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Ata da Reunião Ordinária do dia 03  de março de 2008.......Ata 13 
  
 
Presidente Vereador Luiz Leite; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus declaro 
aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal de Carazinho do dia 
03/03/08; Convido o Vereador Paulino de Moura, para proceder à leitura de um trecho da Bíblia 
e convido a todos para ficar em pé; (leitura da bíblia); convido os senhores vereadores, 
servidores da casa, demais pessoas que fazem parte do plenário para que façamos um minuto 
de silêncio sobre a morte do nosso ex-colega vereador João Domingos e ex-prefeito de 
Almirante Tamandaré do Sul; convido ao secretário da mesa para proceder à leitura da 
convocação sobre o oficio 09/2008 do Vereador Suplente Marcos Soares, e após que proceda a 
leitura do expediente da presente reunião; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
CARAZINHO, 29 DE FEVEREIRO DE 2008. Convocação – 09/2008. Prezado Senhor: Pelo 
presente, estamos CONVOCANDO Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de 
Vereadores, no dia 03/03/2008, tendo em vista pedido de licença do Vereador Antonio Azir, por 
motivo de saúde, conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso II, alínea e, 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. MARCOS 
SOARES MD. SUPLENTE DE VEREADOR DO PTB. NESTA; Expediente reunião 03 de março 
de 2008. Oficio do Ministério da Saúde informando a  liberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde no valor bruto de R$ 80,00. Convite da UVB – União dos Vereadores 
do Brasil - para o Encontro Nacional de Presidentes e Integrantes das Mesas Diretoras das 
Câmaras Municipais em Brasília dias 05 e 06 de março. IBRAP convida para curso sobre 
Patrimônio Público critérios para inventários e atualização do Patrimônio.Dias 01 02 e 03 de 
abril em Porto Alegre. GDAM convida para curso geração de desenvolvimento em 
administração municipal, de 12 a 15 de março em Porto Alegre. Oficio 037/08 do Executivo 
Municipal encaminha projeto de Lei n° 025/08 o qual altera o Anexo II da Lei Municipal n° 
5.057/97 e revoga a Lei Municipal n° 6.709/08. Oficio 038/08 do Executivo Municipal encaminha 
projeto de Lei n° 026/08 o qual autoriza concessão de auxilio financeiro ao Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Carazinho e abertura de crédito suplementar no orçamento 
de 2008, no valor de R$ 3.000,00. Oficio 039/08 do Executivo Municipal encaminha projeto de 
Lei n° 027/08 o qual autoriza a concessão de auxilio financeiro à Associação dos Policiais Civis 
de Carazinho – APOCCAR e abertura de crédito suplementar no orçamento de 2008, no valor 
de  R$ 2.000,00. Oficio 040/08 do Executivo Municipal encaminha projeto de Lei n° 028/08 o 
qual autoriza a concessão de auxilio financeiro à Associação Carazinhense de Xadrez – CXX e 
abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2008, no valor de R$ 3.000,00. Oficio 041/08 
do Executivo Municipal encaminha projeto de Lei Complementar n° 005/08, o qual dá nova 
redação ao inciso 3° do art. 20 da Lei Complementar n° 005/08, que institui o Código de Postura 
do Município. Oficio 042/08 do Executivo Municipal encaminha projeto de Lei n°029/08 o qual 
autoriza a contratação emergencial para a Fundação Educacional e Tecnológica de Carazinho – 
FUNDETEC. Oficio 043/08 do Executivo Municipal encaminha projeto de Lei n° 030/08 o qual 
autoriza a concessão de uso de quatro poços artesianos à empresa Parmalat do Brasil S/A; 
Presidente Vereador Luiz Leite; gostaria de cumprimentar a imprensa escrita e falada que se 
faz presente em mais uma reunião ordinária nessa casa legislativa, cumprimentar os servidores 
da casa, senhores vereadores, cumprimentar em nome do jovem Ilenae Chaves, gerente 
comercial do Zaffari de Carazinho, em seu nome eu cumprimento as demais pessoas presentes 
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nesse plenário, nosso 11º vereador, seu Silveira, satisfação tê-los conosco nesta noite, a seguir 
convido o secretário para fazer a leitura das indicações; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
indicações: 362/192/08, solicita ao executivo para que determine ao setor competente, para que 
realize operação tapa buracos na rua Salgado Filho, Vereador Paulino de Moura; 363/193/08, 
Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Fernando 
Sudbrack, no bairro Camaquã. Solicitação dos moradores que reclamam de valas abertas na 
rua, as quais dificultam o tráfego; Solicita que seja efetuado o fechamento de um buraco 
localizado na rua Dom Pedro II esquina com a rua 10 de novembro, no bairro Santo Antônio. Tal 
solicitação vem em decorrência do perigo que o referido buraco traz aos motoristas e até 
mesmo aos pedestres que passam pelo local e necessitam desviar do mesmo; Solicita 
trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da estrada que dá acesso a 
Colônia Dona Júlia. Solicitação dos moradores e granjeiros que necessitam se deslocar 
diariamente através da referida estrada e encontram dificuldades devido ao péssimo estado em 
que se encontra a mesma; Solicita trabalhos de capina e limpeza no passeio público da rua dos 
Pinheiros acesso aos cemitérios municipal e católico. Tal solicitação vem em decorrência da 
grande quantidade de sujeira nas passarelas o que leva os pedestres a utilizarem a via pública 
como passagem, trazendo riscos aos motoristas e pedestres; Solicita trabalhos de reparos no 
calçamento da rua Rufino de Souza Leal, no bairro Sommer. Solicitação dos moradores da rua 
que reclamam do grande numero de irregularidades existentes na rua; Solicita trabalhos de 
capina e limpeza da rua Olavo Bilac, no bairro Loeff. Solicitação dos moradores da rua; Solicita 
trabalhos de reparos no calçamento no final da rua Marcilio Dias, no bairro Santo Antônio. Tal 
solicitação vem em decorrência das inúmeras irregularidades no final da rua, sendo que em 
dias de chuva a situação se agrava devido ao acumulo de água; Solicita trabalhos de reparos 
na pavimentação asfáltica da rua Caldas Júnior, em frente à Igreja no bairro Vila Rica. 
Solicitação dos moradores da rua; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, 
compactação e limpeza da rua Raul Pilla, no bairro São Miguel. Solicitação dos moradores da 
rua; Solicita trabalhos de capina e limpeza das ruas Benjamin Constant  e Paissandu, no bairro 
Glória. Solicitação dos moradores da rua; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, 
compactação e limpeza da rua Carajás, no bairro São Jorge. A rua encontra-se com inúmeras 
irregularidades o que dificulta o trafego de veículos e pedestres; Solicita trabalhos de reparos no 
calçamento da rua Anália Weber no bairro Sommer. Solicitação dos moradores da rua, 
Vereador Luiz Leite; 364/194/08, Solicita para que o Executivo Municipal, disponibilize recursos 
financeiros para a Secretaria de Obras e Secretaria de Planejamento construírem 
conjuntamente sanitários públicos e proteção em todas as laterais do terminal de ônibus. 
Solicitação dos usuários do transporte coletivo, Vereador Adroaldo De Carli; 365/195/08, 
Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de capina e de melhorias do trecho do 
calçamento da Rua Otto Albino Guerardht esquina com a Rua Ângelo M. Gobbi, Bairro 
Sommer. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 366/197/08, 
Solicita com urgência para que o Departamento de Fiscalização e o Departamento do Trânsito 
que fiscalizem com maior rigor, os carros de publicidade que circulam principalmente na região 
central em horários de grande fluxo de veículos, muitos lentos e com som muito alto.Solicitação 
dos pedestres e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 367/198/08, Solicita com urgência para 
que a Secretaria de Obras viabilize a construção da parada de ônibus frente à UPF - Campus 
Carazinho, localizada na Rua Diamantino Tombini, Bairro Oriental.Solicitação dos usuários do 
transporte coletivo, Vereador Adroaldo De Carli; 368/199/08, Solicita que seja efetuado a 
pavimentação da rua Francisco Rosa Marcondes, bairro Ouro Preto e Vila Rica, Vereador 
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Marcos Soares; 369/200/08, Solicita ao Executivo Municipal para que estude a possibilidade de 
aumento no valor de R$: 40,00 no vale alimentação do funcionalismo público, Vereador Marcos 
Soares; 370/201/08, solicita ao executivo para que determine ao setor competente a colocação 
de placa indicativa na Praça do Bairro Floresta, Vereador Marcos Soares; 371/202/08, Solicita 
ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente, a Secretaria de Saúde pra 
implantação de Programa de entrega de medicamentos nos PSFs, Vereador Marcos Soares; 
372/203/08, para que determine ao departamento municipal de trânsito a instalação de 
redutores de velocidade (quebra-mola) na rua Henrique Theodoro Schutz em frente à 
metalúrgica Busch, no bairro Vila Rica, Vereador Luiz Leite; 373/204/08, O vereador abaixo 
assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado ofício 
ao Executivo Municipal, solicitando que providencie para que a Secretaria Municipal de 
Habitação e Assistência Social, disponibilize junto ao Hospital e Funerárias, o telefone de 
atendimento do plantão e também dos serviços oferecidos pela referida secretaria, indicando o 
nome e o telefone da Funerária contratada pelo município, para que em caso de falecimento de 
pessoas carentes, os parentes possam solicitar o auxílio para realização de velório e 
sepultamento, pois infelizmente neste momento de dor, que é a morte de um ente querido, os 
familiares ficam perdidos, sem saber a quem procurar, para quem pedir auxílio. A colocação de 
cartazes, em lugar visível, especialmente junto ao hospital, com a informação de telefones e 
funerária responsável por fazer este trabalho para o município viria a agilizar e facilitar a vida 
destas pessoas, Vereador Felipe Sálvia; 374/205/08, Solicita que seja providenciado com a 
maior brevidade possível à recuperação do calçamento da Rua Sergipe, trecho entre as Ruas 
Mato Grosso e Goiás, Bairro Oriental, Vereador Felipe Sálvia; 375/206/08, Solicitação para que 
determine ao setor competente a imediata realização de melhorias na Rua São João Batista, no 
Bairro Braganholo, pois a mesma é corredor de ônibus e encontra-se em estado lastimável, 
Vereador Felipe Sálvia; 376/207/08, Solicita trabalhos conserto do calçamento da Rua 
Humberto Campos no bairro Princesa; Solicita trabalhos de colocação de bueiros, canalização 
de água e o calçamento da Rua Ianduí no bairro Operário; Solicita trabalhos  de recapeamento 
asfáltico na Rua Ipiranga no bairro Glória, em toda sua extensão, por estar em péssimas 
condições de trafegabilidade; Solicita trabalhos de conserto do calçamento da Rua Antônio 
Vargas no bairro Centro; Solicita trabalhos de melhorias de todas as ruas do bairro Cantares; 
Solicita trabalhos de asfaltamento em todas as ruas do da sede do Distrito de Pinheiro Marcado, 
que se faça um esforço contemplando a todos os moradores da referida sede; Solicita trabalhos 
de conserto do calçamento da Rua Coroados no bairro Princesa em toda sua extensão, por se 
tratar de corredor de ônibus, pois está em péssimas condições de trafegabilidade, Vereador 
Vilson Paese; 377/208/08, Solicita ao setor competente da Sec. de Obras que coloque uma 
boca de lobo na rua Coimbra esquina com a rua Ipanema, Vereador Cláudio santos; 
378/209/08, solicita a séc. de obras a limpeza e capina da pracinha do bairro Princesa, 
Vereador Cláudio santos; 379/210/08, Solicita a Sec. de Obras a limpeza e capina da pracinha 
do bairro Princesa; Solicita ao DPTº de Transito para que coloque Agentes de Transito nas 
proximidades da rua Bernardo Paz com a Marechal Floriano, pois no local houve troca de 
sinalização e os motoristas estão confusos e sem orientação, Vereador Cláudio Santos; 
380/211/08, Solicita ao setor competente da Sec. de Obras a remoção de entulhos na rua 
Almirante Tamandaré esquina com a Travessa Saldanha Marinho, Bairro Princesa, Vereador 
Cláudio Santos; 381/212/08, Solicita ao setor competente da Sec. de Obras que realize 
patrolamento, ensaibramento e compactação na rua Maurílio dos Santos no bairro Floresta, 
Vereador Cláudio Santos; 382/213/08, Solicita ao setor competente da Sec. de Obras para que 
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realize o fechamento das valetas localizadas na rua Vicente Henrique Thormann. Trecho 
compreendido entre as ruas STª Catarina Elabore e Armando Farina, Bairro Conceição; 
Vereador Cláudio santos; 383/214/08, Solicita ao setor competente da Sec. de Obras que 
realize a limpeza de uma boca de lobo existente na Rua Jaques Loss esquina com a Rua 
Eduardo Graeff, Vereador Cláudio santos; Solicita a Sec. de Obras a limpeza e capina da 
pracinha do bairro Princesa, Vereador Cláudio Santos; 385/216/08, Solicita a Secretaria de 
Obras a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Xavantes, B. 
