
Ata da Reunião Ordinária do dia 07 de Abril de 2008.......Ata 018 
  
 
Presidente Vereador Luiz Leite; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus 
declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal  do dia 
07/04/08; Convido o Vereador Felipe Salvia, para proceder à leitura de um trecho da 
Bíblia e convido a todos para que se posicionem em pé; (leitura da bíblia);  Coloco em 
apreciação a ata da reunião ordinária do dia 31/03/08,  não havendo vereador que queira 
discutir coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão os 
contrário que se manifestem, aprovada a ata por unanimidade.  Convido o senhor 
secretario para fazer a leitura do expediente da presente reunião;  Secretario Vereador 
Cláudio Santos Expediente Reunião 07 de abril de 2008. Projeto de Lê Complementar 
n°002/O8 do Vereador Felipe Sálvia: altera a redação da lei complementar n" 035/08, do 
Código de Posturas, cm seu artigo 124, cap. XIX - da fabricação, comércio e transporte de 
inflamáveis e explosivos, acrescentando incisos e parágrafos, Of. 069/ - HCC encaminha 
cópia do balanço patrimonial, demonstrativo do resultado operacional e relatório de 
atividades, correspondente ao ano de 2007, para conhecimento de todos os vereadores, 
Of 065/o8 do Executivo Municipal o qual encaminha emenda modificativa ao PL 044/08; 
ficam alterados os valores dos vencimentos da tabela constante do parágrafo único do 
art50, Of. Circ, n0 023/08 convida o presidente deste poder legislativo e demais integrantes 
para participar da Audiência Pública da Comissão de Assuntos Municipais, a ser realizada 
no dia 08 de abril, às 09h e 30 min, na Assembléia Legislativa, com a presença do 
Secretário Estadual de Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano, Marco Aiba, 
Ministério da Saúde informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 
Saúde no valor de RS 1,854,78.  ITNGEP - Instituto Nacional de Gestão Pública - envia 
programação de cursos que serão oferecidos cm 2008. INLEGIS convida para curso A 
responsabilidade do Poder Público na Fiscalização Sanitária", 09, 10 e 11 de abril em Poá 
IBRAP convida para cursos: "A secretária no serviço público dias 24 e 25 de abril", 
''Cerimonial  Organização de Inventos Públicos dias 24 e 25 de abril", "A Câmara 
Municipal, organização, administração e funcionamento dia 24 e 25 de abril" e ^Gestão 
dos Contratos e  Licitações - abordagem prática/ adquirindo qualidade dia 23 de abrir. Of. 
066/08 Executivo Municipal encaminha projeto de lei 048/08 o qual autoriza a concessão 
de direito real de uso de um imóvel à empresa Alexandre Augusto Graeff, Of. 06708 
Executivo Municipal encaminha projeto de lei 049/08 o qual autoriza a concessão de 
direito real de uso de um imóvel à Indústria e Comércio de Embalagens Carazinho Ltda. 
Of. 068/08 Executivo Municipal encaminha projeto de lei 050/08 o qual autoriza a 
concessão de direito real de uso de um imóvel à empresa idrotec Indústria e Comércio de 
Implementos Rodoviários Ltda. Of 069/08 Executivo Municipal encaminha projeto de lei 
051/08 o qual autoriza a concessão de direito real de uso de um imóvel à senhora Cláudia 
Caetano. Of. 070/08 do Executivo Municipal encaminha projeto de lei 052/08 o qual inclui 
meta na Lei Municipal n° 6,644 - LDO/2008 e autoriza abertura de credito especial no 
orçamento de 2008, no valor de R$ 17.000,00. Of. 071/08 Executivo Municipal encaminha 
projeto de lei 053/OB o qual autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da 
Câmara Municipal, no valor de RS 22.000,00. Of. 072/08 Executivo Municipal encaminha 
projeto de lei 054/08 o qual autoriza a concessão de direito real de uso de um imóvel à 
Empresa CONPASUL - construção e serviços Lida e revoga as Leis Municipais n"s 6.266 
e 6-354/06. Of. 073/OS Executivo Municipal encaminha projeto de lei 055/08 o qual 
autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento de 2008, R$ 331,633,66. Of. 01/08 
Gabinete Vereador Gilnei Jarré, o qual comunica ao presidente desta Casa e demais 
Vereadores que reassume o cargo eletivo de Vereador deste Poder Legislativo. A 
Federação dos Sindicatos de Servidores Municipais do Estado do Rio Grande do Sul -



FESISMERS comunica ao presidente Luiz Leite que concorda com o recolhimento dos 
valores arrecadador a título de Contribuição Sindical de 2008 em nome do Sindicato dos 
Servidores Municipais de Carazinho. Presidente Vereador Luiz Leite A seguir convido o 
secretário  para proceder a leitura das indicações, requerimentos e moções  Secretário 
Vereador Cláudio Santos indicações: I. 637/341/08 Solicita que seja efetuado o 
fechamento de buracos existentes na Rua Alferes Rodrigo (entre trecho Av. Flores da 
Cunha e Av. Pátria) ao lado do Estabelecimento Comercial Farmácia São João; Vereador 
Cláudio Santos PSDB I. 638/342/08 Solicita ao Executivo, que determine ao setor 
competente a instalação de uma parada de ônibus nas proximidades do nº 1400 na Rua 
Henrique Teodoro Schultz. Vereador Felipe Sálvia PDT I. 639/343/08 Solicita trabalhos de 
limpeza e colocação de sifão do bueiro na rua Agnelo Senger, em frente ao nº 87, no 
Bairro Oriental, pois o cheiro está insuportável, causando reclamação dos moradores das 
proximidades; Vereador Felipe Sálvia PDT I. 640/344/08 Solicita trabalhos de limpeza e 
recolhimento de entulhos no final da Rua dos Pinheiros (em frente dos Cemitérios), Bairro 
Santo Antônio -Camaquã. Solicitação dos visitantes; Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 
641/345/08 Solicita para que o Executivo Municipal disponibilize recurso financeiro para a 
Secretaria de Obras e Secretaria de Planejamento e Urbanismo efetuarem a 
pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua Pedro Viau, Bairro Camaquã. 
Solicitação dos moradores e motoristas. Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 642/346/08 
Solicita para o Executivo Municipal disponibilizar recursos financeiros para a Secretaria de 
Obras concluir o asfalto ao longo da extensão da Rua Antonio José Barlette, Bairro Santo 
Antonio. Solicitação dos empresários, moradores e motoristas; Vereador Adroaldo De 
Carli PMDB I.643/347/08 Solicita trabalhos de limpeza e capina em toda a extensão da 
Rua Casemiro de Abreu, Bairro Santo Antonio. Solicitação dos moradores e pedestres; 
Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 644/348/08 Solicita a realização de operação tapa 
buracos no asfalto da Rua Venâncio Aires próximo ao nº. 612, Bairro Centro. Solicitação 
dos motoristas; Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 645/349/08 Solicita novamente com 
urgência para que o Departamento de Trânsito e fiscais do trânsito realizem trabalhos de 
fiscalização em horários de congestionamento (horários de pico) no entroncamento da 
Avenida Mauá com a Rua Alexandre da Motta, localizada no Bairro Centro. Solicitação 
dos pedestres e motoristas; Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 646/350/08 Solicita 
limpeza em todas as bocas de lobo na Rua Prudente de Moraes desde a Rua Artur 
Bernardes para que se evite novos alagamentos como o que houve com a última chuva, 
pois várias residências ficaram alagadas, acarretando transtornos e prejuízos aos 
moradores. Vereador Vilson Paese PDT I. 647/351/08 Solicita patrolamento, 
cascalhamento e compactação da Rua Taquari, B. Winckler; Vereador Jaime Fragoso 
PSDB I. 648/352/08 Solicita a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação 
da Rua Clemente Barnasque, B. Lillia;Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 649/353/08 
Solicita a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Victor Hugo 
Fetzer, B. Floresta; Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 650/354/08 Solicita a substituição 
de telhas quebradas do abrigo de parada de ônibus localizado na Rua Sarandi, B. Fey; 
Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 651/355/08 Solicita ao setor competente a substituição 
do telhado do abrigo de parada de ônibus localizado na Rua Sen. Salgado Filho, próximo 
a Madeireira Pilger, B. São Jorge. Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 652/356/08 Solicita a 
realização de operação tapa buracos na Rua Ipiranga, B. Glória; Vereador Jaime Fragoso 
PSDB I. 653/357/08 solicita ao setor competente a realização de capina na rua Ipanema 
b. operário Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 654/358/08 Solicita trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua das Calêndulas, no bairro 
Cantares. Solicitação dos moradores da rua; Solicita reparos no calçamento da rua João 
W. Wasun, no bairro Medianeira. Solicitação dos moradores da rua; Solicita capina e 
limpeza na rua Sarandi, próximo à entrada do bairro Cantares. Tal solicitação vem em 



