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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 10/04/08; Convido o Vereador Cláudio Santos, para proceder à leitura 
de um trecho da Bíblia e que todos  se posicionem em pé; (leitura da bíblia);  Coloco em 
apreciação a ata da reunião ordinária do dia 07/04/08,  não havendo vereador que queira 
se pronunciar coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão 
os contrários que se manifestem, aprovada a ata por unanimidade. Convido o senhor 
secretario Vereador Cláudio Santos fazer a leitura da convocação do suplente de 
vereador Marcos Soares  e após que proceda a leitura do expediente da presente 
reunião; Secretario Vereador Cláudio Santos CARAZINHO, 09 DE ABRIL DE 2008. C O 
N V O C A Ç Ã O – 13/2008 Prezado Senhor: Pelo presente, estamos CONVOCANDO 
Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 10/03/2008, 
tendo em vista pedido de licença do Vereador Paulino de Moura, por motivos particulares, 
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 Expediente da reunião ordinária de 
10/04/08 Telegrama Ministério da saúde informando a liberação de recursos financeiros 
do Fundo Nacional de Saúde, no valor de R$ 481.549,00 Of, 178/08 do Secretário de 
Políticas de Previdência Social em resposta ao OD 171/08 de autoria do Vereador Felipe 
Sálvia, Of Circular 06/08 do Conselho Municipal do Idoso, convidando para a Ia 
Conferência Municipal do idoso de Carazinho que se realizará dia 23 de abril no Colégio 
Aparecida. Of. 088/08 das Centrais Elétricas de Carazinho em resposta ao OD 325/08 de 
autoria do Vereador a Adroaldo De Carli, União dos Vereadores do RS convida para 46° 
Congresso Estadual de Vereadores, diretores, assessores, servidores, técnicos 
legislativos de câmaras do RS,  dia 23 ao dia 25 de abril em POA- ABRASCAM convida 
para Curso estruturação de organização de câmaras municipais e restrições para o ano 
eleitoral. De 16 a 18 de abril em POA. Of. 507/08 da Ordem dos Advogados do Brasil 
Conselho Federal em resposta ao OD 169/08 do Vereador Felipe Salvia Of. Circ. 002/08 
da Circuncisão Eleitoral do RS solicitando aos representantes das agremiações 
partidárias do município a prestação  de contas do ano de 2007 que deverá ser entregue 
ate o dia 30 abril e as listas de filiados que deverão ser entregues nos dias 08 e 14 dos 
meses de abril e outubro. Este é o expediente Presidente Vereador Luiz Leite vamos 
suprimir o intervalo regimental, pergunto aos lideres dos partidos e o grande expediente 
também, então conforme liderança das bancadas, fica suprimido o intervalo regimental, 
bem como o grande expediente. Também serão votados em bloco os requerimentos, 
moções e bem como os projetos de lei, que deram entrada nesta casa. Passamos agora a 
ordem do dia A seguir convido o secretário  para fazer a leitura das indicações, 
requerimentos e moções. as pelos senhores vereadores na presente reunião;  Secretário 
Vereador Cláudio Santos INDICAÇÕES I. 686/366/08  Solicita 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 Flores da 
Cunha com a Av. Mauá (ao lado do Posto Bellenzier), localizada no Bairro Centro. 
Solicitação dos pedestres. Vereador Adroaldo de Carli PMDB I. 688/367/08 Solicita 
melhorias no trecho do calçamento em toda extensão da Rua Pinheiro Machado, Bairro 
Oriental. Solicitação dos motoristas e moradores; Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 
689/368/08 Solicita trabalhos de limpeza, melhorias no escoamento das águas das 
chuvas, patrolamento e cascalhamento no final da Rua Coroados, Bairro Princesa. 



Solicitação dos moradores e motoristas; Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 690/369/08 
Solicita com urgência melhorias e construção de proteção lateral na ponte localizada na 
Rua Visconde de Pelotas, Bairro Central. Solicitação dos motoristas e moradores; 
Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 691/370/08 Solicita ao Executivo Municipal que 
estude a possibilidade de diminuir o valor da taxa de licença para localização e exercício 
de atividade de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços, 
estabelecimentos bancários e diversos e pessoas físicas (§ 2º do Artigo 169 da Lei 
Complementar nº 110/2006, que Aprovou o Código Tributário do Município de Carazinho). 
Vereador Felipe Sálvia PDT I. 692/371/08 Solicita ao Executivo para que determine ao 
setor competente que seja realizado um mutirão para realização de melhorias em todos 
os bairros do município, e não apenas no centro da cidade; Vereador Felipe Sálvia PDT I. 