Conceição, principalmente nos trechos de ligação com a pavimentação que encontra-se 
desgastado pela erosão, Vereador Jaime Fragoso; 386/217/08, Solicita ao Setor competente a 
realização de limpeza nas áreas próximas aos abrigos de parada de ônibus do B. Medianeira, 
facilitando o acesso dos usuários nestes abrigos, Vereador Jaime Fragoso; 387/218/08, Solicita 
a Eletrocar, Centrais Elétricas de Carazinho a realização de vistoria na iluminação pública e 
substituição de luminárias por outras mais potentes na Rua Guilherme Adolfo Arnold, B. 
Braganholo, Vereador Jaime Fragoso; 388/219/08, Solicita a Eletrocar, Centrais Elétricas de 
Carazinho vistoria na rede de iluminação pública e substituição de lâmpadas queimadas na Rua 
Antonio Vargas, b. Braganholo, Vereador Jaime Fragoso; 389/220/08, Solicita a Eletrocar, 
Centrais Elétricas de Carazinho a instalação de lâmpada junto ao novo telefone público 
instalado na Rua Salgado Filho, próximo ao nº 777, B. Conceição, Vereador Jaime Fragoso; 
390/221/08, Solicita a realização de operação tapa buracos em toda extensão da rua 
Tupiniquins no bairro Alvorada, Vereador Josélio Guerra; 391/222/08, Solicita a realização de 
operação tapa buracos em toda extensão da rua Senador Salgado Filho no bairro Conceição, 
Vereador Josélio Guerra; 392/223/08, Solicita a realização de operação tapa buracos em toda 
extensão da rua Fernando Ferrari no bairro Conceição, Vereador Josélio Guerra; 393/224/08, 
Solicita a realização de operação tapa buracos em toda extensão da rua Padre Luis Guanella 
no Bairro Boa Vista, Vereador Josélio Guerra; 394/225/08, Solicita a realização de operação 
tapa buracos em toda extensão da rua 15 de novembro no bairro Centro, Vereador Josélio 
Guerra; 395/226/08, Solicita ao Executivo Municipal, para que estude a viabilidade de realizar 
asfaltamento ou calçamento do Beco localizado na Rua Farrapos, que costeia o n° 71. Segundo 
os moradores do local, as péssimas condições de trafegabilidade do referido Beco, já 
ocasionaram vários danos materiais aos veículos dos moradores da região, Vereador Vilson 
Paese; Presidente Vereador Luiz Leite; solicito ao secretário que proceda a leitura dos 
requerimentos e moções; Secretário Vereador Cláudio Santos; requerimentos: 396/052/08, 
Solicita que, seja enviado ofício a Jovem Carazinhense Natália Zambiazzi, Manifestando 
reconhecimento pelo Título de 1º Princesa, conquistado no último sábado em Capão da Canoa, 
no Garota Verão 2008, pois ela como Carazinhense, vem a enaltecer e engrandecer o nosso 
município de Carazinho e desde já solicitando à Mesa Diretora que agende data posterior para 
a entrega de uma placa em homenagem a Jovem 1º Princesa, Natália Zambiazzi, Vereador 
Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; questão ordem; Presidente Vereador Luiz 
Leite; pois não vereador; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente, 
até para que não vá à votação esse requerimento, eu gostaria de em nome dos nove colegas 
vereadores, que deram entrada também com o mesmo teor um requerimento, em nome dos 
nove eu gostaria de pedir a retirada desse requerimento, dos dez, eu não assinei ainda, vou 
assinar a posteriori, a retirada para mostrar a unidade dessa câmara, o respeito que nós temos 
um pelo outro, obrigado senhor presidente; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
requerimentos: 397/053/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que logo 
após submetido ao  plenário para aprovação, seja enviado ofício ao Sr. Romeu Giacomelli 
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Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho – Eletrocar, para que solicitando ao 
departamento técnico da empresa  para que seja feita a troca das lâmpadas fracas, queimadas 
e colocação de lâmpadas mais potentes nesta região na Rua Vilmo de Conti e Rua N. Sal 
ambas localizadas no Bairro Oriental.   Solicita também à empresa Eletrocar, após verificação, 
medidas para solucionar definitivamente este problema da escuridão nas ruas, zelando pela 
segurança dos pedestres, universitários, motoristas e moradores destas localidades. Solicitação 
dos moradores, motoristas e pedestres, Vereador Adroaldo De Carli, 398/054/08, Vereador 
abaixo assinado, requer na forma regimental, que após aprovado em plenário, seja enviado 
ofício a Empresa Glória – empresa prestadora do serviço de transporte coletivo do município 
para que estude a possibilidade de retornar ao horário de saída, as 22:35 horas do coletivo 
utilizado no ano de 2007 da Universidade de Passo Fundo – Campus Carazinho sentido Bairro 
Sommer. Pois, em 2008 o horário de retorno está previsto a partir das 22:45 horas.  Com esta 
solicitação sendo deferida pela empresa, a mesma estará zelando pela segurança dos usuários 
do transporte coletivo. Solicitação dos universitários e demais usuários do transporte coletivo 
desta linha do coletivo, Vereador Adroaldo De Carli; 399/055/08, Solicita que, seja enviado 
ofício ao Comandante da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, Coronel Nilson Nobre 
Bueno, para que estude a possibilidade a pedido dos moradores destes bairros, para que 
determine ao setor competente dentro do município de Carazinho, a implantação de um Posto 
Policial em caráter de urgência, no Bairro Floresta, pois é fato e notório a necessidade, devido 
aos constantes assaltos a mão armada em pedestres e residências e  neste ano já foram 
contabilizados 03 assassinatos e com este referido Posto Policial, com certeza o problema 
nestas redondezas, seria solucionado de uma vez por todas e irá beneficiar os bairros Floresta, 
Brandina, Glória, Vila Nova, Hípica e Residencial Aparecida, Vereador Marcos Soares; 
400/056/08, o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que depois de aprovado 
em plenário e registrado em ata seja feita à confecção de uma placa a ser entregue durante 
uma sessão ordinária da câmara municipal, a Natalia Zambiasi, em homenagem pela conquista 
do titulo de 1ª Princesa no concurso garota Verão realizado, sábado dia 01/03/08, todos os 
vereadores; 407/057/08, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois 
de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho ao Excelentíssimo Presidente da República, Senhor Luiz Inácio Lula 
da Silva, ao Ministro da Previdência Social, ao Excelentíssimo Presidente do Senado Federal, 
ao Excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados, aos Líderes de Bancada no Senado e 
na Câmara Federal, manifestando algumas considerações a respeito do reajuste de apenas 
4,97% nas aposentadorias e pensões superiores a um salário mínimo, por acreditarmos que 
isto é um desrespeito com os aposentados. A partir de 1º de março os aposentados e 
pensionistas que recebem um salário mínimo terão um aumento de 9,21% em seus benefícios. 
Mais uma vez nos manifestamos neste sentido por não entendemos porquê há essa 
desigualdade e este desrespeito como os aposentados, que são divididos em duas categorias. 
Mais de doze milhões de aposentados, que contribuíram para a previdência social, estão sendo 
marginalizados com essa situação, sendo que desde 1995 há uma defasagem muito grande na 
comparação dos reajustes do salário mínimo com os das aposentadorias. A equiparação dos 
valores com certeza não vai quebrar a Previdência, pois o déficit vem do desvio autorizado por 
lei de recursos da Previdência para pagamentos de compromissos do Governo Federal, que 
desta forma, desvia valores que deveriam ser utilizados pela previdência, em favor dos 
aposentados e pensionistas para o pagamento de juros da dívida externa, o chamado superávit 
primário. Em suma os aposentados que contribuíram com a Previdência estão sendo 
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penalizados de uma forma indigna, desprezível e até imoral. Grande parte dos aposentados que 
não tem sua equiparação salarial compatível com o percentual de aumento do salário mínimo, 
acaba por entrar com ações na justiça solicitando a correção dos valores, que lhes é concedida, 
inclusive com juros, então se o judiciário lhes assegura este direito, não seria mais fácil que 
todos recebessem o mesmo percentual de aumento independente do valor da aposentadoria, 
ou seja, quem se aposentou com dois salários, deveria então receber hoje o equivalente a R$ 
830,00 (oitocentos e trinta reais), se considerarmos o valor correspondente a um salário 
mínimo, que hoje é R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais). Solicitamos que as autoridades 
acima citadas dêem atenção especial a este caso que envolve milhares de brasileiros que em 
épocas de eleição ouvem centenas de promessas de que darão prioridade aos aposentados e 
pensionistas e que por fim, acabam sendo tratados com tamanha desconsideração. 
