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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 28/04/08; Convido o Vereador Josélio Guerra, 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 22/04/08,  não havendo vereador 
que queira se pronunciar coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam 
como estão os demais se manifestem aprovada a ata do dia 22/04/08 por unanimidade.  
Convido o senhor secretario para que proceda a leitura do expediente da presente 
reunião;  Secretario Vereador Cláudio Santos EXPEDIENTE REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO DIA 28 DE ABRIL DE 2008. Ofício do Senhor Jocélio Nissel Cunha apontando 
recebimento do OD 411/08 parabenizando pela eleição de Vice de Presidente da 
Federasul - Região da Produção. Of. 079/08 do Executivo Municipal, o qual solicita 
retirada de tramitação do projeto de lei n° 058/08, que autoriza a contratação emergencial 
de servidores para a Fundação Educacional e Tecnológica de Carazinho - FUNDETEC. 
JCI convida para curso de comunicação verbal e oratória, dias 03 e 04 de maio na 
Associação Comercial e Industrial de Carazinho. Prefeitura Municipal de Ibirubá convida 
para solenidade de abertura EXPOIBI 2008, dia 01 de maio, às 10:00. A direção, 
professores, funcionários e alunos do Curso Técnico em Agropecuária, da Escola de 
Educação Profissional de Carazinho, convidam para Solenidade de Formatura do curso 
que se realizará no dia 29 de abril, no auditório da escola, a partir das 20:00 hs. Câmara 
dos Deputados/ Departamento de Comissões/ Comissão de Legislação Participativa, vem 
através do Of. Circular 001/08 comunicar que no dia 12 de março de 2008 o Deputado 
Adão Preito assumiu a Presidência da Comissão de Legislação Participativa e coloca-se a 
disposição dessa Egrégia Câmara Municipal. Of. 080/04 do Executivo Municipal que 
encaminha projeto de lei n° 061/08 o qual altera a redação do artigo 2° da Lei Municipal 
n°6.699, de 27 de dezembro de 2007, que autoriza desafetação de área. Of. 081/04 do 
Executivo Municipal que encaminha projeto de lei n° 062/08 o qual autoriza contratação 
emergencial de servidores para a FUNDETEC. Of. 082/04 do Executivo Municipal que 
encaminha projeto de lei n° 063/08 o qual altera a finalidade da destinação do auxílio 
financeiro ao Hospital de Caridade de Carazinho e autoriza abertura de crédito especial 
no orçamento de 2008, no valor de R$ 40.000,00. Of. 083/04 do Executivo Municipal que 
encaminha projeto de lei n° 064/08 o qual cria 03 vagas do cargo de servente no quadro 
de pessoal efetivo do município. Of. 084/04 do Executivo Municipal que encaminha 
projeto de lei n° 065/08 o qual autoriza o poder executivo a firmar termo de parceria com 
associação comercial e industrial de carazinho — ACIC.  Presidente Vereador Luiz Leite 
A seguir convido o secretário  para proceder a leitura das indicações, requerimentos e 
moções, antes porem gostaria de cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar 
as pessoas que se fazem presentes no plenário, o Luiz meu amigo proprietário da 
Rotoplastic, Ana Maria, da radio gazeta, Leoni, assessora do prefeito municipal, a Índia do 
bairro oriental, Sereno, Ivan, nosso 11º vereador sr. Silveira, suplente de  Vereador 
Marcos Soares e o nosso amigo lá do fundo, o qual eu esqueci o nome, satisfação tê-lo 
conosco esta noite, convido o sr. secretario então fazer a leitura das indicações, 
requerimentos e moções.  Secretário Vereador Cláudio Santos INDICAÇÕES  
indicações do Vereador Vilson Paese PDT I. 798/423/08 Solicita que seja efetuado o 
conserto de um buraco na Rua Marechal Floriano no bairro Centro quase esquina com a 
Farrapos, por estar causando transtornos aos motoristas da referida rua podendo até vir a 
causar acidentes, colocando em risco motoristas e pedestres;  Solicita à Secretaria de 
Obras que execute trabalhos de conserto do calçamento da Rua Rodrigo Martinez no 



bairro Princesa;  Solicita que seja efetuado o conserto do asfalto na Rua Padre Gusmão 
no bairro Fábio, por se tratar de um corredor de ônibus e estar a bastante tempo em 
estado lastimável e de difícil trafegabilidade. Solicitação dos moradores;  Solicita que seja 
efetuado ensaibramento e compactação da Rua Camilo Scharer bairro São Sebastião. 
Solicitação dos moradores; Solicita que seja efetuado, conserto do calçamento da Rua 
Silva Jardim no bairro Centro, por estar em péssimas condições de trafegabilidade.  
Trabalhos do Vereador Luiz Leite PDT I. 799/424/08 Solicita trabalhos de capina e 
limpeza na rua Santa Terezinha, próximo a Escola Paulo Frontin, no bairro Santo Antônio.  
Solicita trabalhos de colocação de meio-fios e retirada de entulhos na Rua Dona Júlia, 
775 no bairro Santo Antônio.  Solicita trabalhos de fechamento de um buraco existente na 
rua Benjamin Constant, esquina com a rua Berlin, no bairro Sassi.  Solicita trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento e compactação no final da Av Antônio José Barlette, que dá 
acesso a Br 386. Solicitação de motoristas que utilizam a via; Solicita trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Marimar, no bairro Wincler. 
Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza das ruas do 
Residencial Passo D’Areia, no bairro São Jorge.  Solicita trabalhos de reparos na 
pavimentação asfáltica da rua Gaviões, no bairro Conceição. Solicita trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza na rua Barão do Cotegipe, no 
bairro Fábio. Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza 
da rua Lúcio de Britto, no bairro Wincler.  Solicita trabalhos de capina e limpeza nas ruas 
Benjamin Constant e Santos Dumont, no bairro Glória. Solicita trabalhos de capina e 
limpeza nas ruas La Salle e Padre Luiz Guanella, principalmente próximo à escola Pólo. 