693/372/08 Solicita, com urgência, patrolamento, cascalhamento e compactação da rua 
Gal. Cassal Martins Brum no bairro São Pedro; Vereador Déio PMDB I. 694/373/08  
Solicita, com urgência, patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Fortunato 
Sandri no bairro São Pedro; Vereador Déio PMDB I. 695/374/08 Solicita, com urgência, 
patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Jose da Silva Amaral no bairro 
Cantares;Vereador Déio PMDB I. 696/375/08 Solicita, com urgência, patrolamento, 
cascalhamento e compactação da rua Lucio de Britto no bairro WincKler; Vereador Déio 
PMDB I. 697/376/08 Reiterando o pedido para que o Executivo Municipal realize uma 
visita técnica na Rua Nenê de Sassi no Bairro Oriental para realização de projeto e 
orçamento quantitativo da pavimentação de paralelepípedos da referida rua e trabalho de 
limpeza da mesma Vereador Déio PMDB I. 698/377/08 Solicita ao setor competente a 
realização de limpeza dos canteiros centrais da Rua Ernesto Alves, Centro. Vereador 
Jaime Fragoso PSDB I. 699/378/08 Solicita a Secretaria de Obras o recolhimento de 
entulhos depositados na Rua Xavantes, B. Conceição, bem como a realização de 
patrolamento, cascalhamento e compactação da referida rua, principalmente nos trechos 
de ligação com a pavimentação que se encontra muito desgastada pela erosão 
dificultando o trânsito no local; Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 700/379/08 Solicita a 
Secretaria de Obras a realização de operação tapa buracos na Rua Siqueira Campos, B. 
Central; Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 701/380/08 Solicita a Secretaria de Obras a 
realização de operação tapa buracos no acesso ao Distrito Industrial; Vereador Jaime 
Fragoso PSDB I. 702/381/08 Solicita ao Sr. Prefeito Municipal, para que se tome 
providências quanto ao banheiro público masculino de nossa praça central Albino 
Hilebrant, o mesmo encontra-se em péssimas condições de uso, pois há um entupimento 
em um das sanitários impossibilitando-o de uso, o estado da mesma é calamitoso e não 
bastando o sanitário que é para Portadores de Necessidades Especiais não possui acento 
e nem barras auxiliares, sendo assim como os deficientes poderão usar o mesmo sem 
terem nenhum apoio, podendo até cair e se ferir. Por isso viemos pedir para que seja 
colocado o devido acento para os deficientes, e que a porta do banheiro “especial” seja 
feita até o chão evitando que trombadinhas se aproveitem da abertura que existe para 
furtar pertences de quem não tem como se defender; segue anexo fotos Vereador Vilson 
Paese PDT I. 703/382/08 Solicita ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine a 
Secretária de Obras que execute trabalhos de aterramento no término da Rua Duque de 
Caxias. Vereador Vilson Paese PDT I. 704/383/08 Solicita ao Sr. Prefeito Municipal, para 
que junto ao órgão competente estude a possibilidade de possíveis recursos para a 
Banda Marcial Ex Alunos do La Salle. Tal solicitação vem em decorrência da grande 
importância da banda para nossa cidade e por faltas de recursos corre o risco de 
extinção; Solicita trabalhos de capina e limpeza na rua Castro Alves, no bairro Santo 
Antônio.; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação, limpeza e 
canalização da rua Pedro Viau, no bairro Camaquã. Solicita reparos, bem como 
fechamento de valas abertas na rua Fernando Sudbrack, no bairro Camaquã. Solicita 



reparos na pavimentação asfáltica da rua Padre Gusmão trecho entre as ruas Ipiranga e 
Monte Alegre. Trabalhos estes do Vereador Luiz Leite PDT I. 705/384/08 Solicita a 
Secretaria de Obras para que realize a limpeza e capina da Rua Cláudio Santos (atrás do 
Parque de Obras da Prefeitura), pois a muita capoeira e contribuindo para a proliferação 
de bichos. Solicitação de moradores; Vereador Cláudio Santos PSDB I. 706/385/08 
Solicita a colocação de tubos nas ruas Carlos Lang Re. Aparecida e Armando Farina, 
bairro Alvorada; Vereador Marcos Soares PTB I. 707/386/08 Solicita patrolamento e 
cascalhamento na rua Armando Farina, bairro Alvorada Vereador Marcos Soares PTB I. 
708/387/08 Solicita que seja providenciada pavimentação asfáltica na rua Félix Guerra, 
entre as ruas Siqueira Campos e Lúcio de Brito no bairro Operário; Vereador Marcos 
Soares PTB I. 709/388/08 Solicita a Secretaria de obras para que realize melhorias na 
Rua Antonio Vargas esquina Rua Almirante Tamandaré. Vereador Cláudio Santos PSDB. 
REQUERIMENTOS: R. 710/103/08 Solicita que, seja registrado em Ata e oficiado, Ao 
Departamento de Trânsito, solicitando que seja pintado o quebra-molas com as devidas 
sinalizações para que os motoristas possam visualizar a existência do mesmo na Rua 
Pedro Vargas em frente ao portão de entrada do Colégio La Salle, Solicitação está dos 
moradores e motoristas que por esta via trafegam; Vereador Vilson Paese PDT R. 