Infelizmente, desde 1994, o reajuste dos benefícios da Previdência superiores a um salário esta 
desvinculado do aumento do salário mínimo, e o que pedimos não é algo irreal é simplesmente 
dar a estes cidadãos o direito a igualdade, Vereador Felipe Sálvia; 408/058/08, O Vereador 
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a 
aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao 
Presidente da República, ao Ministro da Justiça, ao Ministério dos Transportes, ao Comandante 
da Policia Rodoviária Federal, a OAB nacional e sub-seção de Carazinho, a Associação 
Comercial e Industrial de  Carazinho – ACIC, aos Deputados e Senadores Gaúchos no 
Congresso Nacional, manifestando nossas considerações relacionadas à Medida Provisória 
415/2008, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nas estradas federais. A atitude tomada 
pelo Governo Federal com a implantação desta Medida Provisória foi com certeza uma forma 
de tentar diminuir o alto índice de acidentes nas rodovias brasileiras envolvendo motoristas 
alcoolizados, pois dados demonstram uma relação direta entre o consumo de bebida alcoólica e 
os acidentes. Perfeita a atitude do Governo em tomar uma decisão imediata através da criação 
desta Medida Provisória, pois é uma forma de salvar vidas, vidas que dia após dia estão sendo 
ceifadas de forma tão cruel nas rodovias e estradas brasileiras, muitas vezes por excesso de 
velocidade, outras pelo fato do motorista dirigir embriagado. Acreditamos que não se pode parar 
nesta Medida Provisória, são necessárias outras medidas para conscientizar nossos motoristas 
de que direção e álcool não combinam e que muitas vezes acabam por traduzir-se em grandes 
tragédias. A fiscalização nas estradas deve ser maior, com abordagens mais freqüentes e a 
punição pra condutores infratores, principalmente os que dirigem embriagados deve ser mais 
severa, punindo de forma austera aqueles que por dirigirem alcoolizados causam acidentes 
com vítimas. Não é suficiente proibir a venda de bebidas alcoólicas nos bares e restaurantes 
localizados nas margens das rodovias, motoristas que não tem consciência do que o consumo 
de álcool pode provocar quando se esta dirigindo, procuram outros locais, entram nas cidades 
por onde passam e ingerem bebidas do mesmo jeito, é por isso que o necessário é um trabalho 
de conscientização, de punição mais severa para os infratores, tornando este fato um crime, 
onde não haja apenas punição com multa, mas também com perda da carteira e condenação 
com período de reclusão ou prestação de atendimento às vítimas de acidentes. Como 
sabemos, a venda de bebidas alcoólicas é legal em todo o território nacional, os 
estabelecimentos possuem autorização pra venda em seus alvarás, e agora por um erro que 
não é deles, estão tendo que pagar, afinal de contas os prejuízos são consideráveis, resultando 
em muitos desempregos. O motorista deveria ter consciência do erro que comete e dos danos 
que poderá estar causando ao ingerir bebida alcoólica enquanto dirige, pois assim estaria 
evitando não só que os estabelecimentos deixassem de vender àqueles que não são 
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condutores e sim passageiros, mas também evitando tragédias diárias em nossas rodovias 
provocadas por motoristas irresponsáveis, imaturos, cruéis. Nossa preocupação refere-se 
também com relação aos estabelecimentos localizados próximos às entradas das cidades, que 
ao nosso ver são os mais prejudicados, pois deixam de vender e atender as pessoas da sua 
cidade e também aqueles viajantes que não estão dirigindo, que são passageiros dos veículos 
e coletivos, há muitos casos em que ônibus de excursões, param nos restaurantes para que os 
passageiros possam fazer suas refeições, onde todos a exceção do motorista poderiam, 
conforme seu gosto ingerir bebidas alcoólicas, mas com a proibição, todos, mesmo não sendo 
motorista, são atingidos. Ao nosso ver, a Policia Rodoviária Federal, que tem o dever de 
fiscalizar, multar, investigar e dar continuidade ao processo penal e administrativo, deveria 
preocupar-se apenas com isso, mas agora com tal medida tem também que dispor do efetivo 
para fiscalizar os estabelecimentos, os policiais rodoviários que já são em pouco número para 
fiscalizar toda a extensão das rodovias, proporcionam com a fiscalização também nos bares e 
restaurantes mais liberdade para os motoristas infratores; Vereador Felipe Sálvia; Moções: 
401/064/08, que seja enviado oficio a jovem Natalia Zambiase, eleita 1ª princesa do garota 
verão realizado no ultimo dia 01/03/2008, Vereador Luiz Leite; 402/065/08, Solicita que, seja 
enviado ofício parabenizando a Garota Verão de Carazinho, na pessoa da jovem Natália 
Zambiasi, pela sua conquista e ser escolhida pelos jurados como 1ª Princesa do Garota Verão 
2008 no dia 01 de março de 2008 no município de Capão da Canoa. Nosso parabéns, por levar 
o nome do nosso município a destaque para todo o Estado do Rio Grande do Sul e a nível 
nacional, Vereador Vilson Paese; 403/066/08, Solicitam que, seja enviado ofício parabenizando 
a Garota Verão de Carazinho, na pessoa da jovem Natália Zambiasi, pela sua conquista e ser 
escolhida pelos jurados como 1ª Princesa do Garota Verão 2008 no dia 01 de março de 2008 
no município de Capão da Canoa. Nossos parabéns, por levar o nome do nosso município a 
destaque para todo o Estado do Rio Grande do Sul e a nível nacional, Vereador Adroaldo de 
carli; 404/067/08, Solicita que, seja enviado ofício de cumprimentos, parabenizando a jovem 
Caroline Rebeca Comin, pelo seu excelente trabalho Missionário prestado na Igreja Batista da 
Glória e nesta Cidade. Foi um trabalho árduo e difícil mas como diz na palavra de Deus em 
Isaias 53:11- “Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará Satisfeito...” certamente 
veremos o fruto deste trabalho que pela suas mãos foram desempenhados com muita 
excelência, Vereador Cláudio Santos; 405/068/08, Solicita que, seja enviado ofício de 
cumprimentos, parabenizando a dupla Fabio Lima e Bráulio pela conquista do 1º Lugar no 
Circuito Verão Gaúcho de Esporte na modalidade Futevôlei, evento este realizado em Torres, 
promovido pelo Sesc/RS. Que Deus abençoe esta dupla, e que esta conquista seja apenas um 
trampolim para que seja alçados vôos mais altos, Vereador Cláudio Santos; 406/069/08, Solicita 
que seja enviado, ofício de congratulações ao CTG Unidos Pela Tradição Rio-Grandense de 
Carazinho, em nome do casal de patrões Sr. Airton Luis e Sra. Salete Krummil, pelo Projeto 
“Salvando Vidas”, desenvolvido dentro das comemorações da Semana da Paz, e que se 
estenderá no  decorrer deste ano objetivando conscientizar a comunidade em relação à doação 
de sangue, Vereador Jaime Fragoso; Presidente Vereador Luiz Leite; gostaria de comunicar à 
imprensa que se faz presente, que eu já cumprimentei que já existem seus espaços aqui na 
frente na primeira fileira, as cadeiras, à esquerda da entrada desse plenário, que é reservado 
para que vocês possam ter os acentos de vocês assegurados, nas reuniões do poder 
legislativo, bem como também já organizamos e asseguramos o espaço dos jurídicos, desta 
casa, que permanecem aqui a nossa esquerda,  conforme acordo já previsto às lideranças; 
Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, questão de ordem; Presidente Vereador Luiz 
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Leite; pois não; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem senhor presidente, achei muito 
bacana a sua atitude de colocar os jurídicos juntamente com os vereadores, que vota e meia 
tem polemica e precisa dos advogados, para dar um parecer ou alguma dúvida, e os jurídicos 
estão juntos hoje, mas também gostaria de deixar um pedido para que também a exemplo da 
área jurídica, também se arrumasse um lugar para a imprensa, na minha época eu quis arrumar 
e não deu tempo, então fica esse pedido desse vereador, para a imprensa; Presidente 
Vereador Luiz Leite; eu há pouco acabei de falar que já está reservada a primeira fileira já com 
a placa de identificação, e as correntinhas ao lado que é reservado para a imprensa, eu não sei 
se alguém vai pedir supressão do grande expediente, conforme acordo de lideranças; Vereador 
Vilson Paese; questão de ordem senhor presidente, pelo que eu ouvi de todos os vereadores, 
não só dos lideres de bancadas que eles estão todos num acordo de suprimir o intervalo 
regimental, também o grande expediente, até porque eu queria usar a palavra, então eu quero 
ter a compreensão de  vossa excelência, presidente, e dos meus pares, para que na discussão 
dos requerimentos e das moções apresentadas na noite de hoje, nós possamos falar sobre 
outros assuntos também, se assim for acordado, senão esse vereador gostaria que houvesse o 
grande expediente, mas não quero ser eu o único a contrariar a grande maioria, e eu acho que 
não vai ter problema porque eu acho que os pares e vossa excelência vão compreender; 
Vereador Jaime Fragoso; questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Luiz 
Leite; pois não vereador; Vereador Jaime Fragoso; se for assim presidente eu acho que teria 
que fazer o grande expediente, então, o PSDB entende assim, porque senão vai se estender 
igual, requerimento é requerimento, senão depois ficam duas horas falando; Presidente 
Vereador Luiz Leite; eu acredito; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem; Presidente 
Vereador Luiz Leite; pois não vereador; Vereador Paulino de Moura; eu gostaria de 
contrariar o vereador, eu gostaria que se pudesse, acrescentar mais um minuto, dois minutos 
na fala do requerimento, e que nós possamos expressar o que nós temos pata falar hoje à 
noite, se pudesse Vereador Jaime Fragoso, a gente colocar um minuto, um minuto e meio a 
mais, para que nós possamos não fazer o grande expediente, e suprimir o intervalo regimental; 
Presidente Vereador Luiz Leite; até por uma questão de  ordem das nossas reuniões, eu 
acredito que a discussão dos requerimentos e moções ela já dá um espaço suficiente para que 
o vereador possa fazer seus comentários, no momento em que nós irmos para a discussão dos 
requerimentos e misturar outros assuntos aí se cria às polêmicas que costumeiramente esta 
casa já acostumou a ter, e agente quer evitar então esse tipo de atitude nossa dos vereadores, 
então se os vereadores pretendem fazer o grande expediente, não tem problema, agora na 
discussão de requerimentos, discute quem quer, as moções também, é uma questão de 
consenso dos senhores vereadores, chegar num acordo, há um denominador comum para que 
a reunião não seja prejudicada; Vereador Vilson Paese; presidente, até hoje esta casa sempre 
realmente andou em harmonia, e nos parece agora que o pedido desse vereador não foi 
compreendido, até porque hoje nós temos alguns assuntos para tratar, eu não queria ser  a 
causa da discórdia em fazer o grande expediente, mas se assim o Vereador Jaime Fragoso, o 
colega, e a vossa excelência sempre foi de grande compreensão, hoje discorda que nós não 
possamos falar sobre outros assuntos eu pedia dois minutos a mais, em vez de três, cinco 
minutos, então nós vamos fazer o grande expediente, mas não há necessidade de nós sermos 
radicais, eu acho que o plenário é soberano e poderia simplesmente acordar isso aí; Vereador 
Adroaldo De Carli; questão de ordem; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não Vereador 
Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; em nome da bancada do PMDB, então já 
também cientes da necessidade também de falarmos, sobre diversos assuntos também 
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considerando que hoje desde as 18 horas nós estávamos aqui, praticamente todos os 
vereadores, junto com os engenheiros, arquitetos, uma discussão realmente ampla, um debate 
sobre o plano diretor que é um projeto que requer muito cuidado, muito debate, então nós 
gostaríamos de apoiarmos a reivindicação do colega Vereador Vilson Paese, e acrescentarmos 