Trabalhos estes do Vereador Luiz Leite PDT I. 800/425/08 Solicita ao Departamento de 
Trânsito realizarem a construção de duas lombadas frente nº. 3211 na Avenida Flores da 
Cunha e ao lado do Supermercado Zaffari no Bairro Glória/Princesa. Solicitação da 
Associação dos Idosos; Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 801/426/08 Solicita ao 
Departamento de Trânsito realizarem a colocação dos bancos em baixo da parada de 
ônibus frente ao nº. 3211 (antiga Sassiar) na Avenida Flores da Cunha no Bairro 
Glória/Princesa. Solicitação da Associação dos Idosos. Vereador Adroaldo De Carli PMDB 
I. 802/427/08 Solicita ao Departamento de Trânsito realizarem a construção de lombadas 
no lugar dos tachões e melhorias no asfalto na Avenida Flores da Cunha próximo ao 
Supermercado Economia do Bairro Borguethi. Solicitação da Associação dos Idosos; 
Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 803/428/08 Solicita ao Departamento de Trânsito 
realizarem a ampliação e colocação de bancos em baixo da parada de ônibus frente ao 
Supermercado Zaffari Pátria, na Avenida Pátria no Bairro Centro/Sommer. Solicitação da 
Associação dos Idosos; Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 804/429/08Solicita ao 
Departamento de Trânsito realizarem a construção de uma parada de ônibus nas 
proximidades do Capsem na Avenida Mauá cruzamento com a Rua Alexandre da Motta, 
no Bairro Centro. Solicitação da Associação dos Idosos; Vereador Adroaldo De Carli 
PMDB I. 805/430/08 Solicita a realização de reperfilagem asfáltica na Avenida Flores da 
Cunha próximo ao nº. 3459 (frente à rótula) no Bairro Broecker. Solicitação dos 
motoristas; Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 806/431/08 Solicita a Secretaria de obras 
para que realize melhorias na Rua Jose Pereira esquina com Rua Tiradentes, pois se 
encontra com muito buracos neste ponto necessitando reparos com maior brevidade 
possível. Solicitação de moradores. Vereador Cláudio Santos PSDB I. 807/432/08 Solicita 
a Secretaria de obras para que realize melhorias na Rua Coroados (trecho compreendido 
Rua Antonio Andreis e Ipanema), pois se encontra em péssimo estado de trafegabilidade. 
Solicitação de moradores; Vereador Cláudio Santos PSDB I. 808/433/08 Solicita à 
Secretaria de Obras para que realize melhorias na rotula de transito que se encontra na 
Rua Itararé esquina Rua Paulo Coutinho. Solicitação de moradores; Vereador Cláudio 
Santos PSDB I. 809/434/08 Solicita à Secretaria de Obras para que realize melhorias nas 



escadarias localizada na Rua Itararé (atrás da Empresa Alisul); Vereador Cláudio Santos 
PSDB I. 810/435/08 Solicita a Secretaria de obras para que realize melhorias na Rua 
Antonio Andreis  solicitação de moradores Vereador Cláudio Santos PSDB I. 811/436/08 
Solicita a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Dag 
Hammarskoel, B. São Sebastião; Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 812/437/08 Solicita a 
realização de recapeamento asfáltico da Rua Tupiniquins, B. Conceição Vereador Jaime 
Fragoso PSDB  I. 813/438/08 Solicita a realização de operação tapa buracos na Rua 
Anália Weber, B. Sommer; Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 814/439/08 Solicita ao setor 
competente a construção de abrigo de parada de ônibus na Rua Fernando Ferrari, B. Sta. 
Terezinha em frente a EMEF Políbio do Vale;Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 
815/440/08 Solicita a construção de abrigo de parada de ônibus na Rua Dr. Alberto Velho 
de Souza, próximo ao nº 183, B. São Jorge; Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 816/441/08 
Solicita a Secretaria de Obras a construção de boca de lobo na Rua Antonio Vargas ao 
lado do nº 2307, B. Loeff; Vereador Jaime Fragoso PSDB  I. 817/442/08 Solicita a 
realização de visita técnica na Rua Félix Guerra, próximo ao nº 1547, B. Winckler para 
urgente avaliação e providências relativas ao esgoto a céu aberto no local. Vereador 
Jaime Fragoso PSDB I. 818/443/08 Solicita a realização de trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento e compactação na rua Saldanha Marinho entre as ruas Pedro Vargas e 
Bernardo Paz no bairro Braganholo Vereador Déio PMDB I. 819/444/08 Reiterando o 
pedido para que a Secretaria de obras realize trabalhos de patrolamento, cascalhamento 
e compactação na rua Piauí no bairro Oriental. Vereador Déio PMDB I. 820/445/08 
Reiterando o pedido para que o setor competente faça a colocação de mais paradas de 
ônibus com cobertura na Avenida Mauá esquina com a rua Pedro Vargas; Vereador Déio 
PMDB I. 821/446/08 Solicita ao Executivo Municipal para que providencie junto ao setor 
competente, estudos no sentido de organizar a realização da Expocar 2008, que não 
realizou-se no ano passado com a promessa de que uma comissão organizaria uma 
grande feira neste ano de 2008, a exemplo do que vem sendo realizado em municípios da 
região; Vereador Felipe Sálvia PDT I. 822/447/08 Solicita a realização de melhorias na 
Rua Nenê de Sassi no Bairro Oriental, devido ao caos vivido pelos moradores em dias de 
chuva forte. Vereador Felipe Sálvia PDT I. 823/448/08 Solicita ao setor competente a 
instalação de lixeiras públicas para coleta seletiva, na Rua Dom João Becker, em frente 
ao depósito do supermercado Coqueiros; Vereador Felipe Sálvia PDT I. 824/449/08 
Solicita ao setor competente que realize trabalhos de melhorias na Rua Pedro Viau, no 
bairro Camaquã; Vereador Felipe Sálvia PDT I. 825/450/08 Solicita ao setor competente 
que realize trabalhos de melhorias na Rua Coroados no bairro Princesa; Vereador Felipe 
Sálvia PDT I. 826/451/08 Solicita melhorias como patrolamento, cascalhamento e 
compactação da Av. Marechal Castelo Branco, tendo em vista de que a via apresenta 
problemas de trafegabilidade. Salientamos que a referida via possui intenso tráfego de 
caminhões de carga, e no estado em que se encontra ocasiona gastos mecânicos 
desnecessários aos proprietários dos caminhões. Vereador Gilnei Jarré PSDB I. 