711/104/08 Solicita que seja enviado oficio, com votos de profundo pesar aos familiares 
dos Sr. Ernesto da Cruz Filho – Didi, pelo seu falecimento ocorrido no dia 07 de abril do 
corrente disse-lhes Jesus... Vereador Vilson Paese PDT R. 712/105/08 Solicita que, seja 
enviado ofício as Centrais Elétricas de Carazinho – Eletrocar, na pessoa do Sr. Diretor-
presidente, Romeu Giacomelli, solicitando ao departamento técnico da empresa para que 
seja feita a troca das lâmpadas fracas e colocação de lâmpadas mais potentes em toda a 
extensão da Rua José de Alencar localizada no Bairro Laranjal.  Solicita também a 
substituição das lâmpadas fracas por lâmpadas mais potentes na Rua Gal. Osório, 
localizada no Bairro Glória. Vereador Adroaldo De Carli PMDB R. 713/106/08 Solicita que 
seja enviado oficio com votos de profundo pesar aos familiares dos Sr. Ludenir José 
Ferraz de Almeida Campos pelo seu falecimento ocorrido no dia 27 de março do 
corrente.Disse-lhe Jesus... Vereador Vilson Paese PDT R. 714/107/08 Solicita que seja 
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Excelentíssimo Presidente da 
República, Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ao Excelentíssimo Presidente do Senado 
Federal, ao Excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados, aos Líderes de 
Bancada no Senado e na Câmara Federal, a toda Bancada gaúcha no Congresso 
Nacional, solicitando que sejam estudadas medidas para diminuir o alto índice de juros 
que está elevando o preço das mercadorias, principalmente na área alimentícia. O 
trabalhador teve um percentual de 9,2% de aumento no salário mínimo, mas isso torna-se 
praticamente insignificante se comparado à elevação dos preços que estão tendo alguns 
produtos da cesta básica no país. Deve haver uma mobilização nacional, para que 
possamos evitar que o Brasil venha a viver novamente uma crise econômica, da qual de 
uma forma ou de outra todos saem lesados, mas principalmente o cidadão mais humilde. 
E esta recente elevação de preços, está atingindo diversas áreas, como vestuário, 
remédios, calçados, móveis, construção, e isto como todos sabem acaba por gerar 
desempregos, fome, miséria. O nosso povo não merece pagar, não merece passar mais 
uma vez por um período de recessão. Vamos procurar juntos, encontrar formas de barrar 
essa elevação de juros e preços, para que possamos tranqüilizar a toda nossa nação que 
está em absoluto estado de alerta, não podemos ficar de braços cruzados, fomos 
escolhidos para representá-los, para proporcionar-lhes mínimas condições de 
sobrevivência. Vereador Felipe Sálvia PDT 715/108/08 R. 715/108/08 Solicita que, seja 
enviado ofício a Empresa Conesul (Coletora de Lixo de nosso Município), atendendo a 
solicitação de pessoas que procuraram este vereador, moradores da Rua Cláudio Santos, 
reclamando sobre a coleta de lixo nesta Rua citada, dizendo que passa os funcionários da 



Empresa Conesul tiram os lixos da lixeira e empilham em frente as casas e não passam 
após para fazer a coleta deixando o lixo empilhado em frente as casas, aonde tem 
contribuído para a proliferação de bichos e animais rasgam os sacos de lixos espalhando 
por toda a rua e os moradores é que tem que ir limpar os lixos e colocar de volta dentro 
das latas. Espero que seja tomadas tais providencias. Vereador Cláudio Santos PSDB R. 
716/109/08 Solicita que, seja enviado ofício à empresa Brasil Telecom, solicitando que a 
mesma realize reparos no Orelhão (Telefone Publico) localizado na Rua David Canabarro 
esquina Rua Anita Garibaldi. Pois o mesmo encontra se inclinado correndo o risco de cair 
e causar prejuízos maiores a Empresa e os que utilizam este Telefone Publico; Vereador 
Cláudio Santos PSDB MOÇÕES  M. 717/134/08 Solicita que, seja enviado ofício de 
cumprimentos a presidente do COMEN Sra. Iná Terezinha Brenner, parabenizando pelo 
projeto “Amando a Vida”, que se inicia neste dia 10/04/2008. O projeto com certeza é de 
grande importância, pois abordará temas preocupantes da comunidade como o uso das 
drogas, trazendo diversas informações a população carazinhense sobre o mesmo; 
Vereador Luiz Leite PDT M. 718/135/08 Solicita que, seja enviado ofício de cumprimentos 
ao Sindicato do Comércio Varejista de Carazinho, na pessoa do seu Presidente Sr. 
Erselino Achylles Zottis, parabenizando pelo TROFÉU SEGS recebido no último dia 
27/03/2008. Vereador Luiz Leite PDT M. 719/136/08 Solicita que, seja enviado ofício de 
mesmo teor parabenizando a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de Carazinho – 
EBCT, na pessoa do Sr. Gerente João Pedro Volff, e o Correios Franqueado Lutz & Lutz 
Cia Ltda, pelo Dia do Correio, comemorado no dia 08 de abril de 2008; nossos parabéns a 
direção e funcionários Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 720/137/08 Solicita que, seja 
enviado ofício parabenizando o Diretor do Campus Ulbra Carazinho na pessoa do Sr. 