então, em vez de três, cinco minutos, nas discussões dos requerimentos, moções que ali 
pudessem contemplar o pronunciamento individual de cada um, essa seria a nossa sugestão da 
bancada do PMDB; Presidente Vereador Luiz Leite; então acredito que de repente vamos 
abrir o grande expediente e os vereadores que não estavam com vontade de usar a tribuna que 
não usem, esses dois ou três vereadores que querem falar, que se dirijam à tribuna e usem a 
tribuna, temos essa polemica aqui, que a cada sessão, as pessoas vão discutir o requerimento 
e há um desvio, digamos, e o regimento interno é claro, então nós temos que ter esse 
entendimento, porque, só um minuto vereador, que de repente nós vamos cair no erro de iniciar 
um assunto, defendendo um assunto, defendendo um trabalho, de repente pular lá para o plano 
diretor, lá para a rua, lá para não sei onde, então eu acredito que nós temos que aos poucos ir 
coordenando os trabalhos da casa em conjunto, os dez vereadores, a contento de todos, eu 
acredito então que vamos fazer o grande expediente; Vereador Paulino de Moura; 
infelizmente eu vou ter que não fazer mais acordo verbal para que seja suprimido o grande 
expediente o Vereador Jaime Fragoso,  foi o primeiro a solicitar também o suprimento do 
grande expediente, e agora ele resolve que tem que se fazer, então assim, não se acorda mais 
nada, e deixa seguir o baile, vamos seguir que é bm para nós; Vereador Jaime Fragoso; 
questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não vereador; 
Vereador Jaime Fragoso; eu não mudei meu pensamento em termos de grande expediente, 
de jeito nenhum, o que não pode é lá durante o requerimento é discutir outras matérias que não 
é do requerimento, só isso que eu estava dizendo, nada mais do que isso; Presidente 
Vereador Luiz Leite; senhores vereadores, só para acabar com a polemica que é duas, três 
questões de ordem a cada vereador não é possível, vamos fazer o nosso intervalo regimental, 
por cinco minutos, vocês acordem aquilo que vocês acharem melhor para a casa, então 
passamos agora ao intervalo regimental; Vereador Vilson Paese; presidente, vossa excelência 
me permita, o intervalo já esta suprimido, o intervalo foi à primeira coisa que foi suprimido e 
aprovado por todos, foi suprimido o intervalo; Presidente Vereador Luiz Leite; mas dessa 
forma não é possível vereador; Presidente Vereador Luiz Leite; mas assim não é possível 
vereador, só quero ajudar vossa excelência, eu só quero saber o partido que está inscrito 
primeiro, se não tem eu vou para a tribuna agora; Vereador Josélio Guerra; senhor presidente, 
questão de ordem; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não vereador; Vereador Josélio 
Guerra; até minha questão de ordem não era para debater sobre o assunto em questão que eu 
acho que não tem cabimento, mas assim, de retomar, de voltar à questão da imprensa, acredita 
esse vereador, até para não gerar uma polêmica nessa casa, eu acho que a imprensa, da outra 
forma que tinha a parte reservada a imprensa, ficava melhor, acredita esse vereador que teria 
que puxar essas cadeiras um pouco e fazer de fora a fora aqui uma bancada para apoiar em 
cima, para escrever, reservar com uma corrente, no momento das sessões quando lota a casa, 
a gente sabe que a imprensa fica complicada, acaba tirando pessoas que estão aqui com 
extrema delicadeza, eu acho que seria interessante realmente fechar essa parte da frente para 
a imprensa; Presidente Vereador Luiz Leite; vereador, as cadeiras já estão reservadas com 
correntes, eu acharia uma incoerência às pessoas lerem que é o espaço da imprensa e sentar 
no espaço da imprensa, e existem as cadeiras próprias para a escrita, entende vereador, então 
não há como ficar mexendo no plenário; Vereador Josélio Guerra; eu não tinha percebido, 
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desculpa senhor presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; senhores vereadores, até em 
respeito às pessoas que aqui se dirigem, as pouquíssimas pessoas que nós agradecemos de 
coração a paciência de vocês, eu acho que nós vereadores eu acho que nós temos que chamar 
mais um pouquinho a responsabilidade, não no sentido dos trabalhos da casa que está muito 
bom, os vereadores tem trabalhado muito, tem se esforçado, apresentado requerimentos, 
indicações, solicitações de melhorias, todo mundo prestando um excelente trabalho, mas esses 
acordos de plenário, eu gostaria que uma vez feito, fosse cumprido, eu gostaria que o 
regimento da casa nesses aspectos fosse cumprido, é por isso que eu gostaria que nós 
ponderássemos e fizéssemos o nosso intervalo regimental para que vocês pudessem acertar 
essas coisas entre vocês, e eu acredito que os lideres de bancada eles são eleitos para isso, 
para representar bem a bancada de seus vereadores, tomarem decisões em plenário, então 
acredito que pelo menos os lideres de bancada se reúnam e decidam, porque faz o grande 
expediente, não faz, isto está gravado em ata, fica ruim, fica chato para nós, a imprensa está 
aqui acompanhando, isso não é uma coisa boa para o poder legislativo, nós precisamos 
ordenar os trabalhos de tal forma que a coisa comece a funcionar como tem que funcionar; 
Vereador Vilson Paese; senhor presidente, sei que não tenho mais o direito de questão de 
ordem, mas se a bancada do PMDB, já acordo, a bancada do PMDB também faz parte desse 
acordo, e a bancada do PDt também, eu acho que não tem mais o que nós fazer o intervalo 
para conversar, já está decidido, está determinado; Presidente Vereador Luiz Leite; então 
está suprimido o grande expediente, passando agora para a ordem do dia, que é a discussão e 
votação dos requerimentos e moções, gostaria que o Secretário Vereador Cláudio Santos 
fizesse a leitura do numero e autor dos requerimentos para que nós possamos colocar em 
discussão, a urgência, bem como, posterior a votação dos requerimentos, será concedido a 
cada vereador o espaço de cinco minutos para discussão; Vereador Felipe Sálvia; questão de 
ordem senhor presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não vereador; Vereador 
Felipe Sálvia; eu tinha um pedido de retirada do requerimento da semana passada, então fica 
retirado aquele requerimento que eu entrei com outro, num teor diferente; Secretário Vereador 
Cláudio Santos; requerimento de nº 05, pede destaque Vereador Felipe Sálvia? Não; 
requerimento de nº 05 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 02 Vereador Adroaldo De Carli – 
PMDB; nº 03 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 04 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 
nº 07 autoria de todos os vereadores, requerimento da mesa diretora; nº 06 Vereador Marcos 
Soares – PTB; requerimento nº 07 anexo ao nº 01, todos os vereadores; Presidente Vereador 
Luiz Leite; colocamos em discussão a urgência dos requerimentos, não havendo vereador que 
queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os 
demais que se manifestem, aprovada por unanimidade a urgência dos requerimentos; 
colocamos agora em discussão os requerimentos com as urgências já aprovadas, que serão 
votados em bloco, Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; senhores vereadores, 
funcionários da casa, imprensa aqui representada, pela Ana Maria - Gazeta, Simone do nosso 
Jornal, Everton – Diário, Leandro, me perdoe Leandro do Diário, Almiro Silveira, professora 
Vera, a Ilce, o Dayber, Everton – farmácia Brasil, o filho do Cláudio, nossa saudação e nosso 
boa noite, senhor presidente, o que foi acordado então é cinco minutos para discussão de 
requerimentos, mais cinco para as moções, é cinco para as moções e requerimentos num único 
comentário, então não tem retorno a essa tribuna, então gostaria que vossa excelência 
começasse há marcar meu tempo a partir de agora; não possuindo olho de raio X, e nem a 
decisão e o conhecimento a priori esse vereador já dizia, quando a candidata de Carazinho que 
estaria representando Carazinho e Capão da Canoa e falava para vossa excelência presidente 
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na semana passada, com relação ao patrocínio, e tem a honra e a tranqüilidade de dizer que 
esse vereador patrocinou um pouquinho da presença das pessoas que foram até Capão e 
falava na ocasião, senhor presidente, dizendo que, a candidata tinha condições pra disputar o 
titulo, e realmente fez, estão de parabéns todas as mulheres de Carazinho, porque isto 
demonstra a beleza feminina em nossa terra, eu sempre disse Carazinho é terra de lindas 
mulheres  e está aí a prova disso, disputou de igual para igual quem viu hoje o desfile, e quem 
ontem presenciou o jantar no aquático viu realmente a beleza da garota que muito bem nos 
representou em todos os sentidos, inclusive nos questionamentos de conhecimento e cultura, 
minha saudação ao meu amigo particular João da Veiga Antunes, presente na reunia e em 
quase todas as reuniões desse plenário, com relação ao requerimento do Vereador Felipe 
Sálvia, que ele colocou na reunião passada e depois retirou, essa situação, essa polemica que 
se armou nesse país, que parece, ainda mais quando é gerenciado e governado por medidas 
provisórias, 390 medidas provisórias, tirando toda a condição do parlamento legislar, olha a 
gravidade Dayber da situação, meus pares, não se vende mas a dois metros de distância pode 
vender, só daqui a Porto Alegre serão mais de 500 pessoas e famílias que vão quebrar, por 
uma medida provisória, se eu pegar, comprar uma passagem de avião, eu sou servido na 
poltrona com uma cerveja, uísque, o vinho, posso tomar, quem não pode tomar é o piloto, se eu 
estou numa excursão, é natural que eu estou saindo para fazer festa e vou com a turma, vamos 
tomando uma cervejinha, o motorista não pode tomar, o que tem que haver neste país é lei que 
proíba o motorista, e se o motorista tomar, tira a direção dele, três anos sem poder usar a 
carteira, dirigir, reclusão para ele, como é nos outros países, Estados Unidos, à noite, a família 
tem dois, três, cinco carros, porque lá é muito fácil comprar carro, até porque o que eles 
ganham não é o que nós ganhamos aqui, dificilmente um proprietário, um pai de família, sai de 
casa com seu carro Vereador Adroaldo De Carli, se ele for, vem um táxi buscá-lo, porque ele 
vai sair na noite e vai tomar, porque ele sabe, estou concluindo senhor presidente, ele sabe que 
se ele tomar ele será punido severamente, então nesse país o que precisa, punir, e como todo 
mundo sabe, que aqui a impunidade é um agravante, o resto tudo é atenuante, de nada adianta 
essa situação, paliativos, leis e fazer com que o condutor receba realmente punição no bolso e 
também em sua carteira; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão os 
requerimentos, bem como as moções, Vereador Felipe Sálvia, bancada do PDT; Vereador 
Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião na 
casa do povo na noite de hoje, já nominadas pelo Vereador Vilson Paese, senhores 
vereadores, nessa legislatura acho que é a nona vez que eu entro com requerimento desse 
porte, alertar o presidente da republica os senadores federais quanto ao aumento do salário, 
hoje quem ganha um salário mínimo ganhou um aumento de 4.97%, não 9.21% e aquele que 
ganha mais que um salário mínimo, ganhou 4. 97% de aumento, então há uma distorção 
Vereador Vilson Paese e o senhor sabe disso porque trabalhou no Ipê, vai defasando o salário 
do trabalhador, do aposentado, do pensionista e este pensionista vai entrando na justiça, na 
justiça pode até demorar mas como tem jurisprudência ele ganha, demora mas ganha, e eu não 
sei porque, se é época de campanha, prometem ajudar os aposentados e pensionistas, 
promessas e mais promessas, e o nosso aposentado vem sofrendo com isso há tempo, eu 
tenho meu pai que se aposentou com seis salários mínimos e hoje está ganhando três e meio, 
eu sei de várias pessoas que se aposentaram com cinco e ganham dois hoje, então ele vai 
corroendo com o tempo que não acompanha o aumento do salário mínimo, vejam vocês, 