827/452/08 Solicita melhorias como patrolamento, cascalhamento e compactação da 
Estrada de Mata Cobra até a ponte de divisa de municípios, tendo em vista de que a 
estrada encontra-se em péssimo estado de trafegabilidade Vereador Gilnei Jarré PSDB I. 
828/453/08 Solicita melhorias como patrolamento, cascalhamento e compactação da 
Estrada Colônia Dona Júlia, tendo em vista de que a via é acesso a pequenas e médias 
propriedades rurais, bem como ao campo de futebol do Flamengo; Vereador Gilnei Jarré 
PSDB I. 829/454/08Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
para que seja feitas melhorias como patrolamento da Estrada Bela Vista, até o Parque 
Municipal João Alberto Xavier da Cruz, tendo em vista de que a estrada foi cascalhada e 
mal compactada. Alertamos que no mês de maio muitas pessoas participam da Romaria 
de Santa Rita de Cássia, necessitando dar condições de trafegabilidade; Vereador Gilnei 



Jarré PSDB Presidente Vereador Luiz Leite  antes da preposição do intervalo regimental 
e  se existe um acordo de lideranças para suprimir, pois não  Vereador Paulino de Moura  
Vereador Paulino de Moura  questão de ordem Sr. presidente,  de acordo com as 
lideranças de bancadas nós gostaríamos de suprimir o intervalo regimental e o grande 
expediente.  Presidente Vereador Luiz Leite pois não, passamos agora então de 
imediato  concedendo a palavra a senhora Iderni Augusta Pedroso da Maceno. Houve um 
lapso aqui falta ainda a leitura dos requerimentos e moções. Secretário Vereador 
Cláudio Santos REQUERIMENTOS requerimento de Pesar R. 830/119/08 O vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental que depois de aprovado em plenário seja 
registrado em ata e oficiado votos de profundo pesar aos familiares da Senhora Leda 
Martinez Mattos, pelo seu falecimento ocorrido no dia 17.04.2008; disse-lhes Jesus eu 
sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá e todo 
aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. A família  enlutada da Sra. Leda m. Mattos 
nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido Vereador Vilson Paese PDT R. 
831/120/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que depois de 
aprovado em plenário seja  enviado oficio ao Presidente do Conselho de Administração 
da Parmalat Sr. Marcus Elias e ao gerente da planta industrial da Parmalat – Carazinho 
Sr. Éder Marcon manifestando o apoio pela decisão de ampliar e investir na unidade de 
nossa cidade. O novo empreendimento da empresa é importantíssimo para Carazinho 
uma vez que gera novos empregos, tecnologia e renda para o município, além de colocar 
o nome da cidade em destaque frente às novas produções. Este investimento ampliará a 
cadeia produtiva de leite trazendo desenvolvimento não só para Carazinho como para a 
região. Vereador Luiz Leite PDT R. 832/121/08 O vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental que depois de aprovado em plenário seja  enviado oficio a governadora 
do Estado Sra. Yeda Crusius apoiando e parabenizando pelo rompimento do contrato 
com a Fundação para o Desenvolvimento e o Aperfeiçoamento da Educação e da Cultura 
– FUNDAE, empresa com irregularidades junto ao DETRAN apontadas pela Receita 
Federal. A iniciativa de rompimento mostra a responsabilidade, respeito, transparência e 
rigor que o Governo do Estado deve ter com o dinheiro público e com o povo gaúcho, 
coibindo atividades ilícitas na condução de trabalhos prestados em nome do Estado, 
mostrando um comprometimento e respeito à legislação que visa sempre o beneficio da 
sociedade gaúcha; Vereador Luiz Leite PDT R. 833/122/08 O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que depois de aprovado em plenário seja enviado oficio do 
Poder Legislativo de Carazinho 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 na Câmara e no Senado, 
solicitando que com a maior brevidade possível seja colocado em pauta para votação o 
Projeto de lei que prevê a criação de novas Varas Federais, pois segundo informações, o 
mesmo já poderia ter sido votado e aprovado no ano passado. Infelizmente, toda essa 
morosidade vem atrasando em muito o desenvolvimento dos trabalhos da Vara Federal 
de Carazinho, assim como de outras que também aguardam, e que contam com um 
número bastante expressivo de processos enquanto que o número de juízes e servidores 
é insuficiente para tanta demanda. A cada dia aumenta ainda mais o serviço, são novos 
processos e a necessidade de uma segunda Vara é ainda maior, fato este que vem 
mobilizando a todos no sentido de que seja instalada em Carazinho mais uma Vara, mas 
para isso dependemos ainda da aprovação do Projeto que tramita no Congresso, por isso, 
estamos encaminhando este pedido aos excelentíssimos Deputados e Senadores, para 
que se sensibilizem com a situação e providenciem a votação do Projeto em questão 
autorizando assim a criação de novas Varas, agilizando desta forma o andamento dos 
processos. Vereador Felipe Sálvia PDT R. 834/123/08 O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que depois de aprovado em plenário para aprovação 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 Itararé, principalmente nas proximidades do Corpo de Bombeiros, 
localizada no Bairro Princesa. Solicita também a substituição das lâmpadas fracas por 
lâmpadas mais potentes na Rua Ozílio Zolet, localizada no Bairro Princesa. Solucionando 
definitivamente este problema da escuridão nas ruas, zelando pela segurança dos 
pedestres, universitários, motoristas e moradores destas localidades. Solicitação dos 
moradores, motoristas e pedestres Vereador Adroaldo De Carli PMDB R. 835/124/08 O 
vereador abaixo assinado requer  na forma regimental que após aprovado em plenário 
seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de Sr. 
Antônio Péres Macedo Neto, pelo seu falecimento ocorrido no dia 23/04/08, em nossa 
Cidade, demonstrando nossa solidariedade neste momento de profunda dor pela perda 
irreparável. Desejamos a família muita força e fé para superar esse momento  que 
sabemos é de profunda dor, mas Deus que tudo pode estará fortalecendo-os e  
consolando-os cremos na palavra de Deus escrita João cap 11 versículo 25 e 26. disse 
Jesus eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá e 
todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Vereador Jaime Fragoso PSDB R. 