Valdemar Sjlender e todos os cursos da área da saúde da universidade, pela ação 
realizada para comemorar o Dia Mundial da Saúde e o dia do Combate ao Câncer na 
Praça Albino Hillebrand no dia 07 de abril de 2008. A programação e os serviços 
oferecidos incluíram verificação de pressão arterial e de sinais vitais, teste de glicemia 
capilar, índice de massa corpórea, saúde da mulher e neonato com explicação de 
métodos contraceptivos, câncer de mama e colo do útero. Os acadêmicos também 
orientaram a comunidade para uma melhoria na condição de saúde dos diabéticos, 
hipertensos e com doenças cardiovasculares. Estiveram envolvidos nesta ação 150 
acadêmicos da universidade; Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 721/138/08 Solicita 
que, seja enviado ofício de cumprimentos ao promotor de justiça Cristiano Ledur 
extensivo aos demais promotores, parabenizando pelo excelente trabalho que tem 
desenvolvido frente às questões que envolvem o MST, demonstrando preocupação 
constante com a preservação dos direitos constitucionais de propriedade e de exploração 
econômica.  Vereador Luiz Leite PDT M. 722/139/08 Solicita que, seja enviado ofício 
parabenizando o Sr. Josélio Cunha eleito vice-presidente da Federação das Associações 
Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul – FEDERASUL, em eleição no último dia 
09/04/2008. Vereador Luiz Leite PDT M. 723/140/08 Solicita que, seja enviado ofício 
parabenizando a professora Denise Becker profissional do Colégio Notre Dame 
Aparecida, pelo projeto “Resgatando Nossas Tradições”, lançado neste último dia 
09/04/2008. Vereador Luiz Leite PDT M. 724/141/08 Solicita que, seja enviado ofício de 
cumprimentos a Sra. Carla Andréa Kerber, coordenadora do Curso de Enfermagem da 
ULBRA – Carazinho, parabenizando pelas atividades realizadas na praça central do 
município no dia 07 abril comemorado como Dia Mundial da Saúde. Vereador Luiz Leite 
PDT M. 725/142/08 Solicita que, seja enviado ofício de mesmo teor parabenizando a 
Associação Comercial e Industrial de Carazinho - ACIC, na pessoa do Sr. Jocélio Nissel 
Cunha - Vice-presidente da Área Comercial da ACIC. Eleito no dia 09 de abril de 2008 em 
Porto Alegre, Vice-presidente da Federação das Associações Comerciais e Serviços do 
Rio Grande do Sul – Federasul na Região da Produção para o biênio 2008/2010, que 



abrange 36 municípios. Sendo a primeira vez que há um representante da ACIC na 
diretoria em nível estadual. Nossos parabéns a toda a direção e associados da entidade e 
funcionários. Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 726/143/08 Solicita que, seja enviado 
ofício de mesmo teor parabenizando o Sindicato do Comércio Varejista de Carazinho - 
SCVC, na pessoa do Sr. Presidente Erselino Achylles Zottis, pelo recebimento do Troféu 
de Excelência em Gestão Empresarial 2007, no dia 27 de março de 2008 no teatro do 
SESC e m Porto Alegre; Nossos parabéns a toda a direção  e funcionários. Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB anexo a moção de autoria do Vereador Luiz Leite PDT. 
Presidente Vereador Luiz Leite passamos agora para a votação dos requerimentos e 
moções. Convido o Secretário Vereador Cláudio Santos para fazer a leitura do numero e 
autor dos requerimentos.  Secretário Vereador Cláudio Santos. Requerimento de nº 01 
de autoria do Vereador Vilson Paese PDT, Requerimento de nº  02 de autoria do 
Vereador Vilson Paese PDT, Requerimento de nº 03 de autoria do  Vereador Adroaldo De 
Carli PMDB, Requerimento de nº 04 de autoria do Vereador Vilson Paese PDT, 
Requerimento de nº 05 de autoria do Vereador Felipe Sálvia PDT,  Requerimento de nº 06 
de autoria do Vereador Cláudio Santos PSDB,  Requerimento de nº  07 de autoria do 
Vereador Cláudio Santos PSDB.  Presidente Vereador Luiz Leite coloco em discussão 
os requerimentos, Vereador Felipe Sálvia Vereador Felipe Sálvia sr. presidente, srs. 
Vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do povo na manha de hoje, em 
especial Ana Maria, radio gazeta, Serginho diário da manhã, srs. Vereadores eu entrei 
com requerimento endereçado ao presidente da republica, senado, congresso, bancada 
gaúcha, pedindo para que eles intercedam no aumento dos preços mais precisamente 
dos gêneros alimentícios o povo esta sofrendo e sofrendo muito, quando esse aumento 
mínimo de 9.2% e a gente vai no mercado e vê o preço do azeite que um mês atrás era 
R$ 1,00 hoje custa R$ 3,00, feijão R$ 4,00, a carne, o pobre só pode comer coxa e sobre 
coxa, porque a carne até a costela que era uma carne de pobre ta cara, então nós temos 
que fazer alguma coisa nós homens do povo ao menos mandar ofícios, para que eles 
saibam que os vereadores estão cobrando,  estão junto com o povo e vendo que as 
coisas estão aumentando,  vestuário, material de limpeza, não dá pra agüentar. O povo 
chora e reclama e a gente vai no mercado e a gente vê nos caixas quando vai pagar o 
pessoal berrar e gritar, reclamar e a gente tem que fazer alguma coisa, nós mandar esses 
ofícios para que eles saibam. Ontem eu ouvi uma discussão na televisão sobre o preço e 
o aumento da taxa de juros do cupom que quando aumenta,  aumenta tudo né, me dizia 
um economista que tem que aumentar, tem que aumentar, porque se baixar aumenta a 
inflação, que já ta alta, e a inflação ta visível, ta visível só não vê quem não quer ver, 
então esse é o meu requerimento sr. presidente, só pra colocar outro pra não vir de novo 
aqui discutir eu to pedindo aqui ao prefeito para que reveja a possibilidade quando uma 
pessoa que abrir uma firma o alvará, eu sei que é uma das coisas mais baratas, mas eu 
to pedindo para que o prefeito reveja a possibilidade de baixar o preço, essa casa sempre 
aumenta todo ano a URM que é a unidade municipal, todo ano aumenta, e quando o 
pessoal vai lá pra renovar o alvará Paese, o pessoal diz quem aumentou foi os 
vereadores, quem aumentou os alvarás foi os vereadores. Não é o prefeito que manda 
pra cá, pra nós aprovar o reajuste da URM, que subiu conforme a inflação, né, o vereador 
não pode fazer um projeto desta natureza de aumentar o preço de alvará e pedir pro 
prefeito baixar os impostos municipais pra abrir uma empresa e pra dar incentivo para 
abrir mais empresas, isso nós podemos, é isso que nós estamos fazendo. Muito obrigada 
srs. Vereadores.  Presidente Vereador Luiz Leite os requerimentos, Vereador Vilson 
Paese bancada do PDT para discutir os requerimentos Vereador Vilson Paese sr. 