aquele que ganha um mínimo, ganhou 9.21%, o que ganha mais que um mínimo ganhou 
4.97%, é quase a metade de perda que ganha o trabalhador, o aposentado, também, senhores 
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vereadores entrei com uma indicação à secretaria de assistência social para que coloque junto 
ao hospital e junto às funerárias uma plaquinha, acho que o Vereador Cláudio Santos entrou no 
mesmo sentido uma vez, uma paquinha dizendo qual a funerária que trabalha em conjunto com 
a prefeitura, que presta serviço para a prefeitura, à pobreza não sabe, tem que colocar uma 
placa, para dizer àquela funerária que presta serviço, porque morre um ente querido, uma 
pessoa, ela sai louca, não sabe onde vai, e às vezes vai pagar e nem pode pagar, vai pagar 
porque não tem uma placa, nada que diga que a assistente social dá o caixão, dá a carneira, 
então isso o Vereador Cláudio Santos já entrou no ano passado também, estou entrando hoje, 
somente para se reportar quanto ao meu requerimento, a minha retirada à semana passada, 
que deu uma hora de discussão, quanto à bebida alcoólica nas estradas, eu disse varias vezes 
que não era contra, a medida provisória do Lula, quanto a vender bebidas nas estradas, eu 
achava e acho que tem que ter leis mais severas como o Vereador Vilson Paese disse, tem que 
prender, o cara está bêbado na estrada tem que prender, tem que tirar a carteira, não vai dirigir 
nunca mais, eu quero ver se precisar adotar soluções mais rígidas, quero ver se não vai acabar 
as bebidas nas estradas, não adianta, como diz o Vereador Vilson Paese proibir de vender e 
dar desemprego, não adianta, vai dar desemprego e bastante, porque a pessoa, ela é 
alcoólatra, viciado, gosta de uma cerveja, gosta de um uísque, gosta de beber, entra na cidade, 
entra em Tamandaré, entra em Coqueiros, ela entra em santo Antonio, entra em qualquer 
cidade para beber, e vai achar bebida, agora o que não pode é prejudicar restaurantes, tenho 
visto na estrada aí, na nossa cidade mesmo restaurantes que dão emprego, e como eu disse 
aquele dia, vem uma excursão onde tem o motorista do ônibus, tem 40 pessoas dentro do 
ônibus, se eu estou na excursão eu estou indo para me divertir, acho que eu tenho direito de 
tomar minha cervejinha tranqüilo, mas isso está proibido pela medida provisória implantada por 
esse governo, era isso; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão, convido ao 
vice-presidente Vereador Cláudio Santos para que assuma os trabalhos da mesa para que eu 
possa me reportar; Presidente Vereador Cláudio Santos; assumo os trabalhos e passo a 
palavra ao Vereador Luiz Leite pelo espaço de cinco minutos; Vereador Luiz Leite; senhor 
presidente, senhores vereadores, servidores da casa, imprensa escrita e falada e demais, 
pessoas que nos acompanham no plenário, ouvia a leitura dos requerimentos e também ouvi a 
solicitação do Vereador Marcos Soares, para construção de um posto policial, uma guarita no 
bairro Floresta esta luta Marcos, eu posso te garantir que ela já vem de mais ou menos, com 
segurança, 20 anos, o tempo em que teu parente foi vereador nesta casa, Vereador Paulo 
Soares, aliás um excelente vereador, passou por esse poder e hoje não esta mais conosco, já 
partiu desta vida para um outro plano, mas tem o nosso reconhecimento de que foi um ótimo 
vereador desta casa lutando pelas causas mais nobres da nossa comunidade, e na época eu já 
me envolvi com ele, apoiando ele como vereador do nosso bairro nesta solicitação foram 
desenvolvidas reuniões fora, varias reuniões, com comandantes da brigada, com os órgãos de 
segurança pública do nosso município, com lideranças comunitárias, porque abrangeria outros 
bairros adjacentes, que são vizinhos nossos, e eu posso te dizer assim que, foi um trabalho 
feito totalmente em vão, tínhamos até o projeto da guarita, deve estar em algum lugar guardado 
aquele projeto, tinha o projeto prontinho da guarita, aí em uma certa ocasião, nos orientaram e 
solicitaram para que fosse construído perto da pracinha da Glória, que já seria uma melhora 
para os bairros circunvizinhos, mas não passou do papel, e nem das promessas, então eu digo 
pra você, sim Marcos, que hoje, pela deficiência que os nossos órgãos de segurança têm, a 
carência de pessoal, de equipamentos de trabalho de segurança dificilmente a gente 
conseguiria hoje levar para o nosso bairro ou próximo ao nosso bairro um posto policial para 
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que promovesse melhor segurança para os moradores da grande Glória e bairro Floresta, mas 
é uma luta valida, e esse vereador esta do seu lado, para te ajudar no que você achar 
necessário e esta casa também no sentido de promover mais a segurança dos nossos bairros, 
outro requerimento que já foi muito debatido nessa tribuna, a cada ano que se passa, quando 
não é um é outro que entra, agora o Vereador Felipe Sálvia entrou, com respeito ao abuso e 
sangramento do salário dos aposentados e pensionistas, um assunto muito sério que 
enfrentamos na nossa nação hoje, tem várias pessoas aposentadas na minha família hoje, 
pessoas que se aposentaram com cinco ou seis salários, hoje ganham um salário e meio, tal é 
a defasagem e o saque que existe, a exploração que existe no governo federal em cima dos 
aposentados, que alias, já cumpriram com sua jornada de trabalho, já cumpriram com o seu 
dever com a nação, escreveram a sua história arrecadando milhões de reais para os cofres 
públicos e hoje sequer tem a dignidade de ser reconhecido pelos nossos governos, pelos 
trabalhos prestados na sua maioria dos anos de vida, então isso realmente é uma decepção 
para a nação, é uma decepção para nós legisladores que não podemos ter influencia de lutar 
pelas causa nobres das nossas comunidades, dos nossos cidadãos, e principalmente da classe 
menos favorecida, mas temos ainda no senado federal um senador que se chama Paulo Paim, 
que não é do meu partido, que desperta grande admiração dos gaúchos, e que não poderia ser 
diferente dessa pessoa, que esta com um projeto de lei, e eu já mandei vários requerimentos a 
ele, e esse projeto de lei dele prevê o ressarcimento inclusive das perdas dos salários dos 
aposentados e pensionistas, prevê a regularização real das pessoas que buscam o beneficio da 
aposentadoria recebendo as quantidades que são devidas totalmente, quando se busca uma 
aposentadoria o calculo é feito, você entra na média de 80%  é os 80% que tem que receber, 
não 80, depois 20, depois 30, depois 40, então só para finalizar senhor presidente, e para 
enriquecer o requerimento dos meus colegas, pois não vereador; Vereador Vilson Paese; eu 
sei que já terminou o seu tempo mas pedi a permissão para o presidente agora só para ajudar 
vossa excelência, olha a grande injustiça que se comete nesse país, q pessoa que se 
aposentou sobre dez salários, ele recolheu sobre dez salários, a pessoa que se aposenta com 
um salário mínimo ele recolheu sobre um salário mínimo, mas depois de ele estar aposentado 
no momento que ele mais precisa receber o dinheiro para a sobrevivência dele, para comprar o 
medicamento e para ter uma vida digna, o governo passa a dar um tratamento diferenciado é 
igual perante Deus, ele é discriminado, ele ganha menos, até porque é objetivo, eu acho, que é 
todo mundo chegar num tempo, vai demorar bastante, todo mundo ganhar um salário mínimo, 
nesse país; Vereador Luiz Leite; isso chama-se calote, senhor vereador, então só para 
finalizar, as perdas salariais não é só para os servidores públicos, servidores em si, mas os 
nossos pensionistas e aposentados estão sendo saqueados pelo nosso governo federal, muito 
obrigado; Presidente Vereador Cláudio Santos; devolvo os trabalhos ao presidente desta 
casa Vereador Luiz Leite; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão os 
requerimentos com a palavra o Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; 
senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, demais pessoas que nos 
dão a honra de estar na casa do povo, aos servidores desta casa que tão bem prestam o seu 
serviço aos seus vereadores, e a comunidade, eu quero falar sobre a indicação do Vereador 
Marcos Soares, sobre o postinho da Floresta, nas duas legislaturas passadas, também se 
empenhou para que o bairro Floresta tivesse muitas melhorias e teve como calçamento, o 
asfalto e eu quero dizer a ti Marcos, não desista, você deve continuar lutando juntamente com o 
Vereador Luiz Leite, juntamente com o Vereador Paulino de Moura,  com os demais colegas 
vereadores, para que lá no bairro Floresta tenha um postinho policial, se nós não persistirmos, 
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se nós não buscarmos  o que nós queremos, com certeza nós não conquistaremos, entrando 
nessa situação eu hoje disse ao Vereador Antonio Azir, nós estamos indo à Porto Alegre no dia 
de amanhã, uma audiência com o Doutor Guigerman onde a gente vai buscar junto a ele que 
assumiu um cargo junto ao estado na Univias, algumas melhorias para Carazinho, e eu tenho a 
certeza e a convicção que quando secretário dessa casa e o Vereador Antonio Azir presidente 
dessa casa, juntamente com os demais pares, lá esta o trevo do Baixinho, que não era 
prioridade do DAER, e há um pedido do Doutor Guigerman lá está o trevo onde não foi ceifada 
nenhuma vida, e numa só foram seis ou sete pessoas que faleceram ali, que perderam a vida, 
hoje está lá, a lombada eletrônica da Ulbra, não existiria, através do Doutor Guigerman lá está, 
e esse vereador deu entrada há algumas semanas atrás num pedido onde esta pedindo que 
seja feita a duplicação da Br 386 do trevo até o RH Riss, da 285 até a policia rodoviária federal, 
e agora sim, construam o trevo da Ulbra, o Vereador Antonio Azir disse que era quase 
impossível e eu disse, não ter esqueça que do presidente dessa casa saiu o trevo, e nós iremos 
lá com certeza batalhar, e não vai ser o Vereador Paulino de Moura, vai estar lá o Vereador 
Jaime Fragoso, o Vereador João Mafalda juntamente com o Vereador Antonio Azir, 
representando vossas senhorias, que essa conquista não é dos vereadores, é da comunidade, 
se nós pudermos fazer o fluxo de trânsito fluir nessas duas situações e vocês não esqueçam 
que foram ceifadas duas vidas, de duas crianças do trevo do Leonel Brizola, Geórgenes Martins 
Pinto, até a policia rodoviária, é difícil o transito lá, perigoso, então com essa reivindicação que 
pelo menos nós conseguimos das três, uma nós conseguiremos sair de lá feliz, e também 
estaremos juntamente com a direção da FGTAS, onde nós queremos confirmar para Carazinho, 
e eu tenho a convicção de que vai haver essa confirmação, de recursos para nós qualificarmos 
as pessoas para que elas possam estar aptas a entrar no mercado de trabalho, e a FGTAS tem 
por obrigação fazer isso, porque esse recurso veio através do FAT, fundo de amparo ao 
trabalhador, com certeza nós estaremos trazendo coisas que venham auxiliar a comunidade 
para que nós possamos aqui morar bem, dizer que com certeza até o dia 10 Carazinho terá a 
alegria de saber que um carazinhense está crescendo dentro do governo do estado, eu não 
gostaria ainda de dizer mas eu tenho a certeza que até o dia 10 nós seremos bem representado 
como estamos sendo junto ao governo do estado através de um carazinhense, seria isso 
senhor presidente, senhores vereadores e ao meu filho Giovani, que também me dá essa honra 
de estar aqui assistindo as reuniões na casa do povo e aprendendo com as discussões das 
idéias, das discussões e dos questionamentos que hora a gente vem fazendo, muito obrigado 
senhor presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão os requerimentos, 
Vereador Adroaldo De Carli, pelo espaço de 5 minutos; Vereador Adroaldo De Carli; senhor 
presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, imprensa aqui presente, colegas do 
partido, PMDB, nossa saudação, realmente não iríamos nos pronunciar, mas é importante 
senhor presidente nós observarmos aqui como Vossa excelência comentou, que há mais de 