836/125/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que depois de 
aprovado em plenário para aprovação seja enviado ofício as Centrais Elétricas de 
Carazinho – Eletrocar, na pessoa do Sr. Diretor-presidente, Romeu Giacomelli, para que o 
mesmo determine ao setor competente uma revisão na iluminação publica da Rua Anita 
Garibaldi, pois varias vezes pela parte da noite a Rua fica sem iluminação. Solicitação de 
moradores Vereador Cláudio Santos PSDB R. 837/126/08 requerimento a mesa diretora 
O vereador abaixo assinado requer  na forma regimental que após aprovado em plenário 
seja feita a confecção de uma placa a ser entregue durante uma sessão ordinária da 
Câmara Municipal, ao Sr. Artur Scheibe Filho e aos Diretores da empresa Carazinho 
Veículos Ltda pelos 72 anos desta empresa em nossa cidade sendo uma das empresas 
mais antigas do nosso município. Vereador Vilson Paese PDT Secretário Vereador 
Cláudio Santos  MOÇÕES M. 838/160/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após submetido ao plenário para aprovação  seja enviado oficio 
parabenizando o Sr. Paulo Quadros, novo patrão do CTG Rincão Serrano, bem como aos 
demais integrantes da patronagem pelos 50 anos de existência da entidade que será 
comemorado no próximo dia 03/05/08. Vereador Luiz Leite PDT M. 839/161/08 O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário 
para aprovação  seja enviado oficio  de cumprimentos a Moto Sport de Carazinho na 
pessoa de seu proprietário Luiz Butzke, parabenizando pelo evento Yamaha Festa 
realizado no dia 27/04/2008. Vereador Luiz Leite PDT M. 840/162/08 O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para aprovação  
seja enviado oficio de cumprimentos a Sra.Sandra Teresinha Sebben Prefeita de 
Almirante Tamandaré do Sul extensivo aos demais coordenadores, parabenizando pelo 
sucesso da 3º Expotamandaré e V Gaitaço, realizados de 16 a 21 de abril de 2008. 
Vereador Luiz Leite PDT M. 841/163/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após submetido ao plenário para aprovação  seja enviado oficio   de 
cumprimentos ao Sr. Vilson Pilger e sua esposa, que assumiu como patrão do CTG 
Alfredo D’Amore, no último dia 19/04/2008. Vereador Luiz Leite PDT M. 842/164/08 O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário 
para aprovação  seja enviado oficio parabenizando o Sr. Romildo Bolzan eleito novo 
presidente Estadual do Partido Democrático Trabalhista – PDT, no último dia 27/04/2008. 
Vereador Luiz Leite PDT M. 843/165/08  O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após submetido ao plenário para aprovação  seja enviado oficio de 



cumprimentos aos jovens Bráulio Wecker e Fábio Lima, Pela conquista de do 1° lugar na 
6° Copa Grêmio Aquático de Carazinho, campeonato esse de porte nacional do futevôlei. 
Vereador Vilson Paese PDT M. 844/166/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após submetido ao plenário para aprovação  seja enviado oficio de 
cumprimentos ao professor Renato Luca e sua Equipe de Jiu Jitsu, pela conquista no 
torneio estadual de Submission Werestling , realizado em Lajeado no dia 15 do mês 
corrente. Vereador Vilson Paese PDT M. 845/167/08 O vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental que após submetido ao plenário para aprovação  seja enviado oficio 
de cumprimentos ao Sr. Sérgio Silva, jornalista do Jornal Cidade, tendo em vista as 
freqüentes matérias publicadas no jornal cidade de Carazinho  no que se refere ao 
esporte amador e profissional, não poderíamos deixar de enaltecer o trabalho e dedicação 
do Jornalista Sérgio Silva, por sua contribuição em resgatar do passado, grandes 
expoentes do esporte que marcaram época em nossa cidade. Sua coluna esportiva no 
Jornal Cidade é uma verdadeira viagem ao túnel do tempo, que proporciona aos seus 
leitores grande aprendizado, trazendo também um sentimento nostálgico, de recordação 
das pessoas que tornaram Carazinho conhecida por suas conquistas. Ao Jornalista 
Sérgio Silva, nosso reconhecimento pela informação educativa que trás até nosso povo; 
Vereador Vilson Paese PDT M. 847/168/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após submetido ao plenário para aprovação  seja enviado oficio 
parabenizando a Associação dos Contabilistas de Carazinho, na pessoa do Sr. Presidente 
Orgüim da Rocha, pelas comemorações ao Dia do Contabilista, no dia 25 de abril de 
2008. Nossos parabéns Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 847/169/08 O vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para 
aprovação  seja enviado oficio parabenizando o Sindicato dos Comerciários de Carazinho, 
na pessoa do Sr. Presidente Ivomar de Andrade, assumindo também a Regional da 
Federação dos Empregados no Comércio do Estado do Rio Grande do Sul – Fecosul, no 
dia 14 de abril de 2008. Nossos parabéns Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 
848/170/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido 
ao plenário para aprovação  seja enviado oficio parabenizando a Direção e Funcionários 
do Super Posto e da Auto Escola Sorriso e demais participantes pela Campanha de 
Educação no Transito realizada no dia 25 de abril de 2008 e contou com a participação de 
crianças de 03 à 10 anos juntamente com seus pais e responsáveis. Vereador Déio 
PMDB M. 849/171/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
submetido ao plenário para aprovação  seja enviado oficio parabenizando a Equipe Jabá 
Jiu-Jitsu como a todos os integrantes da equipe do Professor Renato Luca na pessoa de 
cada um dos atletas, Jonatan Dias, Cleiton Mentz, Diogo Vilodre e Renan Ballin, que no 
dia 15 de abril de 2008 participou da Segunda Etapa do Campeonato Estadual de 
Submission Wrestling na cidade de Lajeado conquistando ótimos resultados e 
defendendo nossa cidade e trazendo títulos. Os atletas Jonatan Dias conquistou o 
Primeiro Lugar na Categoria 70 Kg Profissional e Cleiton Mentz, conquistou o primeiro 
lugar na categoria 70 kg amador, Diogo Vilodre, conquistou o segundo lugar na categoria 
acima de 94 kg profissional e Renan Ballin, conquistou o segundo lugar na categoria 60 
kg amador;Vereador Déio PMDB M. 850/172/08 O vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental que após submetido ao plenário para aprovação  seja enviado oficio 
parabenizando o Sr. Luis Butzke Gerente proprietário da Concessionária Moto Sport 
Yamaha, pelo belo evento realizado no dia 27/04/2008 no Terminal Iron Albuquerque 
Vereador Déio PMDB M. 851/173/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após submetido ao plenário para aprovação  seja enviado oficio 
parabenizando os Srs Fabio Lima e Bráulio Wecker, que obtiveram o 1º lugar na categoria 
Intermediário da 6ª Copa Grêmio Aquático de Carazinho.  Vereador Déio PMDB M. 