decorrência da grande quantidade de mato existente no local; Solicita reparos na 
pavimentação asfáltica da rua Guilherme Sudbrack, no bairro Braganholo. Solicitação dos 
moradores que reclamam do descaso com a devida rua; Solicita patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza da rua das Violetas. Tal solicitação vem em 
decorrência da grande quantidade de valas e sujeira na referida rua; Solicita capina e 
limpeza da rua Eduardo Gamma, no bairro Sassi. Solicitação dos moradores da rua; 
Solicita patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Não Me Toque, no 
bairro Fey. Solicitação dos moradores da rua; Solicita reparos no calçamento da Rua 
Independência, no bairro Glória. Solicitação dos moradores; Solicita operação tapa 
buracos na Rua da Paz, trecho compreendido entre a Rua David Canabarro e Marechal 
Deodoro. Solicitação dos moradores; Solicita que seja construído um quebra-molas na 
Rua Pernambuco próximo ao número 197, no bairro Oriental. Tal solicitação vem em 
decorrência da necessidade urgente deste para diminuir a alta velocidade praticada nesta 
via; Solicita ao Sr. Prefeito Municipal, para que estude a possibilidade junto a Secretaria 
de Obras da ligação das ruas Antônio José Barlete no bairro Santo Antônio e rua Bem – 
Te- Vi do bairro São Lucas. Solicitação dos moradores do bairro São Lucas que reclamam 
passar por matos, para atalhar caminhos. Tal solicitação facilitaria a passagem entre os 
bairros diminuindo a distância dos moradores para o centro de nossa cidade. Vereador 
Luiz Leite PDT I. 655/359/08  Solicita ao executivo a inclusão na licitação do Transporte 
Coletivo Urbano, inclusão do uso do passe Estudante nos finais de semana e feriados 
Vereador Cláudio Santos PSDB I. 656/360/08 Reitero o pedido 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 andam 
na contra mão da Rua oferecendo perigo aos motoristas que transitam na Bernardo Paz 
sentido Centro. Solicitação de moradores e motoristas com urgência; Vereador Cláudio 
Santos PSDBI. 657/361/08  Solicita a Secretaria de obras para que realize o tapamento 
de um buraco existente na Rua Paulo Coutinho em frente ao n° 97 . Solicitação de 
moradores; Vereador Cláudio Santos PSDB I. 658/362/08 Solicita ao Departamento 
Municipal de Transito, com urgência, coloque um azulzinho na Rua Silva Jardim e 
Marechal Floriano e outro na Avenida Flores da Cunha esquina com a Avenida Antonio 
Jose Barlette Vereador Josélio Guerra PMDB I. 659/363/08 Solicita a realização de 
operação tapa buracos na Rua Padre Gusmão no bairro Fabio Vereador Josélio Guerra 
PMDB I. 660/364/08 Solicita trabalhos de ensaibramento e compactação para nivelar o 
acostamento com o asfalto no distrito industrial, trecho compreendido entre a empresa 
Lopes Sul e Parmalat, pois os caminhões que precisam estacionar no referido local, 
muitas vezes tem inconvenientes como pneus furados e os tipos de danos e prejuízos; 
Solicita conserto do calçamento e limpeza dos canteiros centrais da Rua Rio Branco. 
Solicitação dos moradores; Solicita conserto do calçamento na Rua São Vicente de Paula. 
Solicitação dos moradores; Solicita conserto do calçamento da Rua São Sebastião no 
bairro Alvorada. Solicitação dos moradores; Solicita conserto do calçamento da Rua 
Fernandes Vieira no bairro Glória. Solicitação dos moradores; Vereador Vilson Paese 
PDT I. 661/365/08 Solicita, com urgência, conserto na boca de lobo localizada na rua 
Aracaju no bairro Hípica. Vereador Josélio Guerra PMDB Secretário Vereador Cláudio 
Santos requerimentos R. 662/091/08 requerimento a mesa diretora Solicita a Mesa 
Diretora, para tomar as devidas providências sobre a instalação de um cabo de rede para 
a utilização de Internet no Plenário desta Egrégia Casa. Notamos a falta da instalação 
deste cabo, na última reunião ordinária do dia 31 de março do qual participou e solicitou o 
Dr.Cristiano Ledur – Promotor do Ministério Público de Carazinho. Vereador Adroaldo De 
Carli PMDB Vereador Antonio Azir sr presidente, questão de ordem, eu gostaria de pedir 
a retirada do requerimento de nº 10, da pauta dos trabalhos.  Secretário Vereador 
Cláudio Santos R. 663/092/08 requerimento a mesa diretora Solicita novamente a Mesa 



Diretora, que faça um convite ao Presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Carazinho - ACIC, na pessoa do Senhor Sidnei Olavo Meyer, para se fazer presente para 
uma reunião plenária utilizando o grande expediente para o recebimento de uma placa em 
homenagem pelas comemorações dos 90 anos de fundação e atividades da ACIC no 
município, acreditando que o crescimento e o desenvolvimento de uma região passa por 
entidades fortes e pela liderança e o empreendedorismo, sempre comprometida com o 
desenvolvimento do município e da sociedade como um todo, foram mais uma vez 
reconhecidos; Vereador Adroaldo De Carli PMDB R. 664/093/08 Solicita que seja enviado 
ofício ao Conselho Municipal de Educação, na pessoa da Presidente, Sra. Nelva C. 
Tibola, convidando-a a comparecer a esta Casa para uma reunião com todos os 
Vereadores em data e horário a ser fixado, a fim de explanar o trabalho realizado por este 
Conselho, tendo em vista ser de grande relevância e pertinente o conhecimento pelo 
Plenário, bem como pela comunidade. Vereador Jaime Fragoso PSDB R. 665/ 094/08 
Solicita que, seja enviado oficio a Direção da Empresa Glória de transportes coletivos 
urbanos, para que a mesma estude a possibilidade de permitir o uso do passe estudante 
aos que comprovarem devidamente seu uso inclusive nos finais de semana e feriados. 
Tal solicitação se justifica pois os estudantes mesmo nesses períodos continuam a ser 
estudantes. Vereador Cláudio Santos PSDB R. 666/095/08 Solicita que seja enviado oficio 
aos familiares do Sr. José de Souza Uchôa pelo seu falecimento ocorrido no dia 
06.04.2008.Que Deus possa estar confortando e consolando a família enlutada com sua 
palavra de infinita sabedoria; Vereador Cláudio Santos PSDB R. 667/096/08 Solicita que 
seja enviado oficio, ao Departamento de Trânsito, solicitando a instalação de um 
semáforo no cruzamento das Ruas Antônio Vargas, Marechal Floriano e Silva Jardim, 
pois este cruzamento tem fluxo intenso de veículos, podendo assim ocorrer acidentes, 
pois há muita imprudência por parte dos motoristas que muitas vezes não respeitam a 
sinalização. Os moradores das referidas ruas colocam a necessidade de se instalar o 
mais breve possível o semáforo, pois assim evitaríamos eventuais acidentes. Temos a 
certeza de que em breve os moradores das referidas ruas poderão contar com o 
semáforo para segurança de motoristas e pedestres. Vereador Vilson Paese PDT R. 
668/097/08 Solicita que seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao 
Presidente da República, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, ao Ministro das Comunicações, Sr. 
Hélio Costa, ao Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Sr. Carlos 
Henrique Custódio, a Diretora de Recursos Humanos da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, Sra. Maria de Lourdes Rosalem, aos Líderes de Bancada da Câmara dos 
Deputados e Senado Federal, bem como a toda bancada gaúcha de ambas as Casas, 
solicitando que se sensibilizem com a situação que hoje faz com que milhares de carteiros 
estejam paralisados lutando por seus direitos. Todos somos sabedores das dificuldades 
enfrentadas no dia a dia das atividades dos carteiros. Caminham diariamente, de sol a 
sol, na chuva, no frio, tudo para entregar nossas correspondências em tempo recorde, na 
grande maioria das vezes, primando sempre por um serviço de qualidade. Acreditamos 
que a paralisação é apoiada por muitos segmentos da sociedade, pois todos reconhecem 
o belíssimo trabalho que os carteiros desenvolvem no exercício de suas funções, tendo 
hoje um salário bastante defasado, considerando épocas passadas. Vamos levar em 
conta o fato de que os carteiros estão reivindicando apenas que lhes seja assegurado o 
direito de receberem o adicional de risco, conforme o que foi acordado em um termo de 
compromisso assinado em novembro de 2007, que deixou de ser pago neste mês, 
levando co isso, toda a classe a paralisação por tempo indeterminado, causando com isso 
transtornos a toda população que depende da entrega pontual de correspondências. Que 
as autoridades competentes possam com a maior brevidade possível encontrar uma 
solução, visando acima de qualquer coisa assegurar o direito destes trabalhadores, para 
que a população possa ter normalizado o serviço de entrega de correspondências. 