vinte anos já entrou com um pedido de posto policial lá no bairro Floresta, quero dizer para o 
Marcos também, Vereador Paulino de Moura, Vereador Vilson Paese e todos os vereadores, eu 
também, quantas vezes nós pedimos soluções para problemas na nossa comunidade, que aos 
olhos de muito é impossível  de acontecer, mas acredito que o papel do vereador é realmente 
externar aquilo que a comunidade nos coloca em termos problemáticos no dia a dia das 
pessoas, é segurança, é educação, é estrutura, Vereador Paulino de Moura bem comentou aí, 
se nós não pedirmos, se nós não solicitarmos,  quem vai fazer, acredito que é por isso que o 
povo nos elege, por isso Marcos, parabéns, por essa sua visão, é assim que a gente deve se 
pronunciar, muitas vezes eu mesmo fiz solicitações lá no íntimo sabendo que dificilmente ou 
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que era impossível de acontecer, mas nós temos que pedir, temos que  alertar a comunidade, 
aproveitarmos esse espaço público que a comunidade nos ofereceu, através do voto 
democrático, e também fazermos esse papel de reivindicarmos mesmo a nível de município, eu 
entrei muitas vezes com indicações há cinco ou seis anos atrás, quando era vereador aqui com 
o Paese, Felipe, Vereador Paulino de Moura também, e estamos entrando novamente, alguém 
trabalhos já apresentei também, por que isso demonstra que realmente nós temos que insistir e 
não podemos deixar de acreditar que as obras ou as ações poderão acontecer, acredito que 
esse é o trabalho do vereador, muitas vezes nós nos desiludirmos, que a gente gostaria tanto 
de fazer mas infelizmente a coisa fica por aí, e voltando também ao assunto da medida 
provisória, com a proibição de bebida alcoólica, eu havia até feito uma moção para a 
associação comercial que também muito preocupada com essa situação, não só na questão da 
medida provisória, mas em si da bebida, mas como disse o Vereador Vilson Paese, o Vereador 
Felipe Sálvia, para não repetir o que já foi dito, mas realmente concordamos plenamente, 
preocupados com os grandes investimentos que a gente vê pelo nosso Brasil, em rodovias, 
vamos analisar friamente a situação, no momento em que tu fazes um investimento, uma casa 
noturna, um restaurante, uma casa de festa,  um salão de eventos você tem uma lei no 
momento que você faz o investimento, de repente isso tudo muda, então realmente é um 
problema, então não pode ser simplesmente uma medida provisória que vai disciplinar um 
grande investimento que tenha mais eficácia, porque ai foi investido recursos financeiros, 
recursos humano, é uma série de coisas que estão por trás disso tudo, então nós observamos 
aí que na BR 116 ali em Canoas, Nova Hamburgo praticamente é perímetro urbano, e ali a 
pessoa pela facilidade do acesso nas BRs se localiza investimentos de festas e hoje em dia faz 
parte, sempre foi assim, é aniversário, casamento, procura os locais maiores que tem uma boa 
estrutura, muitas vezes locais mais amplos e justamente esses estão nas BRs, acredito que 
essa medida provisória vai sofrer muitas alterações, já tem muitos projetos, muitas emendas a 
essa medida provisória, tenho certeza que ela até poderá continuar, mas não de maneira tão 
rigorosa como está, também acredito que tenhamos que fazer exatamente o que o Paese disse, 
nós temos que fiscalizar, como o Vereador Felipe Sálvia falou, não podemos proibir a bebida, 
temos que penalizar os maus exemplos de motoristas que dirigem embriagados e que muitas 
vezes causam problemas muito sérios e triste no meio de nossa comunidade, para finalizar, 
também parabenizando a jovem Natalia Zambiase que muito bem representou Carazinho no 
cenário estadual, a gente fica muito orgulhoso, a gente que é de Carazinho, tem nossos filhos 
aqui nessa cidade, nossa vida aqui, vermos o nome de Carazinho brilhar a nível de estado pela 
beleza da mulher carazinhense, muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em 
discussão, Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; senhor presidente, colegas 
vereadores, imprensa falada e escrita, pessoas amigas que estão no plenário, funcionários da 
casa meus cumprimentos, em primeiro lugar eu quero vir à tribuna para justificar o voto do 
requerimento do Vereador Felipe Sálvia sobre as bebidas alcoólicas nas BRS, meu voto seria 
contrário na semana passada, na sexta-feira e hoje eu posso abrir meu voto dizendo que vai ser 
favorável porque ele mudou o teor do requerimento, a gente vê, antes eu até falava com o 
Vereador João Mafalda, que a pessoa ela não é obrigada a usar o bafômetro, muitas vezes a 
pessoa não está bem alcoolizada, caindo, mas ela não tem condições de dirigir, então não é 
obrigada a usar, isso é uma coisa muito importante, de mudar as leis como o Vereador Vilson 
Paese disse, ser mais duras com as pessoas, de perder, eu considero assim, a pessoa que 
passa numa sinaleira que está fechada, ela tem que ser presa e tomar a carteira porque ela 
está dando perigo a um terceiro, e a situação de dirigir embriagado também para mim é a 



 16 

mesma coisa, mas no mesmo teor de segurança, eu estive num debate nessa ultima segunda-
feira de manhã as 10:30 horas na TV UPF, sobre segurança pública, onde foi debatido sobre a 
reformulação da brigada militar e a policia civil, muitas coisas ficaram comigo como surpresa, a 
brigada militar, para vocês terem uma idéia, ela tinha trinta mil homens, hoje ela esta reduzia a 
vinte, teria que ter, tecnicamente, cinqüenta mil homens no estado do Rio Grande do Sul, isso 
eu ouvi de pessoas já aposentadas da brigada que comentaram tudo isso, a gente vê, lá 
participou o deputado Silvano Azevedo do PPS, o prefeito de Marau e o secretário de 
segurança de Passo Fundo, e foram debatidos vários assuntos, de segurança, do menor que 
está hoje dependente químico,  do CAT que não dá para se agüentar, eu ouvia o requerimento 
do vereador sobre o bairro Floresta, também para fazer um posto policial lá, eu já pensava, 
tinha um posto policial que para mim teria que continuar tendo em frente à rodoviária e 
acabaram fechando, e a gente vê pela quantidade de policiais que está diminuindo, só um 
minutinho, deixa eu concluir, a gente vê pela quantidade que diminuiu, é que não tem condições 
de colocar mais policiais na rua, a criminalidade está aumentada por causa disso, então eu vejo 
a reformulação da brigada militar muito certo, agora quanto a policia civil, foi muito bem 
esclarecido lá, que não está certa essa informação, pode fazer um ajuste, e a delegacia 
regional de Carazinho eu acho muita injustiça de fechar, já vou dizer por que, Passo Fundo vai 
ser uma central, vai cuidar de 80 cidades, muitos não sabem, dizem que a delegacia regional 
não faz nada, mas a gente comparou lá, como a saúde, Carazinho às vezes precisa de uma 
operação mais delicada, vai conseguir em Porto Alegre, um ano a pessoa vai precisar, a 
mesma situação vai ser a delegacia regional de Passo Fundo, o delegado regional que estiver 
lá, vai vir viatura nova, tu achas que ele vai mandar para Carazinho? Vai vir equipamento novo, 
tu achas que vai mandar para Carazinho? Não vai, tudo vai ser demorado, e nisso vocês 
entenderem que o deputado Luciano Azevedo, lá, eu tenho até gravado, ele falou que estava 
tudo certo, a reformulação da delegacia regional e da brigada militar, de repente ele mostrou um 
requerimento, o povo de Carazinho não precisa se preocupar, porque eu fiz um requerimento à 
Ieda  e eu apoio ela e Passo Fundo não vai mexer porque eu brigo por Passo Fundo, aí eu 
fiquei com ciúme, do nosso deputado da região não fazer isso, eu tenho gravado ali, hoje me 
trouxeram a fita, o Vereador Felipe Sálvia pediu um a parte; Vereador Felipe Sálvia; somente 
para auxiliar Vereador Jaime Fragoso, você sabe que no passado essa casa teve grandes 
brigas, por causa desses postos policiais, no passado os moradores mais antigos sabem que 
nós brigamos para fazer aquele posto da UPF, na frente da rodoviária, no posto da Borgueti, 
esses dias eu estava em Porto Alegre, eu e o vereador Jaime, o Vereador Vilson Paese e o 
Vereador Déio se não me engano, eu tive uma discussão com o major Dal Bosco por telefone, 
ele disse que não deixa o soldado, o brigadiano mais no posto, porque ali ele não vai render 
nada, ele vai render mais nos bairros é o pensamento da brigada hoje, e colocar o policiamento 
nos bairros e deixar sem policiamento nos postos,  mas a meu ver, tem razão o Vereador 
Marcos Soares ao pedir o posto de saúde, inibe,  um soldado só inibe de os marginais tomarem 
conta dos bairros ou do centro ou qualquer lugar; Vereador Vilson Paese; obrigado, com 
relação à regional, sabe vossa excelência que a regional era para processos internos de 
servidores, e vossa excelência estava comigo em Porto Alegre quando o secretário nos 
colocou; Vereador Jaime Fragoso; esse vereador não estava; Vereador Vilson Paese; não 
estava, nós estávamos num numero expressivo de vereadores, dizendo por que Carazinho vai 
perder a regional, não ficará mais nem uma regional onde não tenha o comando da brigada 
também, só vão focar 12 no estado, e poderemos nós fazer 300 idas à Porto Alegre, isso esta 
definido, está definido, regional daqui, e dizem mais, estava junto vereador então não me deixa 
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mentir, mas eu só quero aproveitar se me permite o presidente, porque o a parte é a parte, não 
é para ficar discursando, se vossas excelências e estarão amanhã em Porto Alegre, e nós 
vamos ter a exposição em Não Me Toque, e os moradores dos cinco bairros ao redor do asfalto 
vão trancar de novo a BR porque nós estávamos lá, Vereador Jaime Fragoso, tu estava comigo, 
quando nós pedimos para o DAER, que até o projeto sumiu, para não ceifar mais vidas de 
crianças, e vão fechar a rua no dia que vão abrir a exposição, vai ficar muito ruim para nós, 
quem sabe daí os deputados não vão ver, então leva isso, aproveite, agende e veja isso 
também em Porto Alegre, obrigado; Vereador Paulino de Moura; ao para dizer que esta na 
pauta, onde nós vamos reivindicar o trevo da ULBRA, e aquela lombada eletrônica, já esta 
definida pelo DAER quando nós pedimos essa lombada na legislatura passada, ela irá lá para 
os bairros São Sebastião, bairro Cantares, Planalto, pode ter convicção saindo a lombada e 
sendo executado o trevo da Ulbra essa lombada está pré-determinada para ir para lá, tenho 
convicção, pois já é da legislatura passada, nós juntamente com o Vereador João Mafalda, com 
o Vereador Jaime Fragoso, com o Vereador Antonio Azir, vamos reivindicar então que saia essa 
lombada, seria isso, desculpa Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; só para 
concluir senhor presidente, nós estivemos no DAER juntamente com o Vereador Vilson Paese, 
o ano passado onde está engavetado esse projeto, mas vamos pensar positivamente e vamos 
brigar por isso, eu acho que até perderam o projeto, mas para concluir sobre a delegacia, sabe 
que depois vai ter aquela briga de delegados que vai sair, e tem o delegado João que é novo, e 
o delegado Danilo Flores que  querendo ou não fez um brilhante trabalho e está fazendo um 
grande trabalho na cidade, um desses dois vai embora,  pode ter certeza isso já ouvi deles 
mesmos, seria isso senhor presidente, muito obrigado;   Presidente Vereador Luiz Leite;  
continua em discussão, Vereador João Mafalda para discussão do requerimento; Vereador 
João Mafalda; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, senhoras, senhores, amigos 
que se fazem presentes, eu não ia me pronunciar, mas se vamos falar em segurança eu tenho 
obrigação de vir à tribuna, está aí meu colega Veiga, trabalhamos muito tempo junto, grande 
conhecedor desta área, falar em segurança é muito difícil, complexo demais, a gente que está 
lá dentro é uma questão social, quando se fala em construir posto policial, bonita a 
reivindicação do colega ali, apesar de que a gente acha que é muito difícil, não é o posto, falta 
gente, não adianta, eu cheguei em Carazinho em 82 e nós éramos cinco mil homens na policia 