852/174/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido 



ao plenário para aprovação  seja enviado oficio de cumprimentos parabenizando  a 
equipe do bar do Pidão pela conquista do titulo de campeão da copa integração de bocha 
trio realizada pela Fundescar em homenagem aos 77 anos de emancipação política 
administrativa de Carazinho Vereador Cláudio Santos PSDB M. 853/175/08 O vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para 
aprovação  seja enviado oficio de cumprimentos parabenizando  a equipe do bar 
GRENAL pela conquista do titulo de vice-campeão da copa integração de bocha trio 
realizada pela Fundescar em homenagem aos 77 anos de emancipação política 
administrativa de Carazinho Vereador Cláudio Santos PSDB M. 854/176/08 O vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para 
aprovação  seja enviado oficio de cumprimentos parabenizando  a FUNDESCAR através 
de sua diretoria pela realização da copa integração de bocha trio  em homenagem aos 77 
anos de emancipação política administrativa de Carazinho. Evento este que reuniu em 
torno de 200 atletas distribuídos em 20 equipes Vereador Cláudio Santos PSDB M. 
855/177/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido 
ao plenário para aprovação  seja enviado oficio de cumprimentos a Empresa Carazinho 
Comércio de Motos Ltda, parabenizando pelo sucesso do evento denominado Yamaha 
Festa, ocorrido no dia 27 de abril na Praça e Terminal Iron Albuquerque, oportunizando 
aos carazinhenses e região momentos de descontração, entretenimento e conhecimento 
dos produtos oferecido pela empresa. Vereador Gilnei Jarré PSDB M. 856/178/08 O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário 
para aprovação  seja enviado oficio de cumprimentos aos jornalistas do Diário da Manha 
Leandro Becker e Sergio Cornélio, parabenizando pela indicação a finalistas na categoria 
jornal do II premio Abracopel de jornalismo pela matéria por um fio editada no jornal cujo 
final será dia 13 /05/2008 na cidade de SP Vereador Luiz Leite PDT Presidente Vereador 
Luiz Leite pois não Vereador Vilson Paese, Vereador Vilson Paese  questão de ordem 
sr. presidente, o Vereador Paulino de Moura solicitou para que fosse suprimido o intervalo 
regimental e também o grande expediente, não foi solicitado as lideranças das bancadas 
se isso ia acontecer mas de minha parte como líder do PDT, e acredito que com o colega 
Felipe não tem problema nenhum, mas gostaria que na hora que nós formos discutir 
então o projeto ou o requerimento, as moções os vereadores também pudessem dentro 
dos três minutos que nós temos possamos falar sobre  os assuntos diversos. Senão este 
vereador gostaria de fazer o grande expediente, se for permitido eu declino também o 
grande expediente.  Presidente Vereador Luiz Leite  eu acho que pela mesa não tem 
problema pra discutir os requerimentos e moções dentro do tempo que se discutir já, não 
tem problema. Passamos agora então  ao uso da tribuna pela senhora Iderni Augusta 
Pedroso da Macena, que fará o uso da palavra na tribuna do povo pelo tempo Maximo de 
cinco minutos, por gentileza convido os lideres de bancada para que a conduzam 
senhora Iderni Augusta Pedroso da Macena eu gostaria de cumprimentar o sr. 
presidente, os srs. Vereadores aos repórteres que se encontram presentes e as demais 
pessoas do plenário. Os srs. Vereadores devem ter recebido já um papelzinho e isso tem 
muito a ver com que eu gostaria de comentar hoje aqui na tribuna. Mas em primeiro lugar 
eu gostaria de pedir permissão ao sr. presidente, não sei se isso é permitido aqui na casa, 
mas eu gostaria de fazer um agradecimento a algumas pessoas anônimas que muito tem 
feito pela população de Carazinho, uma dessas pessoas se encontra aqui, até eu brinquei 
com ela e ela não era pra ta aqui hoje, que é a nossa amiga Miriam. Então eu gostaria de 
agradecer a ela pelo pronto atendimento em ajudar a resolver problemas da comunidade, 
também eu gostaria de agradecer ao dr. Hilário que é dentista lá do posto da Camaquã e 
também a secretária daquele posto. Gostaria que se me permitissem eu gostaria de 
aplaudir essas pessoas porque fazem e não são reconhecidos então com a permissão do 
sr. presidente uma salva de palmas a essas pessoas  ( aplausos ). O assunto que hoje 



me traz a essa casa novamente, pois aqui já estive outras vezes é de relevante 
importância e vou começar com o primeiro assunto que trata-se da falta de vagas que 
existe na EMEI Padre Gildo, no bairro oriental. Nós temos uma creche lá que é pra abrigar 
as crianças daquele bairro, mas infelizmente nós estamos tendo um problema, a EMEI 
atende 116 crianças porem 40% dessas vagas estão sendo atendidas as crianças do 
bairro Santo Antonio. Eu gostaria de dizer que nós não temos nada contra a direção da 
escola muito menos contra os moradores do bairro Santo Antonio. O que nós viemos aqui 
hoje pedir é que o problema ao qual vamos relatar possa ser resolvido o mais rápido 
possível, tendo em vista que esses 40% dessas vagas que seriam destinadas a atender 
as crianças do bairro oriental estão sendo ocupadas por crianças de outro bairro por 
haver falta de uma creche naquele bairro. Nós sabemos também que já existe uma 
doação de uma casa, para que lá seja instalado uma escola de educação infantil, e 
pedimos então que isso seja feito e resolvida da maior urgência possível, pois 
acreditamos que  no momento que o bairro santo Antonio e Camaquã tiver a sua própria 
escola de  educação infantil estará assim desocupando as vagas daquelas crianças do 
bairro oriental, nós estamos na fila de espera a 38 crianças, são 38 mães desesperadas 
que não tem onde deixar os seus filhos para trabalhar. Sabemos que o Poder Executivo  
já esta fazendo a sua parte e segundo o que me foi dito isso esta nas mãos da justiça. 