Vereador Felipe Sálvia PDTR. 669/098/08  Solicita a Mesa Diretora, a confecção de uma 
placa a ser entregue durante uma sessão ordinária da Câmara Municipal, aos Diretores 
da empresa Max, em homenagem ao Sr. Friedhelm Thonigs pelo valor desta empresa 
para Carazinho.Tal solicitação se justifica no fato de ser uma empresa que sempre 
apostou e investiu em nossa cidade, construindo uma história que faz parte da história de 
todos os carazinhenses, e que, sem dúvida, merece nosso reconhecimento; Vereador 
Vilson Paese PDT R. 670/099/08 Solicita à Mesa Diretora, que após aprovados em 
plenário os Requerimentos e Moções de sua autoria, sejam anexados cópias dos mesmos 
aos Ofícios a Diversos (ODs) e enviados juntamente aos devidos destinatários. 
Solicitamos ainda que os ODs referentes às proposições de própria autoria sejam feitos 
pela assessora de gabinete do vereador autor deste pedido. Vereador Gilnei Jarré PSDB  
R. 671/100/08 solicitamos ao sr. presidente que após lido e aprovado seja informado ao 
vereador subscrito a seguinte informação resultado da sindicância da derrubada do portão 
da câmara  e se a câmara municipal foi ressarcida do valor e quanto Vereador Antonio 
Azir PTB R. 672/101/08 solicitamos ao sr. presidente que após lido e aprovado seja 
informado ao vereador subscrito a seguinte informação abertura de sindicância para 
apurar a retirada de copias de documentos a esta casa e entregue anonimamente a 
imprensa. Os documentos se referem a atestados médicos, os quais consideramos que 
somente podem ser fornecidos com autorização através de requerimento aprovado pelo 
plenário. Inclusive documento este que somente pode ser contestados aos próprios 
médicos que os emitem, uma vez que são responsáveis pelos mesmos. Tal procedimento 
esta se tornando rotina nesta casa motivo pelo qual solicitamos providencias  urgentes em 
apurar o responsável pelo fato Vereador Antonio Azir E Vereador Paulino de Moura PTB 
R. 673/102/08 solicitamos ao sr. presidente que após lido e aprovado seja informado ao 
vereador subscrito a seguinte informação resultado da comissão de ética  sobre o 
requerimento solicitando providencias quanto a quebra de decoro parlamentar do 
Vereador Josélio Guerra , requerimento este encaminhado ainda no mês de dezembro e 
até o momento não temos noticias sobre o mesmo Vereador Antonio Azir PTB Secretário 
Vereador Cláudio Santos  moções M. 673/121/08 Solicita que, seja enviado ofício de 
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, ao Sr. Rubens da Cunha Barbosa 
Lima, Engenheiro Civil, por ocasião de sua posse como novo Presidente da Coviplan em 
nossa cidade. Com certeza merece destaque o belo trabalho desenvolvido pelo até então 
presidente Sr. Guilhermo de Lucca, que foi transferido Porto Alegre, pois ao longo dos 
anos em que foi responsável pela empresa em Carazinho, sempre buscou desenvolver 
um  trabalho voltado também para a área social, proporcionando a todos os usuários dos 
trechos das rodovias atendidas pela Coviplan um serviço de qualidade e eficiência, 
comandando com brilhantismo toda sua equipe funcionários. Desejamos as boas vindas 
ao Sr. Rubens da Cunha Barbosa Lima, manifestando nosso anseio de que no decorrer 
de sua gestão como presidente possas continuar desenvolvendo o belo trabalho que vem 
sendo realizado, proporcionando a todos a já tradicional confiança, competência e 
credibilidade; Vereador Felipe Sálvia PDT M. 674/122/08 Solicita que seja enviado oficio 
de cumprimentos parabenizando a todos os servidores da FGTAS/SINE, que tenham 
mais de 25 anos de colaboração e trabalhos incansáveis a esta Fundação, servidores que 
com dinamismo e postura tem colocado a FGTAS/SINE, como uma das Fundações de 
maior conceito perante a sociedade, que seja enviado oficio ao Presidente da 
FGTAS/SINE, Sr. Ronaldo Nogueira, para que ele tome as providências necessárias para 
distribuição deste oficio de reconhecimento. Vereador Paulino de Moura PTB M. 
675/123/08 Solicita que, seja enviado oficio ao Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais manifestando nosso total apoio à decisão tomada de buscar na justiça o direito 
do servidor escolher o banco em que vai receber seus vencimentos até que seja julgado o 
mérito da questão entre Santander e Prefeitura. Esta decisão é perfeitamente normal, pois 



há servidores que em razão da folha de pagamento ter sido vendida ao Banrisul, 
rescindindo o contrato com o Santander, procuraram encerrar sua conta, para que não 
houvesse cobrança de taxas, já que as mesmas não seriam mais destinadas 
especificamente para deposito de folha de pagamento, e como o Santander entrou com 
uma liminar até que a questão da multa contratual por quebra de contrato seja definida, os 
servidores estão sem receber seus vencimentos, o que é um desrespeito, pois o servidor 
tem o direito de receber seus vencimentos em dia e fazer uso do mesmo como achar 
conveniente. Ao que nos consta também, conforme matéria publicada no Jornal Diário da 
Manhã, os funcionários não estão tendo nenhum benefício com a venda da folha, por isso 
manifestamos também aos Servidores, através de seu Sindicato nosso apoio na luta por 
seus direitos até as últimas conseqüências, pois a indignação com tais fatos é total. 
Vereador Felipe Sálvia PDT M. 676/124/08 Solicita que, seja enviado ofício de mesmo 
teor parabenizando todos os jornalistas da RBS TV de Carazinho, na pessoa do Sr. 
Gerente Afrânio Morales e TV Pampa de Carazinho, na pessoa do Sr. Gerente José Luiz 
Lima, Jornal , Rádio Diário da Manhã de Carazinho, na pessoa da Sra. Diretora Jussara 
M. Alberton Sirena, Jornal Correio do Povo, na pessoa da Sra Jornalista Simone Sousa 
Ramos, Rádio Gazeta na pessoa da Sra. Ionara Azevedo, Rádio 100.3 na pessoa do Sr. 
Orion Albuquerque, Rádio Comunitária, na pessoa do Sr.presidente Paulo Muller, Revista 
Contato Vip, na pessoa da Sra. Rosemara Toledo, Revista D’ Fato, na pessoa da Sra. 
Denise Caetano Wojhan pelas comemorações do Dia do Jornalismo, comemorado neste 
dia de hoje 07 de abril de 2008. Nossos parabéns a todos;  Vereador Adroaldo De Carli 
PMDB M. 677/125/08 Solicita que, seja enviado ofício de mesmo teor parabenizando a 
diretoria, professores, alunos e pais do: Colégio La Salle, Colégio Sinodal Rui Barbosa, 
Escola Estadual de Ensino Médio Cônego João Batista Sorg, Escola Estadual de Ensino 
Médio Ernesta Nunes, Escola Estadual de Ensino Médio Marques de Caravelas, Escola 
Estadual de Ensino Médio Paulo Frontin, IEE Cruzeiro do Sul Oniva de Moura Brizola e 
Instituto Educacional Nossa Senhora da Glória, pelo destaque com suas médias na prova 
do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. Nossos parabéns pelo resultado final da 
avaliação, divulgado no início deste mês de abril de 2008 pelo Ministério da Educação, 
revelando que a média obtida em Carazinho, ficou acima da média estadual e da média 
nacional; Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 678/126/08 Solicita que, seja enviado 
ofício de mesmo teor parabenizando a Associação Comercial e Industrial de Carazinho - 
ACIC – na pessoa do Sr. Presidente Sidnei Olavo Meyer e a Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Carazinho – CDL, na pessoa do Sr. Presidente Paulo Zanferrari, pela parceria 
na organização do Encontro Regional realizado no dia 02 de abril no Palácio do 
Comércio, onde discutiram-se temas relacionados aos pedágios e investimentos em 
rodovias com o Secretário Estadual de Infra estrutura e Logística, Sr. Daniel Andrade e 
com o Diretor do DAER, Sr. Gilberto Teixeira Cunha. Nossos parabéns a toda diretoria da 
ACIC, CDL e demais colaboradores pela reunião muito produtiva para desenvolver cada 
vez mais o nosso município e a região; Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 679/127/08 
Solicita que, seja enviado ofício parabenizando a Associação Comercial e Industrial de 
Carazinho - ACIC – na pessoa do Sr. Presidente Sidnei Olavo Meyer, pela indicação do 
nome da Diretora de Empreendedorismo da ACIC, na pessoa da Sra. Rosane Hepp Ma 
para assumir a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Indústria, Comércio 
e Habitação a partir do dia 07 de abril de 2008 . Nossos parabéns a toda diretoria da 
ACIC desejamos sucesso a todos; Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 680/128/08 
Solicita que, seja enviado ofício parabenizando a Rede Supermercadista Comercial Zaffari 
– na pessoa do Sr. Diretor Comercial Sérgio Zaffari, pelas comemorações de 01 (um) ano 
de atividades e investimento no nosso município neste mês de abril de 2008. Nossos 
parabéns a toda diretoria da Comercial Zaffari, funcionários E demais colaboradores. 
Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 682/129/08 Solicita que, seja enviado ofício de 



cumprimentos a Sra. Elisângela Kaminski Bandeira Diretora do SEST/SENAT–Carazinho, 
parabenizando pela iniciativa do “Dia em Prol da Saúde” realizado no último dia 
05/04/2008. Tal iniciativa foi de grande valia à comunidade carazinhense, pois neste dia 
foram abordados assuntos de grande importância para a saúde da população como a 
prevenção de doenças e verificação dos sinais vitais, bem como a orientação em geral 
sobre a saúde, o que demonstra o comprometimento do SESC/SENAT com o bem estar 
dos carazinhenses. Vereador Luiz Leite PDT M. 683/130/08 Solicita que, seja enviado 
ofício de cumprimentos, parabenizando ao Pastor José Ivo Uchoa extensivo aos 32(trinta 
e dois) Formandos da Escola de Lideres por Princípios Bíblicos, evento este ocorrido no 
dia 05 de abril de 2008. Que Deus abençoe esta nova geração de Lideres e que sejam 
flechas na mão do Senhor; Vereador Cláudio Santos PSDB M. 684/131/08 Solicita que, 
seja enviado ofício parabenizando o Pastor João Maria Hermel extensivo a toda a igreja 
pelos 39 anos do Circulo de Oração “Lagrimas no Altar” em Carazinho. Que Deus 
abençoe este Circulo de Oração neste seu 39° (Trigésimo nono) ano e que neste tempo 
de colheita e abundancia, o Favor de Deus esteja sobre esta congregação. Vereador 
Cláudio Santos PSDB M. 685/132/08 Solicita que, seja enviado ofício parabenizando o 
Pastor Paulo Foltran Kolorki extensivo a todos os membros da Igreja Evangélica 
Presbiteriana do Brasil pelos seus 3 anos de trabalho em Carazinho. Trabalho árduo e 
difícil, mas com certeza cheio de alegrias, pois como diz o Rei Davi no Salmos 126: 5- 6 “ 
Os que com lagrimas semeiam com jubilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, 
enquanto semeia, voltará com jubilo, trazendo seus feixes”. Que Deus abençoe esta 
Igreja neste seus três anos e que neste tempo de colheita e abundancia, o Favor de Deus 
esteja sobre esta congregação; Vereador Cláudio Santos PSDB M. 686/133/08 Solicita 
que, seja enviado oficio de cumprimentos a Equipe Giro pela participação da 2° etapa do 
campeonato de ciclismo, realizada em Chapecó aonde tiveram um ótimo desempenho 
trazendo para Carazinho o 3° lugar na categoria Elite Speed, representada pelo ciclista 
carazinhense Éverton Assis. Vereador Vilson Paese PDT  Presidente Vereador Luiz 
Leite  Havendo acordo entre as lideranças fica suprimido o grande expediente e 
passamos de imediato a ordem do dia, solicito para o sr. secretário que faça a leitura  do 
nº e autor dos requerimentos Secretário Vereador Cláudio Santos requerimentos para 
apreciação em bloco. Requerimento de nº 01 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli 
PMDB, Requerimento de nº 02 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli PMDB, 
Requerimento de nº  03 de autoria do Vereador Jaime Fragoso PSDB, Requerimento de 
nº  04 de autoria do Vereador Cláudio Santos PSDB, Requerimento de nº  05 de autoria 
do Vereador Cláudio Santos PSDB, Requerimento de nº  06 de autoria do Vereador Vilson 
Paese PDT, Requerimento de nº 07 de autoria do Vereador Felipe Sálvia PDT, 
Requerimento de nº 08  de autoria do Vereador Vilson Paese PDT, Requerimento de nº 
09 de autoria do Vereador Gilnei Jarré PSDB, Requerimento de nº 10  de autoria do 
Vereador Antonio Azir PTB, Requerimento de nº  11 de autoria do Vereador Antonio Azir 
PTB, Requerimento de nº  12 de autoria do Vereador Antonio Azir E Vereador Paulino de 
Moura PTB, Requerimento de nº  13 de autoria do Vereador Antonio Azir PTB Presidente 
Vereador Luiz Leite coloco em discussão a urgência dos requerimentos. Não havendo 
vereador que queiram discutir, colocamos em votação, não sei se os, coloco em votação, 
vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, 
aprovado as urgências por unanimidade. Esta em votação os requerimentos esta em 
discussão os requerimentos com as urgências já aprovadas. Eu até gostaria de solicitar 
aos srs. Vereadores, aos lideres de bancadas se houve acordo da votação em bloco dos 
requerimentos.  Vereador Vilson Paese  sr. presidente, questão de ordem, até antes que 
o vereador Antonio Azir use da tribuna para falar, quando foi o pedido para que fosse 
suprimido o intervalo regimental e também para que fosse suprimido o grande expediente, 
nós no mesmo momento se não foi solicitado mas nas entrelinhas estava 0para que a 