civil, vinte e sete mil brigadianos, passaram vinte e poucos anos, quatro mil e pouco na policia 
civil continua os vinte e seis, vinte e sete na brigada, e a população dobrou, triplicou, então com 
se explica isso aí, e a impunidade ao menor principalmente, o índice de criminalidade do menos 
cresceu monstruosamente, principalmente com a droga que está solta aí, então é muito 
complicado, a questão da regional, o colega me perguntava se eu era a favor ou contra, eu sou 
suspeito. Lógico que eu sou contra o fechamento da regional, até porque nós vamos perder 
muita coisa em Carazinho, fechando a regional nós vamos ficar subordinados a Passo Fundo, 
nós ficando subordinados a Passo Fundo quando se formam os novos policiais, Passo Fundo 
fica com eles, não vem para cá, e aí nós temos menos policia, então é uma questão bastante 
complicada, aí a delegacia da mulher que nós estamos reivindicando, se fechar a regional não 
vem, é um dos maiores problemas que nós temos é referente à criminalidade quanto à mulher, 
tanto é que foi criada essas medidas protetivas que hoje de certa forma melhorou bastante, 
diminuiu um pouco as agressões físicas contra a mulher, é uma lei mais ágil, mais rápida, que 
venha beneficiar a mulher que é a parte mais indefesa, mas eu acho, eu participei da mesma 
reunião em Porto Alegre, acho que é revogável, realmente vai baixar para doze, acho que 
Carazinho está na lista, eles acham que fechando as delegacias regionais vão colocar mais 
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homens na rua, eu não vejo assim, aqui a regional tem quatro servidores, e dois já em véspera 
de se aposentar, atender quarenta e poucos municípios, vai atender cem de que jeito, com que 
gente, aí vai levar os nossos daqui para lá para atender, fazer sindicância,  quantos delegados 
vai ter que ter lá, eu não sei precisava estudar melhor esse processo todos aí, de repente virá 
um caos, o governo do PT, fecharam as regionais e ficamos subordinados à Santa Maria, aí nós 
ia buscar material em Santa Maria, tem fundamento, era para economizar, mas, vamos esperar 
para ver, obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite;  continua em discussão, Vereador Cláudio 
Santos para discussão dos requerimentos; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, 
colegas vereadores, pessoas que já foram nominadas anteriormente, que chegaram após a 
saudação, nós entendemos a dificuldade que se tem em falar em segurança pública, e 
esperamos que não  seja cavalo de batalha, politicamente, aproveitando esse ano de 2008, a 
questão da segurança pública principalmente no município de Carazinho, mas nós tivemos 
oportunidade, senhor presidente, juntamente com vossa excelência e com o Vereador Antonio 
Azir de ouvir da boca do secretário Mallmann, exatamente a intenção de o porque se fechar as 
regionais, que dá forma que foi colocado, e até ele direcionava a mim essas colocações, e dizia 
que, estou fazendo as minhas palavras as palavras do secretário, de que quando se estufava o 
peito e se dizia Carazinho tem a 28º delegacia regional de policia, e se estufa o peito quando se 
diz, mas o resultado segundo estudos da secretaria, se fosse levar exatamente como quer fazer 
a secretaria de segurança publica do estado à comunidade, certamente a comunidade vai 
gostar mais de ter quatro ou cinco policiais civis ajudando  aos inquéritos do que estar fechado 
numa delegacia regional de policia conforme o secretário colocou inclusive com experiência na 
policia federal, com experiência de superintendente implantou em vários estados, e teve 
resultado, a comunidade entende que quer ver, como segurança e com mais rapidez esse 
processo dar andamento, inclusive brincou o secretário quando disse gostaria de ir à Carazinho 
porque não conheço, mas se for a Carazinho, talvez fechando a delegacia regional de polícia, 
eu vou ter que ir de colete a prova de balas, porque certamente o delegado regional não vai 
aceitar, e todos os delegados regionais que fecharem delegacias no estado estarão contra 
essas medidas, porque, segundo palavras do secretário,e eu gostaria do Vereador Luiz Leite, 
diga exatamente se estou mentindo, disse que apenas e tão somente pela assinatura de uma 
delegacia a mais, um delegado ganha R$ 2.500,00 é obvio que tem que ser contra, agora 
pergunte a comunidade se quer ver um delegado lá na delegacia regional de policia ou gostaria 
de ter esses policiais também  ajudando a fazer inquéritos, são mais de um milhão e meio de 
inquéritos, parados por falta de pessoas, não é que esse fechamento regional vai resolver 
essas questões vai amenizar da mesma forma que querem e devem fazer o fechamento e a 
retirada de vários policiais da brigada militar do administrativo para as ruas, inclusive quem tem 
visto ultimamente, a brigada montada, aqui no bairro Glória e arredores, tem dado uma 
tranqüilidade maior, conversava com o Vereador Marcos Soares, justamente com relação ao 
posto de policia, se tiver dois ou três ou mais policiais dispostos e tiver uma viatura andando 
com giroflex nos bairros certamente a comunidade vai ter mais segurança porque vai estar 
vendo esses policiais fazendo a ronda nesses bairros, eu estou trazendo aquilo que é 
entendimento técnico da segurança do estado; Vereador Jaime Fragoso; um a parte; 
Vereador Cláudio Santos; pois não Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; eu 
estava lembrando que o ano passado eu fui numa audiência com o secretario de infra-estrutura 
Daniel Andrade, onde ele me disse, nós falávamos sobre pedágio, que nós estávamos sitiados 
aqui de pedágios, e ele disse assim, com o pedágio lá nós podemos investir em outros lugares, 
e eu penso a mesma situação, aqui em Carazinho vai perder, se perder um delegado está 
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perdendo um monte de coisa, claro que ele está dizendo, tenho certeza que disse, nós vamos 
tirar para ajudar outra cidade, quando que nós vamos perder, não podemos perder, nós temos 
que lutar pra ganhar, não é partidário, eu também não quero ganhar politicamente com isso 
vereador, como o senhor disse no começo, que não aqui em Carazinho ganhar politicamente, 
eu não quero ganhar politicamente, que quero que a minha cidade ganhe; Vereador Cláudio 
Santos; pois então vossa excelência está completamente errado, equivocado em seu 
pensamento, porque não foi isso que falou o secretário Mallmann, ele disse que nas delegacias 
regionais que fecharem nenhum policial vai deixar a cidade, Vereador Luiz Leite estava junto, 
agora se vai sair vossa excelência então pode até adivinhar mas o que disse para nós com 
segurança o secretário da segurança, é de que nenhum desses onde se fechar alguma 
secretaria regional nenhum policial será tirado desses municípios para outro, foi o que disse o 
secretário, agora se vier a acontecer, ai vossa excelência pode dar um tiro no escuro e dizer: eu 
disse que ia acontecer, mas garantiu o secretário para nós, foi exatamente isso para mim o 
Vereador Luiz Leite e o Vereador Antonio Azir, pois não Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura; colega vereador até para simplificar o que vossa senhoria esta explanando 
e com muita sapiência e conhecimento, nós tivemos uma reunião anterior com o secretário 
adjunto do secretário Mallmann, onde ele disse as mesmas palavras e as mesmas coisas para 
nós, eu quero dizer que nós temos que dar um voto de confiança, porque na verdade nós não 
sabemos o que vai acontecer porque nós não temos uma bola de cristal, nós temos a palavra 
do secretário de estado do Rio Grande do Sul, a palavra do secretário adjunto onde não sairia 
um policial, nem delegado daqui e ele colocara essas pessoas a trabalhar nas ruas, se é 
verídico ou não, onde tu paga, o secretário adjunto disse a mesma coisa, R$ 2.500,00 para um 
delegado assinar por uma delegacia, eu não posso afirmar porque eu não tenho documento, e 
nenhum de nós pode falar, mas foi dito, nós temos que acreditar nas pessoas que estão a 
representar o estado, obrigado; Vereador Luiz Leite; um a parte vereador; Vereador Cláudio 
Santos; pois não; Vereador Luiz Leite; só para contribuir, eu estive nas duas audiências, com 
vocês, o Vereador Vilson Paese, fomos em sete vereadores, e estive nesta outra ultima, 
Vereador Jaime Fragoso, o secretário foi categórico, tanto como o subsecretário, onde ele 
disse, em Carazinho, porque nós perguntamos, porque a gente tem preocupação, fecha a 
regional e ainda tira o delegado e o coeficiente que tem, ainda leva embora, ai então é o caos 
para nós, e ele nos assegurou que transmitisse a comunidade de Carazinho de que fechando a 
regional os servidores estarão aqui prestando serviços na delegacia de policia, e em outros 
departamentos; Vereador Cláudio Santos; o delegado não é um servidor; Vereador Vilson 
Paese; Vereador Cláudio Santos,  o a parte é uma vez só aqui; Vereador Jaime Fragoso; eu 
vou dar um a parte, o senhor sabe muito, o senhor nunca pediu dois a parte, a gente sabe que 
o senhor nunca pediu; Vereador Vilson Paese; muito obrigado Vereador Jaime Fragoso, até 
para ajudar vossa excelência, com muita clareza, colocou o delegado substituto, sobre custo e 
beneficio, isso eu disse antes e é irreversível, só tem uma situação para melhorara a 
segurança, só, é a guarda municipal dos municípios, porque a segurança demonstra a falência 
do estado neste país, em nossa cidade e m nossa região, e não tem brigada militar e policia 
civil que vá resolver o problema, tem que haver uma guarda municipal, e aí eu pergunto, temos 
dinheiro para montar essa guarda? Esse é o problema; Vereador Cláudio Santos; só para 
dizer ao Vereador Jaime Fragoso que o delegado faz parte, inclusive foi perguntado para o 
secretário com relação a isso e que nenhum servidor inclusive o próprio delegado sairia do 
município, foram palavras do secretario, claro que preocupa, claro que é um grande debate, 
inclusive uma das preocupações que nós tivemos com o deputado Mallmann é de pedir para 
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que ele viesse para Carazinho se não viesse ele que mandasse alguém da sua equipe, da 
equipe de segurança pública, que viesse a Carazinho explicar a comunidade exatamente o que 
pensa a secretaria fechando a secretaria regional para que eles venham e tragam essas 
informações que infelizmente nós estamos trazendo que na era a informação que nós 
gostaríamos de passar mas que são informações que nos recebemos lá em Porto Alegre, então 
uma equipe da secretaria deverá vir a Carazinho, para explicar se por ventura vier a fechar a 
delegacia regional aqui em Carazinho, para finalizar senhor presidente, para não ser injusto, 
Vereador João Mafalda, um a parte; Vereador João Mafalda; meu primeiro a parte, eu não 
estou discutindo delegado, não delegado, o problema não é cacique, o problema são os índios, 
para mandar tem gente que sobra, não adianta, então tem que valorizar mais os agentes, 
falaram em salário de delegado, eu falei para o secretário, subsecretário lá do estado, uma 
injustiça enorme, essas cidades menores tipo Chapada, Colorado, Vitor Graeff, não tem 
delegado, e não adianta ter delegado, porque não tem funcionário, tem um funcionário, vai 
mandar quem, é ele e a faxineira, e nem pode ter só um funcionário, para não fechar colocam 
um, aí os delegados ganham verba de representação, eles tem direito a duas, para cada 
delegacia, então duas, são dois mil e pouco cada uma, então quatro mil e meio só para ir lá 
assinar, e vão a cada 15 dias lá, quando o funcionário não vem, quer dizer o funcionário faz 
todo o serviço, isso eu coloquei lá e frizei, se alguém quiser me entregar pode me entregar para 
o meu chefe aí, mas é uma pouca de uma vergonha, o funcionário trabalha, faz tudo, faz o 
inquérito, e os delegados não se fazem nem presentes nos flagrantes, é uma vergonha e ali 
consta que se faz presente, qualquer advogado de porta de cadeia derruba qualquer flagrante 
porque ele tem que se fazer presente e não está na maioria das vezes, e ganha para isso, daí o 