Então eu gostaria de saber dos senhores vereadores que pudessem reunir-se e fazer um, 
não sei aqui como dizer, um oficio solicitando a promotora da infância e juventude que 
resolva o mais rápido possível isso, pois é um problema muito sério. Encontrei nesses 
últimos dias crianças que estão sendo deixadas em casa com irmãos menores e nós não 
queremos que uma tragédia ocorra  com essas crianças por ficarem com irmãos menores, 
então esse é um dos assuntos. O segundo assunto que me traz aqui hoje é um pedido 
pelo qual eu já  solicitei ao secretário que tomasse providencias e estou pedindo 
novamente a todos os senhores vereadores que possam ajudar neste sentido que é a 
colocação de bancos nas paradas de ônibus da Av. Mauá, ficou muito bom, o transito flui 
muito bem com a mudança das paradas de ônibus lá pra baixo, porem a população que 
não anda de ônibus esta sofrendo principalmente os idosos e gestantes, pois eles tem 
que se deslocar mais de uma quadra e quando chegam lá estão assim como eu  
cansados e tendo que esperar o ônibus em pé. Gostaria também de pedir atenção 
especial e por isso aquele folheto que foi distribuído aos senhores vereadores, vou pedir 
ao Vereador Cláudio Santos que faça a leitura de um trecho da bíblia, eu sei que nós já 
lemos a bíblia hoje mas gostaria que ele pudesse ler pra mim, se ele me faz esta 
gentileza e então depois eu vou falar o porque do terceiro assunto.  Vereador Cláudio 
Santos  ( leu um trecho da Bíblia Deuteronômios 5-em diante)   Iderni Augusta Pedroso 
da Macena srs. Vereadores estou me referindo aos mais de quinhentos funcionários dos 
grandes mercados e os demais comércios que estão abrindo aos domingos, como nós 
podemos ver neste trecho da bíblia foi dito por Deus, que devemos trabalhar os seis dias 
e um dia devemos descansar eu estou sendo solidária a estes mais de quinhentos 
funcionários e as mais de quinhentas famílias que estão sendo privadas do convívio 
familiar no seu dia de descanso que é o dia de domingo. Há muitos anos atrás foi abolida 
a escravidão no Brasil, mas parece que aqui em Carazinho nós ainda temos alguns 
feitores, senhores de escravos, sabem quem são esses feitores? Somos todos nós 
aqueles que compram no domingo e assim apóiam a abertura dos mercados no domingo, 
tirando o privilégio e o direito e o dever daquelas mães de ficarem com seus filhos. Os 
donos de mercado abrem no domingo, querem ter o seu lucro mas sei por pesquisa que 
ao abrirem aos domingos na segunda feira não tem movimento por dentro dos mercados, 
também sei que o que mais se vende no domingo nos grandes mercados  é carne pro 
churrasco e bebida alcoólica. Então eu pergunto aos senhores Será que essas compras 
não podem ser feitas aos sábados? e dar assim o direito de que essas famílias possam 



ficar juntas pelo direito de ir a uma igreja rezar, renovar-se espiritualmente, ter o seu 
próprio lazer com suas famílias, o que acontece? Trabalham no domingo e durante a 
semana ganham um dia de folga, mas não são remunerados por esse dia a mais.  Aqui 
nós temos advogados e sabem melhor do que eu das leis, e sabem que se ao trabalhar 
nos domingos o funcionário tem direito de receber 100% de hora extra. Isso não esta 
acontecendo eles ganham uma folga, então no dia da folga a mãe que trabalha no 
supermercado fica em casa, o pai esta trabalhando e os filhos estão nas escolas. Srs. 
Vereadores, será que nós não estamos sendo nós os feitores e não estamos lá 
chicoteando cada vez mais esses funcionários. Me perguntaram essa semana o que eu 
ganho com isso? E respondi pras pessoas que me fizeram a pergunta eu ganho poder 
deitar a noite, botar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranqüilamente, saber que 
pelo menos eu estou fazendo a minha parte, vocês jamais me verão num domingo, num 
supermercado comprando qualquer item. Sei que existe alguns estabelecimentos que são 
necessários ficar abertos aos domingos como farmácias, os trabalhadores dos hospitais, 
mas são serviços essenciais e Deus que esta olhando pra nós neste momento ele disse 
que todos nós devíamos trabalhar seis dias e um dia descansar, estamos ferindo isso, 
estamos ferindo o direito do trabalhador, estamos ferindo o direito humano. Não sei quem 
inventou essa história aqui em Carazinho, mas quem o fez certamente não tem família, 
não tem mãe, não tem pai, não tem irmãos e não tem filhos, e se tem não deve amá-los 
nem um pouquinho, porque ele está os chicoteando. Então que nós possamos como 
pessoas, como cidadãos, nesse ultimo parágrafo nesta listinha que vocês receberam  diz 
uma coisa bem importante  que é uma proclamação ao mundo da família de um profeta 
de Deus e lê diz assim: conclamamos os cidadãos e governantes responsáveis de todo o 
mundo a promoveram medidas designadas para manter e fortalecer a família como a 
unidade fundamental da sociedade. Se nós continuarmos a agir do modo que esta sendo 
agido, feito nós estaremos destruindo as famílias e nós não queremos que aqui em 
Carazinho se repita o que aconteceu que todos vocês tem visto na mídia o caso daquela 
menina que foi assassinada. Certamente se ela tivesse sido cuidada por pai e mãe isso 
não teria acontecido. Nós gostaríamos de ressaltar também que esses funcionários que 
são obrigados a trabalharem nos domingos, eles tem que trabalhar, porque se eles não 
trabalharem eles vão perderem seus empregos e nós vamos ouvirem dos patrões se não 
trabalhasse e não quiser trabalhar tem outros que querem em seu lugar. Este hoje é o 
meu apelo que eu deixo a vocês e sei que vocês pensarão com carinho nisso porque sei 
que todos vocês são pais, que existem mães aqui no plenário assim como eu também sou 
mãe. Não tenho ninguém da minha família que trabalha nestes estabelecimentos, mas 
sou solidária com as mães que perderam o direito de estar com a sua família neste dia. 