presidente, srs. Vereadores, imprensa aqui representada pelo Serginho do diário, e a 
minha amiga também Ana Maria da radio gazeta, nosso bom dia aos servidores da casa, 
jurídicos a todos os servidores e com muita tristeza que eu quero dizer aos gremistas, 



como colorado, que eu estou sem voz de tanto torcer para o grêmio, para que o grêmio 
não ficasse fora, para que houvesse ao menos um grenal durante o ano, infelizmente eu 
acho que isso não vai ocorrer, mas eu quero dizer que estou tão triste quanto os 
gremistas, porque os nossos amigos eles iriam participar dos dois campeonatos. Para 
iniciar o nosso pronunciamento Vereador Felipe Sálvia com relação ao teu requerimento 
tu coloca com muita propriedade, os aumentos estão a olho nu e toda a sociedade esta 
vendo mas nós estamos numa situação Felipe e sempre o povo paga o pato. Se tu correr 
o bicho te pega, mas se você ficar o bicho te come. Veja você que agora o povo começou 
a comprar, olha o numero de carros novos, sai ai nas ruas de Carazinho, o numero de 
automóvel novo que tem, deram a possibilidade para as pessoas adquirirem até com cem 
meses para adquirir um carro.  Então o povo foi as comprar, porque tem condições, tem 
credito, tem possibilidade aumentou os meses porque a inflação é pequena, agora você 
analisar os aplicadores do mundo e eu não sou economista, mas entendo alguma coisa 
sobre isso, o mundo todo aplica no Brasil, porque é um dos maiores recordes de ganhar 
dinheiro em aplicações aqui no Brasil e  agora começa novamente aumentar a taxa de 
juros quando nós estávamos ficando contentes que estava havendo uma redução passou 
a aumentar de novo, então essa ciranda não acaba nunca mas eu também, preocupa a 
gente vai no mercado e tu vê a diferença quando vê você tem que escrever no canhoto e 
preencher um cheque e ver quanto custa, mas nós temos que conviver com esse barulho 
e essa turbulência. Srs. Vereadores uma indicação que eu fiz ai tirada a fotografia dos 
banheiros da praça, ta ai as fotografias gostaria que os colegas olhassem a foto, banheiro 
que custou um bom dinheiro do povo de Carazinho, eu sei que não tem administrador que 
consiga segurar os vandalismos, o vandalismo que existe, os vândalos, mas é horrível de 
você olhar, os vasos, um banheiro que foi investido tanto que podia ser um banheiro de 
luxo, pra o povo usar , como é triste isso ai tinha que colocar dois banheiros, também um 
banheiro feminino e um masculino, no terminal da gare, lá Iron Albuquerque, que não 
justifica as vezes tem duzentas pessoas lá e não tem um banheiro, uma obra que custou 
bastante, que ficou bonita, tem que colocar um banheiro, o banheiro não existe. E 
também fizemos uma indicação sr. presidente, com relação, claro que a prefeitura fez 
ontem esses asfalto, mas foi colocado o quebra mola e não foi pintado e ai os carros 
estão passando em alta velocidade, quando vê o carro pode até capotar, porque não vê o 
quebra mola, porque não foi pintado, em frente ao La Salle, tem dois quebra mola que já 
telefonaram ontem, então que esses quebra molas sejam pintados  para que a pessoa 
possa ver. Era isso sr. presidente, srs. Vereadores, bom dia.  Presidente Vereador Luiz 
Leite continua em discussão Vereador Cláudio Santos Bancada do PSDB.  Vereador 
Cláudio Santos sr. presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar a Ana Maria da 
radio gazeta, o Sergio do diário estava ai acho que deve voltar em seguida, cumprimentar 
as demais pessoas que estavam que já foram nominadas por outros vereadores 
anteriores. Só pra esclarecer ao Vereador Vilson Paese que existe e isso já foi dito por 
varias oportunidades, existe no projeto do terminal e praça Iron Albuquerque, Gare, existe 
no projeto os banheiros, só que os banheiros ficam exatamente numa área que ainda esta 
sendo discutida com a ALL, e o município esta tentando e a hora que viabilizar a área, 
esse local que venha para o município que não haja problema vai ser construídos os 
banheiros aqui naquele local, que muitas pessoas reclamam que seja clareada essa 
situação porque muitas pessoas que reclamam e reclamam com razão. Mas só pra 
esclarecer também concordo com as colocações do Vereador Vilson Paese com relação a 
este quebra molas em frente ao La Salle onde eu mesmo tive por duas oportunidades me 
deparei em seguida com o quebra molas sem uma sinalização a noite ainda, já que o 
asfaltamento foi  recente  acaba tendo então esse impacto direto com o quebra mola, eu 
acho que é justa essa reivindicação pra que seja sinalizado. Mas também sr. presidente, 
srs. Vereadores entrei com um requerimento talvez os vereadores já tenham visto mas 



não tenham pego também essa bandeira, eu entro com um requerimento a Conesul, que 
faz a coleta do lixo em Carazinho com reclamação de moradores de uma rua, mas são 
