parte regimental, mas nós sabemo o que vossa 
senhoria ia colocar, fica para uma outra oportunidade Claudir, finalizando então, parabéns a 
todos, parabéns Carazinho, parabéns à comunidade, e que nós realmente tenhamos mais 
responsabilidade todos nós e aí eu faço um apelo a imprensa aqui presente, Paulinho, 
Serginho, Ana Maria, a imprensa divulga esses projetos, divulgue, e um chamamento ao povo, 
que todo cuidadfo de cada um nós faremos um mundo melhor, um Carazinho melhor, nossa 
cidade ainda é tão pequena, é uma cidade cortada por sanga por todos os lados, mas terrível 
de você olhar, se nós cuidarmos um pouco nós teremos mais saúde, não adianta distribuir 
medicamento no hospital quando nós não cuidamos do meio ambiente, as pessoas ficam 
morando em cima da m, numa situação muito ruim e nós temos evitar isso, muito 
obrigadosenhor presidente, senhores vereasdores; Presidente Vereador Felipe Sálvia; 
devolvo os trabalhos ao presidente Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em 
discussão, para discutir Vereador Antonio Azir, bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; 
senhor presidente, senhores vereadroes, ao secretário de desenvolvimento Gilnei Jarré, Jorge 
Baltar, nosso amigo e grande conhecedor dessa área do meio ambiente, Paulinho Muller, 
presidnete da UACC, ao Claudir Cardoso diretor do meio ambiente, o Alexandre, quero dizer 
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que Carazinho se orgulha de ter um doutor em meio ambiente, e ainda mais participando da 
administração porquwe certamenter trará, muitas coisas boas nesta area, Ana Paula, da rádio 
gazeta que está sempre presente, fazendo uma excelente cobertura, uma poessoa que faz um 
jornalismo imparcial, ao Serginho, sermpre chamo ele, o melhor repórter da nossa região, a 
todos os presentes, funcionários dessa casa, saudação, não poderia deixar de me manifestar 
sobre esses projetos, que creio eu é um dos projetos mais importantes que estamos votando 
no ano de 2007, porque como já falaram os vereadores que me antecederam, um projeto que 
regulamenta e municipaliza as questões relativas ao meio ambiente, a FEPAM realmente 
sempre foi um fantasma para aqueles que necessitavam de um licenciamento, para ter idéia, o 
distrito industrial levou praticamente dez anos para conseguir o licenciamento da FEPAM, 
então qualquer empresa que iria fazer investimento, um dos grandes entraves, era realmente 
o licenciamento através da FEPAM, e muito bem colocou aqui o nosso Presidente Vereador 
Vilson Paese, que o presidente da Aurora se manifestou reconhecendo qa agilidade que o 
estado estava colocando a disposição da secretaria estadual do meio ambiente, quando 
representantes aqui estiveram, e falaram muito a respeito desse licenciamento, onde teria 
agilidade e não teriam maiores problemas a Aurora para se instalar aqui, então creio eu que 
com a municipalização nós teremos mais agilidade, os recursos também serão administrados 
através do fundo estadual do meio ambiente, aqui em Carazinho, ficarão aqui os recursos, não 
irão para o estado, e muitas ações poderão ser tomadas na prevenção e também muitas 
ações no que diz respeito a manutenção do nosso meio ambiente, hoje mesmo pela manhã, 
vindo para cá, passando pela rua Anchieta, depois pela rua Siqueira Campos, creio eu ter 
presenciado dois crimes ambientais, uma nascente de água, um banhadinho na frente da 
Skol, que está sendo aterrado, creio eu que ali não seja permitido esse tipo de coisa, porque 
está matando o nascedouro, uma nascente de água, e também na rua Siqueira Campos a 
esquerda praticamente no final da rua, tem mais um aterro no terreno, então a especulação 
imobiliária desperta muito isso em Carazinho, um pedido que eu deixo aqui que a fiscalização 
seja eficiente, que realmente trabalhe muito nisso, mas que não pegue somente um 
coitadinho, de uma vila, faz  a poda de  uma arvore, mas que realmente seja eficiente, 
naquelas pessoas, naquelas empresas que por especulação, por ganância, cometem muitos 
crimes contra o meio ambiente, é intenção do Poder Executivo atrave´s  dos seus orgãos, 
secretarias, dos seus departamentos, realmente realizaram um excelente trabalho, não 
poderia deixatr de registrar, nosso reconhecimento e agradecimento a comissão de justiça e 
finanças que analisou o projeto e deu parecer ao projeto sem remeter ao IGAM, porque se 
remetesse ao IGAM nós teríamos um problema de prazo, como já foi explicado lá na primeira 
reunião nós estmaos com prazo exíguo, e não teríamos tempo para aprovaçãodos priojetos, 
para que nós possamos ter aqui em Carazinho municipalizado as questões do meio ambiente, 
então o nosso agradecimento ao Vereador Felipe Sálvia, ao Vereador Adroaldo De Carli, 
Vereador João Mafalda, por terem realmetne entendido a necessiddade, da agilidade, e també 
aos enhor presidente e a todso os vereadores que aqui compareceram, para queeste projeto 
se torne uma realidade, como já falou o Vereador Adroaldo De Carli e outros que aqui 
estiveram, com certeza será mais um diferencial, positivo para Carazinho, no atrativo de 
novoas investimentos com a municipalização do meio ambiente, seria isso, nosso muito 
obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação todos os projetos, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários que se manifestem, aprovados os cinco projetos  por unanimidade; 
também o nosso reconhecimento ao Vereador Paulino de Moura, morando na capital, está aí 
conosco hoje, quarta-feira, realmente o teu esforço vereador, obrigado pela tua presença, 
questão de ordem Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; senhor 
presidente, muito obrigado, apenas para justificar a ausência do Vereador Déio, colega de 
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bancada, que infelizmente já estva com data marcada, uma viagem já marcada, e está 
retornando mas infelizmente vai retornar por volta do meio dia e não pdoeria estar presente a 
reunião, então nós queremos aqui justificar a sua ausência, e dizer que antecipou que 
acompanharia o voto desse vereador que é da bancada, ficando então favorável a esses 
projetos, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; a colocação do Vereador 
Adroaldo De Carli realmente vem a ratificar o que nós já tínhamos falado do colega, que de 
forma nenhuma ele iria deixar de participar se não tivesse um compromisso já assumido, 
antes de nós confirmar essa reunião para o dia de hoje, nada mais havendo a tratar e sob a 
proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião, convidando os senhores vereadores 
para a próxima reunião ordinária a ser realizada no bairro oriental dia 07/11/2007 as 20:30 
horas no bairro Oriental na Associação Comercial, muito obrigado aos vereadores e as 
pessoas presentes.. 
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