Esta se aproximando o dia das mães e pobre dessas mães, essas mais de quinhentas 
mães, que terão cortado o seu privilegio de estar com sua família neste dia, era isso srs. 
Vereadores, espero que os senhores possam tomar uma providencia a este respeito, sei 
que algumas coisas fogem da sua ossada, mas tenho certeza que vocês farão tudo aquilo 
que estiver ao seu alcance para que possamos resolver essas situações. Volto a pedir 
com carinho que possamos olhar pelas crianças, que são as pessoas que mais sofrem, 
pois gostaria de lembrar que no domingo não existe escola de educação infantil nenhuma 
aberta pra atender essas crianças e com quem elas estão ficando. É um alerta que eu 
gostaria de deixar, não só para os senhores vereadores pois sei que isso será registrado 
na imprensa e que todos vamos pensar a este respeito, meu muito obrigado a todos 
vocês. ( aplausos ). Vou passar as mãos do sr. presidente esse abaixo assinado e o oficio 
para que então possam ser discutidos e tomadas as medidas necessárias para que 
possam ser cumpridos os pedidos dessas pessoas que hoje eu estou aqui representando. 
Presidente Vereador Luiz Leite  gostaria de perguntar aos sr. vereadores se alguém 
quiser fazer uso da palavra com referencia ao pronunciamento da Iderni. Vereador 



Paulino de Moura  Vereador Paulino de Moura sr. presidente, duas situações. Uma que 
eu não vou entrar no mérito do horário livre, o horário livre eu não tenho uma posição 
clara se ele deve existir ou não. As pessoas que são tementes a Deus, elas também tem 
que saber que o mentir é pecado, também, a bíblia diz isso, porque eu vou falar em duas 
situações e eu tenho certeza que a índia não buscou a veracidade dessas duas situações. 
Primeira, que a lei autorizando o comercio na abertura aos domingos não foi executada 
em Carazinho. Esta lei é uma lei federal, é um decreto governamental e que foi 
instrumentalizado pela Associação Comercial, pelos empresários em Carazinho, essa lei 
ela foi criada no governo federal, e ai que me deixa muito triste saber que algumas 
pessoas dizem que isso nasceu em Carazinho, que isso foi feito em Carazinho, que a 
Câmara de vereadores tem culpa disso, eu quero deixar claro é uma Lei Federal aonde 
houve um decreto presidencial e através deste decreto, através da lei os empresários 
conseguiram a abertura do comercio aos domingos, falar, e eu tenho uma filha, eu tenho 
uma filha que trabalha num mercado e graças a Deus pelo ensinamento que eu deu a ela, 
ela tem a opção de ficar neste mercado Vereador Adroaldo e ela era funcionário do seu 
mercado e hoje  continua no outro mercado que foi comprado por outras pessoas porque 
ela fez uma opção de crescimento na vida, ela recebe sim, eu vejo o contracheque dela 
sim, todo final de mês, hora extra 100%, 100% de hora extra ela recebe, esse mercado 
paga, que é o mercado Zafari hoje. Então eu tenho que dizer isso, pra que as pessoas 
entendam foi uma opção pessoal da minha filha de continuar nesse mercado  ou não e eu 
disse Filha, se tu entender, e eu tenho que falar isso porque eu tenho exemplo dentro de 
casa não posso usar outra pessoa como exemplo porque eu não tenho autonomia pra 
isso, eu vou falar da minha filha porque eu sei como esta funcionando. Então eu disse 
Filha, se tu quiser o pai consegue outro trabalho, num outro mercado pra ti que não seja 
esse. Então eu um dia eu quero me convencer, eu quero me convencer porque o dia da 
folga não tem que ser necessariamente no sábado ou no domingo, ele pode ser, o 
descanso daquela pessoa que optou por esse trabalho pode ser na segunda, pode ser na 
quarta, pode ser na quinta, isso é uma opção pessoal de cada pessoa que esta neste 
ramo, então eu quero dizer assim que esse fato, esse fato de ter o horário do comercio 
livre eu não, e quero que a imprensa escute e divulgue o que eu estou falando. Eu não 
tenho uma posição firmada que deve-se ou não. O tempo, o desenvolvimento, a 
tecnologia isso vai dizer e eu vou ter uma posição e vou dizer se a minha posição é 
favorável ou contraria, o que eu não posso é conceder, sr. presidente, srs. Vereadores e 
minha amiga índia   é que as pessoas que deveriam, que deveriam buscar a não 
execução deste trabalho  sabiam, sabiam dessa lei, sabiam desse decreto, mas nunca 
disseram para o comerciário que tinha esse decreto e que poderia existir uma 
possibilidade de uma abertura de comercio aos domingos, agora esta se buscando 
judicialmente um reparo nisso, mas eu acho que deveria se fazer antes dessa lei entrar 
em funcionamento, se já sabiam tinham que ter feito um movimento não nessa câmara 
como foi feito, encheram de comerciários aqui, e lá em Brasília, lá em Brasília o 
presidente da republica que é trabalhador fez esse decreto, e eu não vi oficio de ninguém 
eu não vi nada questionando sobre isso e nessa câmara houve um tumulto generalizado 
por causa de um projeto que não era relacionado com a abertura do comercio ao horário 
livre em Carazinho. Então eu peço desculpas a minha amiga índia, eu estou a questionar 
dois assuntos um que não foi Carazinho e não é nossa atribuição liberar o comercio aos 
domingos e a outra que a empresa Zafari paga rigorosamente os 100% das horas extras 
para os seus funcionários. Obrigado sr. presidente, colegas vereadores.  Presidente 
Vereador Luiz Leite  com a palavra Vereador Vilson Paese Vereador Vilson Paese sr. 