votação dos requerimentos  e moções fosse em bloco.  Com exceção daqueles 
requerimentos que por solicitação de algum vereador tenha colocado em destaque. 
Presidente Vereador Luiz Leite  então consulto os lideres de bancada que se 
manifestem. Pois não vereador Jaime  Vereador Jaime Fragoso  a moção nº 03 para 
colocar em destaque, sr. presidente.  Presidente Vereador Luiz Leite  então esta em 
discussão os requerimentos, para posterior votação em bloco. Vereador Antonio Azir para 
discutir os requerimentos.  Vereador Antonio Azir sr. presidente, srs. Vereadores, eu 
quero cumprimentar o Douglas, popular formiga, presidente da juventude do PTB, 
cumprimentar a imprensa, a todos os presentes, os funcionários da casa, a nossa 
saudação. Eu venho a esta tribuna solicitar o resultado da sindicância sobre a derrubada 
do portão da Câmara Municipal. Porque houve a derrubada, houve diversos comentários 
na época, e nós não sabemos se foi apurado alguma culpa quem foi o culpado, quais os 
gastos realizados pelo poder publico, se foi ressarcidos os gastos ou não? Porque temos 
até que explicar, dar uma resposta a opinião publica, porque dizem por ai né, e a gente 
até não acredita, porque a gente conhece todos aqui, que o Vereador Déio estava 
alcoolizado na oportunidade quando derrubou o portão. Então nós estamos solicitando a 
mesa diretora copia desta sindicância para nós avaliarmos os resultados dela. Também 
estamos solicitando o resultado da comissão de ética sobre o requerimento enviado ainda 
no mês de dezembro a esta comissão aprovada em plenário sobre a quebra de decoro 
parlamentar do Vereador Josélio Guerra  em reunião realizada  no bairro oriental, ainda 
na época no mês de dezembro e nós já estamos em abril e até o momento esta casa e os 
autores dos requerimentos não tiveram nenhuma resposta sobre o assunto. Então creio 
eu que esta havendo um desleixo, um descaso sobre os requerimentos encaminhados, 
sobre os trabalhos encaminhados pelos vereadores devido a isso estamos solicitando 
providencias a mesa diretora. Seria isso sr. presidente, srs vereadores. Presidente 
Vereador Luiz Leite  eu gostaria de informar ao Vereador Antonio Azir de que esta 
sindicância foi na gestão passada, foi pedido na gestão passada e eu não sabia que não 
havia sido entregue ainda os documentos a vossa excelência, bem como também a 
documentação da comissão de ética, também aconteceu na gestão passada então não é 
descaso ainda desta presidência, gostaria de deixar registrado, porque eu até nem 
lembrava destes casos, mas com a palavra Vereador Vilson Paese, para discussão dos 
requerimentos.  Vereador Vilson Paese sr. presidente, srs. Vereadores, uma saudação 
muito especial ao Gilnei Jarré, que hoje reassume os trabalhos neste parlamento, seja 
bem vindo nobre colega, a nossa saudação também aos baixareis da casa que é o 
jurídico do nosso legislativo, saúdo também o presidente da juventude do PTB, nossa 
saudação ao Silveira, professora Vera, imprensa, nossa querida Ana, Tarso Martini, Sadi 
e a sua esposa, também do nosso diário da manhã, a Denise. Sr. presidente estes três 
minutos que nós temos eu gostaria alem do requerimento que eu fiz a mesa diretora com 
relação a confecção de placa, para a empresa de implementos agrícolas a MAX, que esta 
completando 40 anos de atividades em nosso município, empresa que já fez quase 400 
servidores e hoje esta com 178. Nós temos que realmente valorizar quem trabalha, quem 
dá emprego e quem faz o nosso município crescer. Com a permissão dos meus pares 
também eu quero falar sobre uma indicação presidente, que nós só iremos discutir uma 
vez sobre requerimentos e moções pra saber com a permissão dos senhores permito-me 
que eu fale sobre uma indicação que eu solicitei na rua presidente de Moraes, bairro 
sassi, todos os  vereadores aqui conhecem o bairro, sabe do problema, eu acho que o 
Azir foi uma vez conosco com o secretário, o problema da Artur Bernardes, lã em cima da 
canalização  da água que toda a água que vem da cooperativa e também da Eurico 
araújo que vem lá do asfalto ela desce toda no bairro sassi, e nós sabemos estamos 
passando por uma seca no RS, o nosso estado é que esta chovendo menos alagamento 
lá pra cima e mas a ultima chuva que deu  eu não imaginava e houve alagamento em 



cinco residências no bairro sassi então eu acho que seria bom uma limpeza nestes 
bueiros para que aquelas pessoas  que moram na rua presidente de Moraes e aí na 
redondeza não tivesse desconforto  de alagar as suas  casas, perder seus moveis e tal, 
eu tenho certeza que a séc. de obras fará isso, Vereador Antonio Azir com relação a 
sindicância depois do meu mandato  como presidente com relação ao portão. A 
sindicância foi instaurada, saiu todos os depoimentos, esta sindicância esta aqui na casa 
eu não sei como é que muitos vereadores não tomaram conhecimento, mas esta na casa 
e segundo a minha assessora foi passada para a Vivian, que tem a solução acabada da 
sindicância, então certamente ainda chegará hoje a noite as mãos de vossa excelência, 
com o maior prazer  Vereador Antonio Azir  uma parte vereador, porque inclusive o 
resultado da sindicância deve ser lida em plenário e creio eu pelo menos eu não lembro 
que este procedimento foi adotado, eu acho que não foi adotado pela casa.  Vereador 
Vilson Paese  é, confesso que vossa excelência tem razão, como não houve a cobrança 
não feita talvez por distração deste presidente e não por nenhum outro motivo que não 
fosse realmente esse, e até esquecimento não foi lido realmente, em nenhuma reunião 
ordinária, extraordinária e nunca levei numa reunião também particular com os 
vereadores ou ao conhecimento de vossa excelências sobre o resultado final, mas hoje a 
sindicância eu gostaria que a minha assessora procurasse a Vivian neste momento já 
esta aqui então que fosse lida  hoje se for possível depois façam a leitura e quem sabe 
até dos depoimentos para que todos os vereadores tenham conhecimento até porque 
Vereador Antonio Azir nós sempre tentamos e vossa excelência sabe que no período que 
nós exercemos a função de presidente da casa do legislativo de Carazinho, nós sempre 
trabalhamos com muita transparência, mas de repente por algum equivoco, esta 
sindicância não foi lida mas ta aqui para que todos os vereadores tenham conhecimento, 
era isso sr. presidente, srs. Vereadores. Me perdoe sr. presidente por eu me estender um 
pouco a mais até para que eu pudesse trazer estes esclarecimentos e mais uma vez ao 
Sadi e a sua esposa sejam bem vindos, venham mais vezes aqui na câmara que vocês 
serão sempre bem vindos, boa noite a todos.  Presidente Vereador Luiz Leite  continua 
em discussão os requerimentos com as urgências já aprovadas. Não havendo vereador 
querendo discutir  colocamos em votação os requerimentos,  com exceção do 
requerimento, vamos votar todos em bloco, colocamos em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão os demais se manifestem, aprovado os 
requerimentos por unanimidade. Antes das votações das moções gostaria de 
cumprimentar os servidores da casa, srs. Vereadores, os jovens desportistas que se 
fazem presentes na noite de hoje, sr. Almiro nosso 11º vereador que não falta uma 
reunião, sr. Sadi, a sua esposa, Tarso, meu amigo lá que se faz presente também, 
demais pessoas que se encontram no plenário, a imprensa escrita e falada, lideres 
comunitários, eclesiásticos, partidários e passamos de imediato então a votação das 
moções. Convido o sr. Secretario para realizar a leitura do nº e autor das moções. 
Secretário Vereador Cláudio Santos  moção nº 01 de autoria do Vereador Felipe Sálvia 
PDT, moção nº 02 de autoria do Vereador Paulino de Moura PTB, moção nº 04 de autoria 
do Vereador Adroaldo De Carli PMDB, moção nº 05 de autoria do Vereador Adroaldo De 
Carli PMDB, moção nº 06 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli PMDB, moção nº 07 
de autoria do Vereador Adroaldo De Carli PMDB, moção nº 08 de autoria do Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB, moção nº 09 de autoria do Vereador Luiz Leite PDT, moção nº 
10 de autoria do Vereador Cláudio Santos PSDB, moção nº 11 de autoria do Vereador 
Cláudio Santos PSDB subscrita pelo Vereador Felipe Sálvia PDT, moção nº 12 de autoria 
do Vereador Cláudio Santos PSDB E moção nº 13 de autoria do Vereador Vilson Paese 
PDT Presidente Vereador Luiz Leite colocamos em discussão as moções, a urgência 
das moções, não havendo vereador querendo a discutir, colocamos em votação as 
urgências, vereadores que concordam permaneçam como estão os demais se 