varias ruas que isso acontece, onde talvez pela forma mais rápida entendem eles de 
trabalho vai uma equipe na frente tirando dos lixos e colocando na rua juntando o lixo e 
colocando na rua, mas tem muitas oportunidades que quando o caminhão passa os 
cachorros já chegaram bem antes deles e acabam então destruindo os sacos de lixo e 
ficando o lixo na rua. Em alguns casos inclusive nem retornam como é o caso da rua 
Cláudio Santos atrás da secretaria de obras onde muitas vezes o lixo é colocado no meio 
da rua e quando retornam as vezes nem retornam o lixo já esta todo ele estraçalhado 
pelos cachorros e as próprias pessoas tem que fazer o recolhimento de novo deste lixo, 
pois não vereador Jarré  Vereador Gilnei Jarré obrigado pelo a parte, vereador só pra 
ajudar em relação a coleta de lixo, também não é pra justificar o mau recolhimento ou 
então as falhas, teve uma troca de comando via empresa Conesul, hoje tem um novo 
gerente de trabalho saiu o Sergio Lopes entrou outro rapaz que eu não sei o nome dele, 
então eu acho que nós também no momento que nós nos dirigimos a ele e colocar as 
falhas eu acho que deverá ser corrigido como acontecia antes com o Sergio, então eu 
acho que nós temos que ter o entendimento não to criticando as tuas reclamações e em 
relação ao amontoamento  nas esquinas isso não é permitido, o contrato não contempla 
isso, isso é uma ação que eles fazem por conta existe um contrato que deva ser 
respeitado eu sugiro com que essas reclamações sejam endereçadas ao engenheiro 
Giovane Fiorese que é o responsável pela coleta de lixo, muito obrigado vereador.  
Vereador Cláudio Santos OK, vai ser feita, aceito as suas colocações, mas dizer 
também jarré que não é de hoje essa situação inclusive desde a época que o Sergio 
Lauxem era o responsável, já existia essa pratica da colocação dos lixos nas esquinas e 
também já existia  em algumas situações, isso eu posso dizer que aconteceu na frente da 
minha casa onde os animais acabavam chegando antes dos coletores e acabavam então 
estraçalhando todo o saco de lixo e claro que fica uma situação até constrangedor, fica 
uma situação difícil. O Vereador Vilson Paese quer uma parte, permite presidente, uma 
parte então já que meu tempo já se esgotou.  Vereador Vilson Paese  obrigado Cláudio, 
só para também ajudá-lo e as colocações do Gilnei, é grave essa situação, o caminhão 
não passa em todas as ruas eu acho que até passar em todas as ruas é problemático, 
então o que eles fazem é juntar e levar numa distancia de uma esquina, de duas esquinas 
até por que correm que uns loucos, o que sofrem esses meninos, pra poder atender essa 
demanda e esse é um problema crônico,foi colocado cestas de lixo, foi feito lixeiras, 
coloca e ai vem esse que recolhe, os meninos que recolhem e levam pra esquina que não 
tem lixeira, ai ta esse problema então teria que encontrar uma solução, agora qual é a 
solução não sei, mas é complicado mesmo os lixos saem das lixeiras que é colocado 
pelos proprietários e vão e colocam no chão e ai acontece com gato e cachorro. As 
pessoas que chegam também para ver se tem garrafa petti rasga e fica essa situação 
ruim  pra nós ver, obrigado. Vereador Cláudio Santos  obrigado também vereador, é isso 
presidente, colegas vereadores, mas eu creio que dá pêra se tomar algumas medidas 
para que isso não ocorra mais pelo menos essa é a intensão desse requerimento sr. 
Presidente.  Presidente Vereador Luiz Leite  continua em discussão os requerimentos, 
não havendo vereador que queira discutir, colocamos em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão os demais que  se manifestem, aprovado os 
requerimentos por unanimidade. Passamos a votação das moções. Solicito ao  Secretario 
para que proceda  a leitura do nº e autor das moções. Secretário Vereador Cláudio 
Santos  moções de nº 01autoria do Vereador Luiz Leite PDT, subscrita por outros 
vereadores, moções de nº 02 autoria do Vereador Luiz Leite PDT,  moções de nº 03 
autoria Vereador Adroaldo De Carli PMDB,  moções de nº 04 autoria do Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB moções de nº 05 autoria do Vereador Luiz Leite PDT, moções 



de nº 06 autoria do Vereador Luiz Leite PDT,  moções de nº 07 autoria do Vereador Luiz 
Leite PDT,  moções de nº 08 autoria do Vereador Luiz Leite PDT, moções de nº 09 autoria 
do Vereador Adroaldo De Carli PMDB anexo a moção de nº 06 do Vereador Luiz Leite 
PDT.Presidente Vereador Luiz Leite colocamos em discussão a urgência das moções, 
não havendo vereador que queira discutir, colocamos em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão os demais se manifestem, aprovada a urgência das 
moções por unanimidade. Colocamos em discussão as moções apresentadas pelos srs. 