funcionário que faz todo o trabalho, ganha R$ 1.500,00 ou R$ 2,000,00 , um delegado hoje 
ganha R$ 12.000,00 quer dizer, verba de representação, então me dizia ele que vai acabar com 
essa verba de representação até dei uma mão para os meus chefes aqui, piada; Vereador 
Cláudio Santos; mas se há esse entendimento desses R$ 2.500,00 a mais só por assinarem 
nem nos flagrantes comparecerem então tem que tirar esses R$ 2.500,00 da conta do delegado 
e colocar na segurança para quem sabe contratar mais policiais; Presidente Vereador Luiz 
Leite; continua em discussão, não havendo vereador que queira discutir, para discussão do 
requerimento Vereador Marcos Soares; Vereador Marcos Soares; senhor presidente, 
senhores vereadores, imprensa e demais pessoas que se fazem presentes, como eu entrei com 
um requerimento do pedido do postinho, vários vereadores já me falaram, isso já é uma luta 
perdida, é uma luta que já vem de anos, só que eu como suplente, são poucas as vezes que eu 
posso usar a tribuna e usar a câmara, quando os companheiros de partido ficam doentes, ou 
abrem realmente para mim, para que eu possa usar a tribuna, então com esse requerimento eu 
gostaria de falar a todas as pessoas que é uma luta difícil, todos estão falando que é difícil, 
principalmente para mim que sou suplente, que venho lá de vez em quando e pouco posso 
fazer, mas eu tinha meu primo, Paulo Soares, foi vereador nessa casa, que lutou muito para ter 
um postinho no bairro floresta, então eu vou continuar a luta dele, ele é uma pessoa que deixou 
muita coisa boa na cidade, foi um exemplo de vereador, então me espelhando nele, essa luta 
eu quero continuar, eu vou tentar falar com o comandante lá, o Coronel Vilson Nobre Bueno, 
tentar um horário com ele para que eu possa ir à Porto Alegre conversar com ele, nem que não 
seja através da câmara, como suplente eu não tenho direito a viagens, pretendo ir à Porto 
Alegre, numa das viagens que faço seguido quero ir lá conversar com ele, também usar os 
deputados para que o PTB tem deputado federal, tem deputado estadual, vou entrar em contato 
com eles para que eles entrem nessa briga comigo, não estarei sozinho, também gostei muito 
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da idéia do Vereador Vilson Paese, realmente Carazinho está precisando de uma guarda 
municipal, eu acho que o próximo prefeito, tem que ter no programa dele, um policiamento para 
a cidade, nós temos que ter a guarda municipal, porque do jeito que ta não dá para ficar, eu 
ando em todos os bairros em Carazinho, o bairro Floresta é um dos principais bairros em 
matéria de craque, drogas, roubo, então eu tenho minha mãe que tem 67 anos e mora no bairro 
Floresta, ela tem uma lojinha lá e ela não tem mais segurança, e não é só ela, eu conversei 
com pessoas de idade lá, pessoas de bem, que não dormem, estão cheios de grades, não tem 
mais aquele sossego que tinha antigamente, e alguma coisa tem que ser feita, acho que pelas 
pessoas idosas e pelas crianças do nosso bairro lá, nós temos que fazer alguma coisa, seria 
isso Senhor Presidente; Presidente Vereador Luiz Leite: realmente Vereador Marcos Soares 
essa luta já vem de vinte anos, mas como eu disse na tribuna não pode se desistir, tem que 
lutar porque pode que uma hora dessas olhem com bons olhos para os problemas  mais 
localizados, só um comentário rápido ainda sobre a guarda municipal, sua preocupação, o 
Vereador Felipe Sálvia foi junto, comigo com o Zolet e mais cinco vereadores ou seis, lá em 
Novo Hamburgo, foi à primeira cidade que instalou a guarda municipal, isso foi lá por 1993, 94 
que nós estivemos lá, trouxemos tudo detalhado, para Carazinho, ainda no 1º governo do Iron, 
falecido Iron Albuquerque, só que as dificuldades financeiras, parece que impediu de ser 
instalada a guarda municipal, agora, vendo que o município já está em outro patamar, em 
termos de arrecadação que praticamente duplicou de lá para cá mais ainda, e que existe a lei 
de responsabilidade fiscal, eu acho que era de bom tamanho, nós, todos os vereadores, 
incluindo os suplentes que já participaram de várias sessões nesta casa, sentar uma hora com 
nossos órgãos de segurança, Consepro, coronel da brigada, comandante, Comem. Condicacar, 
conselho tutelar, prefeito municipal, esta casa como um todo, discutir a viabilidade, quem sabe 
não vai ser viável para daqui a dois ou quatro anos, nós amadurecemos essa idéia essas 
tratativas para que possamos implantar a guarda municipal em Carazinho, quem sabe, pois não 
vereador; Vereador Marcos Soares; uma coisa que eu não gostei presidente é que no bairro 
Floresta, o mês passado quando estive aqui eu disse na tribuna, são dois assassinatos, e agora 
nós já temos três, então está sendo um por mês, todo mês está tendo um assassinato lá, então 
que se dê um jeito lá, porque no próximo mês de repente se eu estiver aqui, eu vou dizer que já 
tem quatro, então acho que está na hora de fazermos alguma cosia já; Presidente Vereador 
Luiz Leite; eu vejo assim com bons olhos sim que nós devemos nos empenhar na criação da 
guarda municipal, porque isso sem duvida trará muita tranqüilidade e segurança para a 
sociedade carazinhense, não havendo vereador que queira discutir os requerimentos 
colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovados todos os requerimentos por unanimidade, convido o Secretário 
Vereador Cláudio Santos para que proceda a leitura do autor e também numero das moções, a 
serem votadas nessa noite; Secretário Vereador Cláudio Santos; moção de nº. 01 Vereador 
Luiz Leite – PDT; nº. 02 Vereador Vilson Paese – PDT; nº. 03 Vereador Adroaldo De Carli – 
PMDB; nº. 04 Vereador Cláudio Santos – PSDB; nº. 05 Vereador Cláudio Santos – PSDB; nº. 
06 Vereador Jaime Fragoso – PSDB; Presidente Vereador Luiz Leite; como já tinha sido 
aberta à discussão das moções nós colocamos a urgência em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; 
colocamos agora em votação as moções com as urgências já aprovadas, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os contrário que se manifestem, aprovadas todas as moções por 
unanimidade; teria alguns avisos aqui para os senhores vereadores e eu peço que permaneçam 
no plenário para que a gente possa entrar num entendimento, hoje à tardinha nós tivemos uma 
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reunião com a associação dos arquitetos e engenheiros  nesta casa, para discutir o plano 
diretor, onde foi levantado várias questões e aos poucos os vereadores iam chegando, tivemos 
quase que a totalidade dos vereadores na reunião, realmente há algumas questões discutíveis 
no plano diretor, e foi então  nos alencado a possibilidade de nós instalar uma comissão de 
estudos do plano diretor, formada por um integrante de cada partido, eu gostaria que os 
vereadores de cada partido, gostaria que os partidos através de seus lideres entrassem em 
comum acordo, para participar dessa comissão, para desenvolver um estudo maior para o 
plano diretor, e a posterior, participar de algumas reuniões, com arquitetos e engenheiros, e 
também a classe dos imobiliários da nossa cidade para levar até administração municipal, 
àquilo que vocês acharem que é pertinente no plano diretor que possam merecer um estudo 
para algumas mudanças que poderão acontecer, então gostaria que os senhores vereadores 
formassem essa comissão, para que possa nesses próximos dias já, desenvolver os trabalhos 
juntamente com a associação dos arquitetos e engenheiros e imobiliários de Carazinho; 
Vereador Paulino de Moura; em nome do PTB eu já gostaria de indicar o nome do Vereador 
Antonio Azir para fazer parte dessa comissão; Vereador Jaime Fragoso; questão de ordem 
senhor presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não vereador; Vereador Jaime 
Fragoso; também em nome do PSDB quero indicar o nome do Vereador Cláudio Santos; 
Vereador Josélio Guerra; questão de ordem presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; 
pois não vereador; Vereador Josélio Guerra; esse vereador gostaria de participar da 
comissão, mas indica um assunto importante que trata do futuro de Carazinho, mas como o 
Vereador Adroaldo De Carli está bem a par do assunto o partido do PMDB indica o Vereador 
Adroaldo De Carli; Vereador Felipe Sálvia; a bancada do PDT indica o Vereador Vilson Paese; 
Presidente Vereador Luiz Leite; fica constituída a constituição com o Vereador Antonio Azir, 
pela bancada do PTB; Vereador Cláudio Santos pela bancada do PSDB; Vereador Adroaldo De 
Carli pela bancada do PMDB; e Vereador Vilson Paese pela bancada do PDT; também gostaria 
de solicitar aos senhores vereadores que providenciem com a mais breve possível urgência, a 
indicação dos presidentes das comissões por escrito endereçada à mesa diretora, porque tem 
algumas comissões que ainda agente não sabe quem é o presidente, então eu acredito que já 
entrando no mês de março, passando esse horário de turno único e o recesso de janeiro esta 
mais do que na hora das comissões se reunirem e indicarem seus presidentes para que 
possam fluir os trabalhos com maior naturalidade nesta casa; Vereador Cláudio Santos; 
senhor presidente só para esclarecer com relação a essa comissão do plano diretor, até na 
qualidade de líder de governo, hoje de tarde nós estivemos em contato com o prefeito 
Alexandre Goellner, eu sugiro se os demais vereadores aceitarem, para que eu faça esse meio 
de campo, com o executivo e a empresa, que elaborou o plano diretor e  aviso os vereadores 
do dia, horário e local da primeira reunião que será feita, pode ser dessa forma; Vereador 
Paulino de Moura; questão de ordem para colaborar com o Vereador Cláudio Santos, não foi 
isso que nós acordamos, na reunião, que nós iríamos fazer a reunião em nome do poder 
legislativo onde nós traríamos essa comissão até aqui, e vocês que vão fazer parte dessa 
comissão que vão discutir e levar até o prefeito municipal, então nós não vamos de imediato de 
encontro à empresa que elaborou o plano diretor, acho que deveríamos primeiro com a 
comissão discutir aqui, e depois levarmos até o executivo e ele chamar essa empresa que 
prestou o serviço, eu acho que foi isso que nós acordamos antes, se eu estiver equivocado 
vossa senhoria que me corrija; Vereador Vilson Paese; até para ajudar, até para não 
atrapalhar, Paulinho tem toda razão, Vereador Cláudio Santos, até porque estava o jurídico 
aqui, os arquitetos e engenheiros foram colocados o seguinte, que esse documento que será 
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elaborado por eles, seria já pronto, e entregue para a empresa, para que ela faça a adequação, 
não havendo mais nenhum custo á população e o executivo não vão precisar reembolsar nada, 
como eles têm conhecimento de causa, e acompanhado e o advogado do jurídico acompanhou 
também, então acho que fica certo, nesse sentido, mas não é demérito a vossa excelência para 
fazer esse contato de forma nenhuma, não é isso; Presidente Vereador Luiz Leite; até para 
colaborar com vossa excelência, alguns que não tiveram conhecimento da reunião, realmente 
esse plano diretor, tem alguns pontos falhos, que com certeza se for votado da forma que está, 
em pouco tempo teremos que refazê-lo de novo, e adequar as necessidades da nossa 
comunidade, então é de suma importância, que essa comissão se empenhe ao máximo nos 
estudos em cima desse plano diretor, para eu a gente possa quem sabe lograr êxito, naquilo 
que possa readequar essa votação e aprovação para que a nossa comunidade saia vencedora 
nesse pleito da elaboração desse novo plano diretor, elaborando as mudanças necessárias, já 
esta elaborado de forma diferente daquilo que a comunidade espera, daquilo que a comunidade 
quer, nada mais havendo a tratar e sobre a proteção de Deus declaro encerrada a presente 
reunião e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada dia 
10/03/08 as 19:30 horas nesta casa, obrigado a todos e boa noite. 
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