manifestem, aprovada a urgência das moções por unanimidade. Colocamos em 
discussão as moções com as urgências já aprovadas. Vereador Paulino de Moura  
Vereador Paulino de Moura sr. presidente, srs. Vereadores, a imprensa escrita e falada, 
as demais pessoas que nos dão a honra de estar na casa do povo. Sr. presidente, esta 
moção eu fiz ela indicada  aos funcionários da FGTAS, aonde na ordem de trezentos e 
cinqüenta funcionários tem mais de 25 anos de casa, prestando serviço para o povo 
gaúcho, para as pessoas do RS então pra mim é com muita satisfação porque hoje esta 
lá a presidir um carazinhense, um Petebista,  que esta na frente da FGTAS, então por 
isso que eu fiz esta moção para que ele leve até os funcionários da FGTAS, que 
Carazinho que a FGTAS de Carazinho esta atenta também ao desenvolvimento social do 
nosso RS que é o nosso sempre vereador Ronaldo Nogueira. Sr. presidente, srs. 
Vereadores, eu gostaria rapidamente de fugir um pouquinho do assunto e trazer a 
comunidade de Carazinho aos colegas vereadores que dei uma entrevista e disse que 
estas conquistas, elas não eram do Vereador Antonio Azir, do Vereador João Mafalda, do 
Vereador Cláudio Santos e do Vereador Paulino de Moura. Essas conquistas são 
conquistas que nós trouxemos para Carazinho ela é uma conquista do poder legislativo, 
dos 10 vereadores, a onde nós em Porto Alegre através do ex-secretário do turismo Luiz 
Augusto Lara hoje deputado estadual do PTB nós conseguimos que três projetos de 
Carazinho fosse beneficiado na ordem de R$ 60.000,00  para que nós possamos para os 
skeitistas, para o futebol dos jovens, nós conseguimos botar R$ 20.000,00 em cada um 
destes projetos, então nós vamos elaborar os projetos e nós vamos mandar para Porto 
Alegre e nós temos a resposta do Lara que estes projetos terão liberados os recursos 
antes do dia 28 para que possa assim não  coincidir com a campanha eleitoral. Também 
sr. presidente, no IML, onde o Dr. João Luiz Corso, juntamente com a do IML nós dá a 
noticia e aí alguns, algumas pessoas que não tem sensibilidade e dizem Ah eles só 
sabem falar em IML, só que eu espero que nunca precisem deste órgão para fazer a 
necropsia de um familiar seu porque isso é de suma importância sr. presidente porque lá 
os cadáveres iam a Passo Fundo, iam pra Soledade e muitos vereadores desta casa  já 
lutaram por este IML, agora nós temos a garantia sr. presidente que o IML não sai de 
Carazinho e nós estamos lá estruturando, a eletrocar foi lá colocou toda a iluminação 
nova, hoje nós temos iluminação lá, foi colocado uma geladeira a disponibilidade do IML, 
e também o estado vai fazer melhorias no nosso IML e nós vamos juntamente com o 
Vereador Cláudio e o Vereador Azir, Vereador  Mafalda  e demais vereadores que 
quiserem falar com os prefeitos da região a onde os prefeitos tem obrigação de ajudar 
porque eles trazem os seus cadáveres pra cá pra fazer necropsia ou trás os seus exames 
pra fazer pra cá e eu acho que ai tem que a casa se envolver, os 10 vereadores para que 
nós consigamos que os prefeitos da região e são 17 municípios ajudem a manter esse 
órgão de governo que hoje está lá para  beneficiar a comunidade carazinhense, sim 
Vereador Vilson Paese  Vereador Vilson Paese  obrigado pelo a parte Vereador Paulino. 
Paulino se fosse só esse o trabalho de vossa excelência aqui nesta casa valeria o 
mandato, e eu gostaria que vossa excelência pegasse o trecho da ata do meu 
pronunciamento de segunda-feira, quando vossa excelência não se encontrava neste 
parlamento pela importância do assunto do IML, esta de parabéns vossa excelência a 
todos os vereadores que trabalharam para que isso, para que o IML estivesse em  
Carazinho e ainda dizia que tinha que haver o envolvimento dos 10 vereadores sim, 
porque Carazinho não pode regredir, e chega de sofrimento. Então esta de parabéns 
vossa excelência, não se preocupe se alguém comenta que o Paulino só fala nisso, mas 
tu fala em todos os assuntos e eu quatro aproveitar a oportunidade e agora no a parte 
nobre colega de poder assinar se vossa excelência permitir a moção que tu fazes para os 
trezentos e poucos servidores. Obrigado.  Vereador Paulino de Moura obrigado, 
vereador Paese, desculpa presidente Luiz Leite, mas como não houve o grande 



expediente eu gostaria de deixar isso registrado e essas conquistas são conquistas do 
poder legislativo, porque lá nós estávamos a representar os 10 vereadores e Carazinho 
com certeza ganhou com isso porque, porque nós conseguimos a manutenção do IML de 
Carazinho e queremos deixar claro sr. presidente que aqui nós não estamos buscamos se 
beneficiar um ao outro o que o deputado Marcio também saiu uma matéria no jornal diário 
da manha nós estivemos os quatro vereadores no gabinete do dep. Marcio para que ele 
nos acompanhasse até a audiência que nós marcamos. O dep. Marcio não estava lá, mas 
depois eu li no jornal e o dep. Marcio me ligou diz que ele também intercedeu junto a 
diretora do IML, pra que o IML permanecesse aqui e tudo o que ele  nos disse veio ao 
encontro ao que nós discutimos lá vereador Cláudio, seria isso sr. presidente, srs. 
Vereadores muito obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  vereador Antonio Azir para 
discutir as moções. Vereador Antonio Azir sr. presidente, srs. Vereadores, me permita 
saudar o retorno do Vereador Gilnei Jarré, que na primeira oportunidade foi um lapso 
acabei esquecendo, um bom retorno a esta casa, que o sr. continue com o seu bom 
trabalho que já fez na temporada anterior. O Vereador Paulino de Moura me sinaliza que 
também em nome dele lhe desejar um bom retorno. Eu em primeiro lugar quero dizer que 
é gratificante nós chegarmos na FGTAS e nos sentirmos em casa naquele prédio de 15 
andares com muitos funcionários com muitas ações em todo esse RS, e comandado por 
um carazinhense, um colega nosso Ronaldo nogueira de Oliveira, então me permita 
Paulino de Moura também assinar esta moção muito bem lembrada pelo sr. porque 
realmente esse nosso ex-colega vereador merece sim a nossa consideração e a nossa 
admiração pelo trabalho que vem realizando e pelo  posto conquistado, posto este que 
era almejado por muitos políticos importantes e felizmente Carazinho foi beneficiado 
através da indicação do Vereador Ronaldo que já nos garantiu  que Carazinho terá todas 
as prioridades inclusive com a qualificação de mão de obra principalmente agora, quando 
já se aproxima o inicio das obras da aurora, inclusive o próprio terreno, a própria área já 
esta sendo negociada para ser adquirida, os carazinhenses terão qualificação para não 
precisar vir gente de fora para trabalhar nesta empresa e sim termos somente os 
carazinhenses trabalhando o que representam 3.500 funcionários, isto é muito importante 
porque nós sabemos que sem qualificação é difícil a colocação no mercado de trabalho, 
uma parte Vereador Paulino. Vereador Paulino de Moura até pra dizer ao jarré que 
também é uma satisfação tê-lo como colega vereador porque nós nunca estivemos no 
parlamento onde hoje estamos e dizer colega Vereador Antonio Azir, graças ao trabalho 
do Jarré então secretário, Carazinho terá outro aporte de recurso em curso de 
qualificação em  vários cursos ele juntamente com a comissão municipal de emprego e o 
coordenador do SINE de Carazinho fizeram essa reivindicação pra diretoria anterior, 
então o Vereador Jarré também tem boa participação nestes cursos de qualificação.  
Vereador Antonio Azir  eu também quero confirmar aqui as palavras do vereador paese 
que em defesa a nossa comunidade como sempre veementemente colocou nesta tribuna 
na semana passada que esta casa deveria sim se envolver no problema do IML na 
ameaça do fechamento do IML e felizmente foi revertido  por esta casa, nós queremos até 
parabenizar o presidente que nos autorizou esta  viagem porque entendemos conforme o 
Vereador Paulino de Moura já colocou nesta tribuna que foi uma viagem que trouxe 
resultados para o município de Carazinho e isto é o que importa, todas as viagens tem 
que realmente ter resultado, nós trouxemos o resultado do IML, nós trouxemos resultado 
dos cursos e também resultados nas questões esportivas do esporte amador de nossa 
cidade que muitas vezes é o único meio de lazer que a nossa população dos bairros 
possui, então realmente foi uma viagem muito produtiva e bastante gratificante para nós 
que lá tivemos juntamente com os demais vereadores. Obrigado.  Presidente Vereador 
Luiz Leite continua em discussão das moções, não havendo vereador querendo discutir, 
Vereador Adroaldo De Carli para discutir as moções  Vereador Adroaldo De Carli  sr. 