Vereadores nesta reunião. Não havendo vereadores que queiram discutir, colocamos em 
votação, vereadores que concordam permaneçam como estão os demais se manifestem. 
Aprovadas as moções por unanimidade. Passaremos agora a votação dos projetos de lei 
que deram entrada nesta casa e foram exauridos já os seus pareceres para posterior 
votação. Solicito ao secretário para que proceder a leitura do autor dos projetos a serem 
votados nesta reunião. Projeto de Lei n° 050/08, autoria do Executivo Municipal Autoriza a 
concessão de direito real de uso de um imóvel à Empresa Hidrotec Industria e Comércio 
de implementos Rodoviários Ltda. Projeto de Lei n° 054/08, autoria do executivo 
municipal, Autoriza a concessão de direito real de uso de um imóvel à empresa 
CONPASUL – Construção e Serviços Ltda e Revoga as Leis Municipais n° 6.266/05 e 
6.354/06. Projeto de Lei nº 048/08, autoria do Executivo Municipal Autoriza a concessão 
de direito real de uso de um imóvel à empresa Alexandre Augusto Graeff.                       
Projeto de Lei n ° 049/08, de autoria do executivo municipal  autoriza a concessão de 
direito real de uso de um imóvel à Indústria e Comércio de Embalagens Carazinho Ltda. 
Projeto de Lei n° 051/08, de autoria do executivo municipal Autoriza a concessão de 
direito real de uso de imóvel `Senhora Cláudia Caetano. Projeto de Lei n° 055/08, autoria 
do executivo municipal Autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento de 2008, 
no valor de R$ 331.633,66.  Presidente Vereador Luiz Leite  convido o sr secretario para 
proceder a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Finanças, bem como da 
ordem econômica e Social.  Vereador Felipe Salvia Vereador Felipe Sálvia sr. presidente 
por questão de ordem tem um projeto de minha autoria que tem pedido de vistas do 
vereador Gilnei Jarré, desde a semana passada, ah ta dentro do prazo, então ta certo. 
Presidente Vereador Luiz Leite solicito o sr secretario para proceder a leitura.  
Secretário Vereador Cláudio Santos Parecer da comissão de Justiça e Finanças, o 
parecer de todos os projetos é o mesmo.  O presente projeto de lei é constitucional e 
quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Sala das reuniões 10/04/08 Vereador Gilnei 
Jarré Secretário, Vereador Antonio Azir Presidente, Vereador Josélio Guerra membro. 
Parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social. O presente projeto de lei se 
encontra apto a ser incluído na ordem do dia. Sala das reuniões 10/04. Vereador Vilson 
Paese Presidente, Vereador Cláudio Santos Secretario e Vereador Marcos Soares  
Membro, nomeado em a doc. Presidente Vereador Luiz Leite colocamos em discussão 
os pareceres das comissões de justiça e finanças, bem como da Ordem econômica e 
social, está em discussão. Não havendo vereador querendo discutir colocamos em 
votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão os demais se manifestem. 
Aprovado os pareceres das duas comissões por unanimidade. Colocamos  em discussão 
os referidos projetos de lei. Pois não Vereador Vilson Paese  Vereador Vilson Paese eu 
acredito que não tenha sido solicitado e que os projetos fossem votados em bloco, até eu 
gostaria que o Gilnei que acompanhou principalmente aqueles projetos que vieram para a 
casa agora recentemente que foi dado os pareceres hoje, inclusive pela minha comissão 
que o Gilnei fizesse a colocação na tribuna que tem conhecimento, por gentileza vereador 
faça isso para os colegas.  Presidente Vereador Luiz Leite com a palavra vereador 
Gilnei Jarré bancada do Psdb para discussão dos projetos.  Vereador Gilnei Jarré sr. 