presidente, srs. Vereadores, representantes da nossa imprensa aqui de Carazinho e 
demais pessoas que assistem esta reunião a nossa saudação. Uma saudação especial 
também ao colega vereador Gilnei Jarré  que reassume sua cadeira neste legislativo 
depois de sua belíssima atuação do vereador frente a secretaria de desenvolvimento e 
desde já aproveito a ocasião também para parabenizarmos nossa nova secretária de 
desenvolvimento a sra. Rosane .... indicado pela associação comercial, isso é muito 
importante essa indicação que lá também nós tivemos na associação comercial é 
importante nós somarmos de forma para que justamente a séc. de desenvolvimento e 
associações comercial e industrial educativa. Então a iniciativa do executivo foi também 
importante no sentido de solicitar essa indicação até pelo entrosamento apesar que nós 
sabemos que o vereador jarré como secretario sempre estava lá presente e fazia muito 
bem o seu papel e a Rosane realmente ela é quando nós estávamos lá ela era 
coordenadora do projeto empreender, que é um projeto de emprrendorismo local como 
também foi vice-presidente da entidade e tem realmente um grande conhecimento besta 
área empresarial. Também nós queremos comentar que fizemos uma moção que nos 
deixou bastante feliz ver o destaque de varias escolas estaduais de ensino médio 
estaduais e particulares do nosso município se destacando no exame nacional de ensino 
médio  o ENEM, com medias acima, com notas acima da media, então realmente nos 
deixa assim bastante felizes mas não podemos parar por ai, nós não podemos contentar 
apenas com isso temos que continuar cada vez mais investindo na educação da nossa 
comunidade do nosso povo que é ali o grande segredo pra nós termos um sucesso e o 
nosso desenvolvimento da nossa cidade e nossa região. Também estivemos lá na ACIC 
sr. Presidente foi terça feira passada se não me engano,  o Vereador Vilson Paese estava 
presente também, que eu pude vê-lo pelo menos, e tivemos realmente uma grande 
reunião almoço desde as 10:30 hs, onde estava o secretário de logística do nosso  
estado, promovido pela ACIC, associação comercial, onde estava lá o sr. prefeito e vários 
prefeitos da região. Então esse tipo de evento é muito importante onde a gente observou 
os interesses  regionais e a importância de Carazinho no âmbito da nossa região, então 
realmente  a gente quer parabenizar as entidades promotoras ACIC/CDL, que trouxeram 
então o secretario estadual e de infra estrutura , o mesmo Vereador Jaime Fragoso que 
estivemos em Porto /alegre numa ocasião o ano passado, sentamos junto com ele e o 
presidente do DAER, fazendo entre outras as mesmas reivindicações que a comunidade 
regional fez a este secretário. Então realmente nós estávamos no caminho certo e aquilo 
que ele disse pra nós o Vereador Luiz Leite estava junto na ocasião, então exatamente 
presidente aquilo que ele nos disse foi colocado lá também, então mostra realmente as 
diretrizes desta secretaria  e pra finalizar Vereador Vilson Paese  uma parte Vereador 
Adroaldo. Só pra ajudar vossa excelência e com a importância da vinda do secretario 
quando que ele abordou pra nós que são 160, 138 se eu não me engano  iniciação de 
obras inacabadas iniciadas, não continuadas e que agora estão com 30 e poucas em 
andamento, ele dizia pra Carazinho que ouviu os pedidos  e que a prioridade realmente 
de cada município, cada um mas que já as lombadas eletrônicas para a saída para não 
me toque ia haver também o problema do asfalto  do acostamento de todos os pedidos, 
mas alguma coisa ele já nos trouxe que é realmente essa rodovia que nós temos aí. 
Tomara a deus que venha também o asfalto de tapera pra cá .,..  Vereador Adroaldo De 
Carli ...a não me toque uma antiga reivindicação da região e com certeza vamos ganhar 
alguns benefícios Vereador Vilson Paese, que eu acredito que esta reunião ai  
demonstrou assim a importância do contexto de Carazinho na questão regional, também 
sr. presidente quero fazer justiça registrar também na ocasião nossa diretora de 
expediente Mª de Lurdes Gobbi, estava lá também presente na reunião  representando o 
presidente então isso é muito importante nós marcarmos presença e também participar 
destas decisões e as nossas reivindicações também. Então para finalizar novamente eu 



quero também na questão do IML, Vereador Vilson Paese deixar meu registro aí,  que 
desde 97 quando assumimos pela 1ª vez aqui, o Vereador Paulino de Moura sempre foi 
um incansável batalhador quando trouxe o IML e da  sua permanência  do IML. Vereador 
Paulino de Moura que ninguém melhor que o sr. sabe como lidar com essa questão e os 
méritos que realmente dizem ao legislativo, mas sempre tivemos o Vereador Paulino de 
Moura a frente desta grande questão tão importante pra nossa comunidade. Então esse 
registro a gente quer fazer porque nós temos também que marcar justiça pra aqueles 
vereadores que erguem as suas bandeiras de luta entre outras né vereador, mas 
principalmente essa ai que nós sabemos que realmente o Vereador Paulino de Moura  
merece um destaque especial. Era isso sr. presidente, srs. Vereadores muito obrigado.  
Presidente Vereador Luiz Leite  continua em discussão Vereador Cláudio Santos  
Vereador Cláudio Santos sr. presidente, colegas vereadores, pessoas que já foram 
nominadas anteriormente, colega vereador Gilnei jarré, que retorna a esta casa muito 
certamente vai contribuir com a sua participação no executivo por esse tempo retornando 
a este legislativo nestes projetos que certamente estão na casa e a partir de então terão 
certamente também a vossa analise. Vejo no trabalho do Vereador Adroaldo De Carli, o 
nome do gerente geral do DAER, Gilberto Cunha, que esteve aqui em Carazinho também 
na quarta feira do dia 02 e aproveitar a oportunidade de o prefeito e a séc. de educação 
Elisabete Medeiros pra conversar com o Gilberto Cunha pra ver se ele conseguia intervir 
junto a este morador deste imóvel, desta benfeitoria e os imóveis da Antonio Jose Barlette 
onde a mais de um ano e meio e num trabalho incansável do dep. Marcio Biolchi, 
conseguiu fazer com que  fosse aprovado na assembléia legislativa do estado este imóvel 
pra Carazinho, entendíamos nós que o imóvel compreendia também esta casa que tava 
em cima mas segundo o DAER a casa trata-se de uma benfeitoria, e esta lá o homem 
ainda morando nesta casa e não há a possibilidade ainda de se fazer essa EMEI que vai 
beneficiar mais de 150 crianças  ali do bairro santo Antonio e arredores. Mas aproveitou o 
prefeito na oportunidade para conversar com o Gilberto cunha e em seguida sr. 
presidente, nós inclusive nos encontrávamos em Porto Alegre com os vereadores e 
estivemos no DAER, quando recém tinha chegado em Porto Alegre  o Cunha e nós 
conversamos com ele e mandou imediatamente que fossemos procurar a jurídica do 
DAER para que tomassem as providencias cabíveis e possíveis pra que o município 
possa então utilizar essa casa de 250 m² onde há esse anseio da comunidade dos bairros 
do lado do bairro Santo Antonio pra que se possa então fazer essa EMEI, já foi adiantado, 
já lhe cedo a parte Vereador Jarré,   e dizer de que já tivemos todas as informações 
referentes a quem procurar também em Passo Fundo que é o gerente responsável pelo 
DAER em Passo Fundo responsável pelo patrimônio do DAER onde nós também 
estaremos juntamente com ele tentando alguma maneira pra que saia dali esse morador e 
essa comunidade possa ter então, essa tão almejada creche, EMEI pra mais de 150 
crianças. Este também é m trabalho no bairro Santo Antonio que  muitos vereadores de 
outras tantas legislaturas  já fizeram e que felizmente já esta se chegando praticamente 
ao final desta situação, é o mesmo caso do IML e eu quero dizer de que a participação  
do dep. Marcio hoje líder do governo na assembléia  ajuda sem duvida alguma quando 
conversa na casa civil e faz também a parte dele  para que permaneça  em Carazinho o 
IML que beneficia mais de 17 municípios. O Vereador Jarré quer uma a parte.  Vereador 
Gilnei Jarré  só pra contribuir com relação a este morador do DAER, nós enquanto 
estávamos a frente da séc. do desenvolvimento oferecemos uma área com moradia  é 
claro que com a aprovação do legislativo seria necessário, mas para negociações foi 
oferecido e acho que foi negado pelo próprio morador devido a ser uma concessão de 
uso, então eu acho que nós tinha,os que nos aprofundar em achar uma forma de legalizar 
de repente até fazer uma doação direta com a aprovação dos vereadores para com que 
possa beneficiar todo o bairro acredito que nós vereadores possamos fazer uma doação é 



claro que hoje é tudo através de concessões mas acho que num caso desses o poder 
podia fazer uma doação direta.  Vereador Cláudio Santos pois não Vereador Vilson 
Paese  Vereador Vilson Paese até pra colaborar também esse funcionário do DAER  eu 
conheço a muito tempo até porque eu tinha ligação com o IPE. Ele aceita uma casa 
humilde, um terreno também pequeno e nós vamos solucionar o problema, ele e da 
família dele  que ao longo de todo esse tempo que ele ficou  sobrou dinheiro para ele 
adquirir uma casa  e ele mora nessa casa que é do DAER, então ele vai ter que sair, 
então seria bom para Carazinho mas não custa nada para o poder executivo e para o 
poder legislativo aprovar numa forma legal uma casa para ele ir morar com  a família e 
vamos resolver o problema da creche que pega desde a São Lucas, todos os estudantes 
sem problema nós vamos solucionar isso, tenho certeza Cláudio que nós vamos resolver 
este problema.  Vereador Cláudio Santos  obrigado Vereador Vilson Paese so pra 
finalizar eu acho de importância essa colocação nós estivemos conversando diretamente 
com os vereadores o vereador que esteve em Porto Alegre trazendo essa área aqui pra 
Carazinho e poderia inclusive Vereador Vilson Paese já ter sido resolvido, só que por 
outro lado eu acredito de que fica meio difícil pra um município doar um  terreno  
enquanto também a tanta gente em Carazinho precisando de uma área pra morar e ele 
vai simplesmente usufruir algo que é do município  ou então usufruir  algo que é do 
estado. Eu estive conversando diretamente com ele e ele não aceita porque trata-se de 
sessão de uso ele quer uma doação, mas essa casa que ele reside hoje e que pertence 
ao DAER por ser benfeitoria não vai ser dele nunca então existe uma resistência por parte 
do executivo por fazer uma doação  não pela sessão de uso até porque são 8.960 m², 
esta área aqui na Antonio Jose Barlette, e obviamente que poderia se dar um terreno de 
250 m² para se fazer uma casa, mas desde que seja uma sessão de uso e não uma 
doação, presidente prometo que é o ultimo a parte Vereador Antonio Azir  Vereador 
Antonio Azir inclusive eu nem conheço este cidadão, mas pelas atitudes dele já me 
permita Vereador Vilson Paese, eu discordo da sua posição porque um funcionário que 
trabalhou, recebeu e ainda teve a casa para morar e no momento que é pedido em caso 
de volta para um bem maior para uma comunidade toda se nega  a receber uma 
concessão de uso esse funcionário tem que ser tirado de lá, tem que ser despejado 
porque tem muitos e muitos que não tem a possibilidade de ter um emprego e nem por 
isso o município as vezes tem condições de doar uma casa pra todos, agora um cidadão 
que tem emprego, tem salário, se beneficiou muitos e muitos anos com esta moradia sem 
pagamento algum ainda exige a doação com escritura transferida pra sair de lá. Isso é um 
absurdo e há um principio na administração publica que estão aqui os nossos doutos 
advogados de que existe o principio da impessoalidade, não pode uma pessoa ser 
favorecida somente e sim uma coletividade, ele pode se inscrever lá nas casas da ouro 
preto, que estão sendo construídas, se abrir um outro, uma outra um outro projeto de 
loteamento, de casas habitacionais ele pode se inscrever, se estiver dentro dos critérios 
ele pode ser beneficiado, mas se vir pra cá esse projeto eu sou totalmente contra até 
porque ele é ilegal, imoral também.  Vereador Cláudio Santos  estive sr. presidente esta 
semana ainda conversando com o sr.Gian Simas em Passo Fundo  e quem sabe o DAER 
possa dar esses 250 m² em outra área que o DAER tem em Carazinho já que tem varias 
áreas ainda disponíveis e ai o município entra então com a parte de material ou madeira 
pra fazer a casa e daí quem sabe possa solucionar esse problema que é o anseio de toda 
a comunidade de Carazinho. Seria isso sr. presidente.  Presidente Vereador Luiz Leite  
continua em discussão as moções. Não havendo vereadores que queiram discutir, coloco 
em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão os demais se 
manifestem. Aprovadas as moções por unanimidade. Antes ainda de ler a moção que foi 
solicitada destaque do Vereador Felipe Sálvia, gostaria de cumprimentar o Vereador Jarré 
pela sua volta para o poder legislativo e que seus trabalhos são conhecidos por esta casa 



legislativa e lhe desejo mais este semestre e mais um trimestre de sucesso aqui, sempre 
prestando um bom trabalho pra nossa comunidade. Solicito ao Vereador Cláudio Santos 
para que proceda a leitura e o nº, bem como o autor da moção  de nº 03, que esta em 
destaque para posterior votação, discussão e votação.  Secretário Vereador Cláudio 
Santos  moção de nº 03 de autoria do Vereador Felipe Sálvia PDT, solicitação de 
destaque Presidente Vereador Luiz Leite  colocamos em discussão a moção de nº 03, a 
urgência da moção de nº 03 . Não havendo vereadores que queiram discutir a urgência 
colocamos em votação vereadores que concordam permaneçam como estão os demais 
se manifestem. Aprovada a urgência por unanimidade. Colocamos em discussão a moção 
de n º 03 em destaque de autoria do Vereador Felipe Sálvia. Esta em discussão a moção, 
Vereador Antonio Azir para discutir a moção de nº 03.  Vereador Antonio Azir  sr. 
presidente srs. Vereadores a moção do Vereador Felipe Sálvia, sempre quando diz 
referente ao funcionário publico, eu sempre fui a favor do funcionário publico, fui um 
defensor do funcionário publico, porque o poder publico somente funciona com pessoas, 
com o funcionário publico, por isso deve ser valorizado. E esta casa, os vereadores 
sempre valorizaram e eu como secretario por duas gestões também sempre procurei 
valorizar o funcionário publico, mas eu entendo que a venda da folha que o município 
realizou não trouxe nenhum prejuízo ao funcionário publico e sim trouxe vantagens 
inclusive possibilitou que o município tivesse recursos suficientes para aumentar o índice, 
para conceder o índice de aumento maior do que estava previsto com o orçamento 
anterior também vejo que o funcionário publico reside em Carazinho, mora nos bairros do 
nosso município onde esses recursos estão sendo aplicados através de asfalto, onde 
esses recursos estão sendo aplicados através de canalização onde esses recursos estão 
sendo aplicados através de melhorias em escolas, em creches, enfim é um recurso que 
entrou nos cofres públicos e esta possibilitando que o município realizem serviços 
realizem obras, melhorando a qualidade de vida do cidadão carazinhense e no cidadão 
carazinhense se inclui sim os funcionários públicos, e eu não vejo, eu não tenho noticias 
de nenhum funcionário que não tenha conseguido receber a sua folha de pagamento 
devido a esta questão da ação do Santander. Mas qualquer um de nós se fosse prefeito 
eu teria certeza que venderia a sua folha sim para obter os recursos que Carazinho 
obteve, porque isto representa muitas obras e nós aqui cobramos todos os dias. Todas as 
reuniões que são lidas as indicações a maioria solicitação dos vereadores pedindo 
pavimentação, melhoria de ruas, canalização, enfim nós pedimos e no momento que vem 
os recursos nós somos contra, então o sindicato que me perdoe mas tem outras 
bandeiras pra defender e na hora que o município arrecada e que não há prejuízo para os 
funcionários não há porque fazer demagogia em cima disso. Nós temos que levar a 
política a serio e o sindicalismo tem que ser serio, não pode usar um funcionário publico 
como massa de manobra enganando vendendo uma coisa que não é real, portanto nós 
votamos contra esta moção devido a explanação de motivos que realizei. Obrigado.  
Presidente Vereador Luiz Leite continua em discussão a moção de nº 03 de autoria do 
Vereador Felipe Sálvia. Vereador Felipe Sálvia para discutir a moção.  Vereador Felipe 
Sálvia sr. presidente, srs. Vereadores, pessoas que assistem essa reunião na casa do 
povo na noite de hoje, em especial a imprensa, dizer que a minha moção não é contra o 
prefeito vender a folha de pagamento  que eu até votei a favor aqui nesta casa, que eu 
sabia que com a venda da folha de pagamento iam sair obras de tanto nós pedirmos aqui 
nesta casa, mas a moção minha é endereçada ao presidente do sindicato na decisão dele 
de buscar na justiça o direito do funcionário enquanto tiver essa ladainha de briga entre 
banrisul por causa da folha de pagamento e santander que ganhou a limar na justiça e 
quanto haver funcionários que não tinham recebido, eu vi pelo diário da manha que 
escreveu, que tinha alguns funcionários que não tinham recebido, eu também não sabia, 
ta no diário. Então o sindicato, eu to mandando pro sindicato como sempre fui um 



vereador que trabalhou, defendeu, vocês viram na reforma aqui que foi, briguei bastante 
para a reforma não sair que machucava o trabalhador na época eu briguei mas é o normal 
me diz o Vereador Adroaldo De Carli que agora vai cair isso ai porque vai ser uma 
decisão federal onde o estado vai indicar o banco é isso Vereador Vilson Paese, tem um a 
parte.  Vereador Vilson Paese Vereador Felipe, obrigado pelo a parte até pra que eu não 
use a tribuna porque já defendendo a não votação da moção como falou a Vereador 
Antonio Azir e vossa excelência defendendo a moção apresentada e dizer a você e todos 
os vereadores me conhecem que será a primeira moção que não vou votar favorável, mas 
quero que você entenda a justificativa do meu voto, olha o valor que entrou para os cofres 
públicos mesmo que tenha uma ação, mas agora há uma decisão maior que os estados, 
os bancos estaduais gerenciar o dinheiro que é publico, que é publico, então entra a folha 
de pagamento também a partir do momento que entendendo as suas razões de nós 
colocarmos pela intensão do presidente falar em nome dos servidores nos dá uma 
conotação de que nós também estamos sendo também contrario a venda da folha, então 
por essa razão de eu sempre concordar que quanto mais dinheiro entrar nos cofres 
públicos, principalmente ao executivo mais obras nós temos então me entenda a vossa 
excelência o meu voto. Mas eu tenho ..... Vereador Felipe Sálvia  a minha moção o 
secretário vai ter que ler de novo, a minha moção é endereçada pra ele parabenizando 
pela atitude que ele teve de defender os trabalhadores. Eu sei que tem gente que aqui e 
eu respeito a opinião, eu respeito porque essa é uma casa democrática que tem alguma 
bronca com o Chico que é o presidente do sindicato, mas eu to falando aqui pra defender 
uma classe que são todos os servidores, são mil e poucos servidores que tem na 
prefeitura, então é isso que eu quero falar, agora se os secretários não falam nada que eu 
sou contra a folha de pagamento, não falo nada, eu sou a favor de vender a folha sim eu 
acho.  Vereador Gilnei Jarré  uma questão de ordem, Felipe, você diz aqui para que não 
houvesse cobrança  de taxas, o funcionalismo é isento de taxas no santander, então isso 
não ocorre e a questão de não pagamento houve uma explicação clara que teve alguns 
funcionários que fizeram o cancelamento da conta imediatamente no momento que foi 
anunciado no banrisul, nenhum funcionário ficou sem receber, teve u transtorno aonde a 
pessoa retornou ao banco santander e teve a conta reativada no mesmo momento e no 
dia seguinte recebeu o seu salário, então é só pra deixar claro que nós tivemos essa 
procura  também na secretaria por um equivoco que pessoas se apressaram e fizeram o 
cancelamento da conta, então somente para deixar claro.  Vereador Felipe Sálvia esta 
matéria saiu no diário da manha se eu não me engano de quinta feira onde aparece a foto 
do Chico e deu matéria de uma pagina inteira, dali que eu tirei  essa matéria pra fazer 
esse trabalho, quero dizer Gilnei Jarré que seja bem vindo de novo a esta casa e me  
reconheço como vereador de oposição, o trabalho que vossa senhoria fez ali na sua 
secretaria e tivemos discussões no passado, tivemos, faz parte, é uma casa democrática 
mas quero dizer de publico que respeito vossa pessoa e o trabalho que fez na secretaria, 
motivo de elogio.  Presidente Vereador Luiz Leite  continua em discussão, Vereador 
Paulino de Moura  Vereador Paulino de Moura   sr. presidente, srs. Vereadores, pessoas 
já nominadas aqui na casa vou na mesma linha que o Vereador Antonio Azir  e do 
Vereador Gilnei Jarré, não existe taxa nenhuma para ser paga o funcionário tem essa 
obrigatoriedade  de pagar a taxa, então não tem nada que prejudique e aonde você trás e 
eu e o Vereador Antonio Azir conversando com o Chico nós dissemos pra ele O prefeito 
tem a intensão de dar quatro e meio de aumento para vocês mas com a venda o prefeito 
conseguiu  buscar um aporte maior e deu seis, então quer dizer assim pessoal nós não 
temos nada contra o Chico,  nós queremos que ele continue batalhando pelos interesses 
do servidor publico, que ele é importante para a nossa administração, o servidor publico 
eu sempre disse até nós falamos no servidor publico da FGTAS, mas o que eu não posse 
e não gosto e já disse isso pro tomate, pro sindicalista que eu não gosto que seja 