presidente, srs. Vereadores então a pedido do paese eu acho também que é obrigação da 
gente justificar o por que dos projetos solicitados para colocar em votação, são projetos 



que estão a muito tempo parados dentro do executivo por algum problema ou outro, nós 
trabalhamos na secretaria para que esses projetos viessem o quanto antes, então hoje 
estamos aqui solicitamos uma pressa porque essas empresas alguns estão inclusive 
financiamento já aprovado precisando iniciar as obras. Em relação ao projeto que Autoriza 
a concessão  a Senhora Cláudia Caetano, é uma ação judicial, é um acordo feito na 
promotoria publica, onde a casa dela estava obstruindo o acesso da rua Conde de Porto 
Alegre para a rua Santa Catarina. Então nós retiramos essa moradia e por determinação 
e acordo com a promotoria foi concedido um terreno do município para que ela morasse, 
inclusive foi feita a moradia. Em relação a empresa Alexandre Augusto Graeff é uma 
empresa que esta limitada ao crescimento locando o imóvel a rua Rio Branco solicitou 
esta área e pretende fazer um investimento maior porque ser uma pioneira no ramo de 
confecção e industrialização de materiais descartáveis cirúrgicos, pioneira no RS, é uma 
das únicas autorizadas pela ANVISA, outro projeto é a empresa Autoriza a concessão pra 
empresa CONPASUL. A compasul recebeu uma área do município em 2005 devido ao 
terreno bem ondulado, bem alto, inviável para a construção, no momento eles não viram 
isso, solicitaram uma nova área ao município este ano a empresa ARTELAJE devolveu a 
área do município inclusive os próprios investimentos feitos na área, motivo da Artelaje ter 
ido embora, tem muitas ações trabalhistas, então a empresa ficou totalmente inviabilizada 
de se manter no município  de Carazinho. Então o município esta repassando esta área 
da Artelaje que é uma área plana juntamente a antiga pedreira da prefeitura fica 
localizada ao lado da empresa telha certa que eu acho que acredito que  nos próximos 
meses estará iniciando os trabalhos na nova empresa. A outra concessão Indústria e 
Comércio de Embalagens Carazinho Ltda, esta empresa esta instalada no distrito desde 
2005 irregularmente então nós estamos fazendo a regularização.  A empresa é da Catia 
Lermen, então nós estamos autorizando uma área até com o tamanho até um pouquinho 
demasiadamente porque é 4.500 m devido a área ser bastante irregular, o aproveitamento 
da área é muito pequeno. Outra lei é em relação a empresa Hidrotec. A  Hidrotec esta 
instalada na 285 locando, atuando junto a empresa Hidramac solicitou uma área junto a 
empresa Carmetal. Porque disso a empresa Carmetal tem alguns braços da empresa que 
prestam serviços para a Carmetal, e a Hidrotec é uma das prestadoras de serviços disso 
da Carmetal. Então a doação desta área é juntamente com a empresa Carmetal. Essas 
seriam as colocações, se no caso os vereadores queiram mais uma, clarear mais 
algumas coisas estamos a disposição, obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite 
continua em discussão os projetos com seus pareceres já aprovados. Não havendo 
vereador querendo discutir colocamos em votação. Vereadores que concordam 
permaneçam  como estão os demais se manifestem. Aprovado os projetos de lei por 
unanimidade. Vereador Vilson Paese com a palavra  Vereador Vilson Paese  sr. 
presidente, srs. Vereadores olha como é importante quando nós íamos votar igual por 
unanimidade, mas como é importante quando os projetos vem e clareia até todas as 
duvidas quero te parabenizar  Vereador Gilnei, por trazer a nós essas, clarear se alguém 
tinha alguma duvida com relação aos projetos, só neste sentido.  Presidente Vereador 
Luiz Leite  então eu gostaria de ...Vereador Gilnei Vereador Gilnei Jarré  questão de 
ordem, paese sempre você sabe o trabalho que a gente faz ai é um trabalho claro, você 
pode ter certeza que quando vocês precisarem qualquer informação com respeito de 
projetos que tiver ao alcance da gente, a gente vai trazer as informações, entendam que 
algumas coisas a gente pede com uma necessidade de aprovação rápida e não é por 
interesse nosso o executivo acho que é interesse da comunidade   carazinhense. A gente 
tem certeza de que nenhum vereador ia se opor a instalação de novas empresas então eu 
acho que quem ta de parabéns não é eu e sim todos os vereadores que entendem que 
Carazinho ta em crescimento, obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite pois não 
Vereador Felipe Sálvia  Vereador Felipe Sálvia  questão de ordem sr. presidente, eu 



gostaria de endossar as palavras do Vereador Vilson Paese e dizer que é muito 
importante para nos vereadores mesmo sendo da oposição ver o vereador da situação é 
claro clarear de forma com que veio o Jarré, até a nossa mesa mostrando o porque da 
aprovação dos projetos, que tinha um projeto se eu não me engano de empresa do Chico 
Lermen lá que tava realmente a nos parado, que ninguém mexia e hoje o projeto, o 
terreno foi legalizado, isso é importante jarré de eu dizer que tem que tornar publico, nós 
não estamos aqui somente para discutir e fazer acusações, estamos aqui para trabalhar e 
arrumar as coisas de nossa cidade então, te parabenizo pelo jeito que tu tratou esses 
projetos de hoje. Presidente Vereador Luiz Leite eu só gostaria de fazer um breve 
comentário se me permitem como não esta acontecendo o grande expediente eu acho 
assim de suma importância o dr. Azir esteve comigo varias vezes em porto alegre no 
IGAM, no tribunal de contas afinal de contas eles cobram a discussão dos projetos, então 
é importante que pelo menos um vereador faça o resumo dos projetos e cabe mais até o 
vereador que é líder do governo ou líder de bancada, ou apenas um outro vereador da 
bancada do PSDB, que é do sr. prefeito, para esclarecer aos demais vereadores 
fundamentos dos projetos que as vezes as pessoas não sabem e os vereadores as vezes 
desconhecem por não participar de comissões e mesmo das comissões as vezes em 
cima do laço, no afogadilho também não ficam sabendo do conteúdo, do teor mesmo do 
projeto de lei e nem a sua intensão, então isso é realmente muito importante daqui pra 
frente que alguém faça uma explanação sobre os projetos de lei na tribuna desta casa até 
para ficar gravado nos anais da casa que também vai ser relacionado e transcrito na 
nossa ata , é muito importante. Nada mais havendo a tratar e sobre a proteção de Deus 
declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima 
reunião ordinária a ser realizada dia 22/04 as 10:00 hs da manha na próxima terça feira 
da outra semana um bom dia a todos.  
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