manobra um sindicalista seja manobrado por algumas pessoas para se tirar proveito em 
cima desta situação, então eu não gosto não vejo com bons olhos, eu já disse pro Chico 
isso Chico quando tu tiver reivindicação  e tu sempre teve as reivindicações do 
funcionalismo este vereador sempre esteve ao lado do funcionário publico mas eu 
também tenho o direito e tenho o dever de dizer o que eu penso nesta tribuna e fazer o 
que eu acho mais correto, nem sempre vai ser o ideal, mais é o mais correto, então é por 
isso que eu também vou votar ao contrario a essa moção porque eu entendo não vou 
dizer que é da parte do Vereador Felipe Sálvia, mas tem vários tópicos que não tem fundo 
de verdade, não tem clareza que ele esta dizendo na moção dele é, não encontra a 
ressonância para que nós possamos votar favorável então não existe taxa para o 
funcionalismo o vereador Gilnei Jarré disse que aconteceu algumas situações aonde o 
servidor se precipitou e foi lá e quis cancelar a conta e daí deixou de receber pela pressa 
que houve então quer dizer olha só quanta melhoria nós tivemos com esses recursos 
apontados com a venda da folhas de pagamento. Sim Vereador Vilson Paese  Vereador 
Vilson Paese  obrigado Paulino, até só pra mim concluir minha justificativa de voto que 
eu vou ter, como o aumento ia ser X, com a venda da folha teve X mais Y, elevando 1.5, 
com isso, ganhou o servidor, o servidor publico ganhou, onde  como tu colocaste com 
muita propriedade, um incremento no aumento do índice e por esse motivo claro nunca 
em detrimento o presidente do sindicato, ou o que o sindicato representa, mas nós 
entendemos que a folha claro foi um trabalho aqui que eu nem participei mas os 
vereadores da situação e o azir trabalhou muito em cima disso, pra que houvesse um 
aumento melhor e eu fiquei feliz quando aumentaram mais, então estou por este motivo, 
não tem nada a ver com o sindicato, nada, mas eu acho que o sindicato ganhou com isso, 
os servidores.  Vereador Paulino de Moura  e a própria comunidade, o próprio 
empresariado de  Carazinho que os servidores públicos municipais tem um aporte de 
recursos maior para poder gastar na nossa comunidade. Seria isso sr. presidente, srs. 
Vereadores muito obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  continua em, discussão, 
não havendo mais vereador querendo discutir, colocamos em votação a moção em 
destaque de autoria do Vereador Felipe Sálvia,  vereadores que concordam permaneçam 
como estão os demais se manifestem. Rejeitada  a moção de autoria do Vereador Felipe 
Sálvia por seis votos a três. Passamos agora a votação dos projetos de leis .  Vereador 
Gilnei Jarré  questão de ordem sr. presidente, com relação ao processo 301/048/08 que 
é o projeto de lei complementar 02/08, com emenda modificativa do autor Vereador Felipe 
Sálvia eu solicito um pedido de vistas a este projeto devido eu não ter tido tempo e ter 
regressado hoje a casa então inclusive fiz um voto em separado justificando gostaria que 
vocês lessem por gentileza e ver se a casa concorda com esse pedido de vistas. 
Obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  se o autor concorda então o seu pedido de 
vistas esta aceito pelo autor do projeto,  solicitamos ao secretário da mesa para fazer a 
leitura da ementa e autor dos projetos que irão a votação nesta noite. Projeto de Lei 
003/08, Autor:Vereador Felipe Sálvia, Ementa: Cria a promoção intitulada “Funcionário 
Destaque” da Câmara Municipal de Carazinho Projeto de Lei 014/08, Autor: Mesa 
Diretora, Ementa: Dispõe sobre a alteração do padrão do cargo de Motorista para Padrão 
3. Projeto de Lei 039/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza repasse de recurso 
do Projeto Emancipar para Cidadania para FUNDETEC, Projeto de Lei 040/08, Autor: 
Executivo Municipal, Ementa: Dá nova redação aos Artigos 1°, 2° e 3° da Lei Municipal n° 
6.424, que institui o Programa de Pagamento Incentivado – PPI, no Município de 
Carazinho Projeto de Lei 041/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Altera denominação 
do museu. Projeto de Lei 044/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza o Poder 
Executivo a  aderir, implantar e operacionalizar o Programa Primeira Infância Melhor e dá 
outras providências., Projeto de Lei 045/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza 
abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2008, no valor de R$ 147.849,00. 



Projeto de Lei 046/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza a Câmara Municipal 
de Carazinho a transferir bem de patrimônio. Projeto de Lei 047/08, Autor: Executivo 
Municipal, Ementa: Autoriza concessão de auxilio financeiro a ADES, mantenedora do 
Programa Yacamim e abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2008, no valor de 
R$ 10.000,00, Projeto de Lei Complementar n° 006/08, Autor Executivo Municipal, 
Ementa: Dá nova redação ao § 3°, do art. 5° e § 1° do art. 34, da Lei Complementar n° 
115/2007, que Cria o PREVICARAZINHO. Projeto de Lei n° 053/08, Autor: Executivo 
Municipal, Ementa Autoriza abertura de crédito suplementar no Orçamento da Câmara 
Municipal, no valor de R$ 22.000,00  Presidente Vereador Luiz Leite  solicitamos ao sr. 
secretario para que proceda a leitura das comissões, os pareceres das comissões de 
justiça e finanças dos referidos projetos. Secretário Vereador Cláudio Santos  parecer 
das comissões com o mesmo teor de todos os projetos que são 10.  Parecer da comissão 
de Justiça e Finanças. O presente projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto 
financeiro nada a opor. Sala das reuniões 07/04/08 Vereador Josélio Guerra membro, 
Vereador Antonio Azir Presidente e Vereador Gilnei Jarré Secretário. Altera de projeto 
para projeto o relator. Parecer da Ordem Econômica e Social. O presente projeto de lei se 
encontra apto a ser incluído na ordem do dia.é o mesmo parecer de todos os projetos  
Sala das reuniões 07/04/08. Vereador Vilson Paese Presidente, Vereador Cláudio Santos 
Secretario e Vereador Paulino de Moura Membro altera somente de projeto para projeto o 
relator Presidente Vereador Luiz Leite esta em discussão os pareceres das comissões 
de justiça e finanças, bem como da Ordem econômica e social  esta em discussão. Não 
havendo vereador querendo discutir colocamos em votação os pareceres. Vereadores 
que concordam permaneçam  como estão os contrários se manifestem. Aprovado os 
pareceres da comissão de justiça e finanças e ordem econômica e social por 
unanimidade. Esta em discussão os referidos projetos de lei com os pareceres já 
aprovados. Não havendo vereador querendo discutir os referidos projetos colocamos em 
votação. Vereadores que concordam permaneçam  como estão os demais se manifestem. 
Aprovado os projetos por unanimidade. Antes de encerrarmos, pois não vereador.  
Vereador Antonio Azir sr. presidente, eu gostaria de sugerir que ao mesmo tempo 
solicitar que as placas que foram confeccionadas o ano passado para as presidências de 
comissões que fossem colocadas nos gabinetes dos vereadores, até para que os próprios 
funcionários, os próprios assessores identifiquem quais os vereadores, qual o gabinete 
que tem a presidência das comissões, seria isso obrigado.  Presidente Vereador Luiz 
Leite  pois não vereador amanha mesmo a gente vai providenciar para a colocação das 
referidas placas. Gostaria de comunicar aos senhores, a imprensa escrita e falada e 
demais pessoas que se fazem presentes no plenário que a reunião ordinária do dia 
14/04/08 ela foi antecipada para o dia 10/04 quinta feira próxima as 10hs da manha, 
quinta feira e  nada mais havendo a tratar e sobre a proteção de Deus declaro encerrada 
a presente reunião e boa noite a todos. 
 
 
 

 

 

 

 

         Vereador Luiz Leite                                               Vereador Cláudio Santos  
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