presidente, nobres colegas, imprensa, funcionários da casa, amigos presentes nessa 
sessão ordinária nesta noite chuvosa e esperamos que continue chovendo que o RS 
precisa de chuva. Os três assuntos abordados aqui pela nossa amiga do bairro oriental, 



bancos parabéns, toda essa casa vem pedindo, todos os vereadores, não só na Mauá, 
não é só na Mauá, eu acho que toda a parada de ônibus tem que ter banco, para 
gestante, para os idosos, para quem esta cansado quando sai do serviço e para quem 
tem muita preguiça que também não quer ficar em pé, o banco é pra isso. É verdade, 
precisamos de mais bancos, com um abrigo maior agora que chega o inverno, para 
proteger melhor quem usa o ônibus. Com relação a creche, minha querida, todos sabem, 
o Cláudio Santos, todos os vereadores aqui, o Jaime, os demais colegas, estão 
trabalhando, fizeram um andar daqui a Porto Alegre, incansáveis vezes para que a área 
do DAER fosse revertida ao município que esta área já era do município. Com a extinção 
da capitânia o DAER devolve suas áreas ao município, nesta casa tem um cidadão que 
mora lá, e ele não ta com muita boa vontade para sair, já foi feito N tipo de propostas pra 
ele, e ele esta se demorando pra sair de lá e esta na justiça, essa casa também, o poder 
legislativo não tem poder para chegar lá e tirar e arrancar ele da casa. Então é um 
problema judiciário que deve ser resolvido esperamos que seja pra ontem e não para 
amanha. Com relação a abertura do comercio aos domingos, é constitucional, Vereador 
Paulino de Moura não é nenhum decreto, nenhuma lei, é constitucional, por medida 
provisória a juíza decretou que Carazinho Dra. Marlei Marlene atendendo um pedido da 
ACIC, se não foi o poder legislativo, não foi o poder executivo, entendeu por bem que o 
comercio poderia abrir nos domingos, então isso que aconteceu. Agora com a separação 
da família, isso é muito complexo, como é que ficam as famílias que moram em São 
Paulo e que o cara só pra se deslocar para o serviço e voltar fica sete horas dentro de um 
carro, e nós estamos aqui numa cidade que você conhece, o que mora no bairro São 
Mateus, que não tem e no bairro conceição e os que moram no centro, nós ainda temos 
tempo para tomar mate com o vizinho da frente e o vizinho do fundo, bater papo com 
quem caminha na rua, nós somos um povo feliz. Então isso é justiça, esse poder não tem 
culpa, agora se nós pudermos fazer alguma coisa para que todas as pessoas pudessem 
até ficar em casa o tempo todo, pra ficar reunido pode ter certeza que nós faríamos.  
Presidente Vereador Luiz Leite com a palavra Vereador Cláudio Santos Vereador 
Cláudio Santos sr. presidente, colegas vereadores, peço permissão para falar deste 
mesmo local pra ser rápido para usar o tempo que eu tenho. Primeiro fico muito feliz 
quando a câmara recebe alguém para fazer uso da tribuna do povo, já que esse projeto é 
de autoria minha, e da pra se contar muitas vezes nos dedos quantas pessoas reclamam 
de usar o recinto da câmara, mas não ocupam esse espaço que fica aberto por cinco 
minutos para poder usar toda a ultima reunião de cada mês, então eu parabenizo a índia 
por essa atitude. Gostaria de me referir com relação a questão da EMEI do bairro Santo 
Antonio, que talvez por um lapso seu nós não temos, o município não tem a casa do 
DAER, o município tem um imóvel e entende o DAER que o imóvel corresponde apenas o 
terreno, se nós tivéssemos no momento pedido o imóvel e a benfeitoria já poderia ser 
construído no bairro Santo Antonio uma EMEI, por isso ainda não foi, mas também esta 
na justiça e não depende de nós, como o vereador paese disse, não depende de nós, 
esta na justiça a solicitação da saída do morador que paga R$ 14,00 por mês de aluguel 
naquela casa pra um outro local onde possa então o município fazer essa EMEI ele tem o 
direito de não aceitar, como não tem aceitado até o momento. O VGJ quando estava na 
secretaria do desenvolvimento foi um dos que fez proposta a ele de uma moradia pra que 
ele saísse dali e ele não aceitou e não é somente a decisão da juíza que ela vai dar, que 
vai tirar ele dali, a decisão da juíza pode ser favorável ao município, mas certamente ele 
vai recorrer e ele tem esse direito, foi alvo já de debate nesta casa o entendimento de 
alguns vereadores e de outros vereadores, eu por exemplo erradamente mas entendo 
que para o município não haveria problema de numa área de 8.960 m² desse uma área 
de 250 m² pra que fosse construída ali mesmo naquele local uma casa pra esse morador, 
penso eu desta forma, fui contestado e respeito a opinião inclusive do próprio Vereador 



Antonio Azir que talvez se manifeste em relação a isso e também entendo de que o 
município não deve dar a este cidadão um terreno pra ali fazer uma casa dele as custas 
do município, sendo que nós temos quantas pessoas na cidade que não tem nem sequer 
um terreno pra fazer uma casa, o município não tem pra dar a estes e porque vai dar a 
esse que tem a mordomia junto ao DAER, ta sendo trabalhado agora tem muita situação 
ainda para que seja percorrido inclusive, não é privilegio do bairro oriental receber 
crianças da Santo Antonio, como também nós moradores do bairro sommer temos 
crianças na EMEI do bairro sommer aqui do bairro Santo Antonio, porque? Porque não 
existem vagas suficientes nas EMEIs do município, mas o que a câmara pode fazer, a 
câmara tem feito e nenhum vereador tem se furtado nesse sentido. Aquilo que é pedido 
pelos vereadores tem sido feito, agora nós dependemos da justiça pra que isso possa ser 
encaminhado, dependemos da boa intensão do morador que eu acredito poderia ter 
pensado e agido de forma diferente, a EMEI já poderia ser construída na Santo Antonio e 
teria aliviado com certeza a do Bairro Oriental. E nós temos uma situação pior ainda que é 
a EMEI da São Lucas, que lá nada pode ser feito porque a área não é do município e o 
município não pode investir e ta praticamente caindo aos pedaços. Então não é esse o 
privilegio do bairro oriental a situação da falta de vagas, seria isso sr. presidente.  
Presidente Vereador Luiz Leite  continua em discussão, continua a palavra a disposição 
Vereador Antonio Azir  Vereador Antonio Azir  sr. presidente, srs. Vereadores, demais 
pessoas presentes na casa a nossa saudação, queremos dizer a índia de que realmente 
é uma satisfação ter ela aqui esta noite, o povo realmente deve participar, deve vir a casa 
do povo, e também usar deste espaço criado, autoria do Vereador Cláudio Santos para 
colocar as questões da comunidade. Em relação a creche eu creio que nós podemos  os 
dez vereadores marcarmos uma audiência com a juíza para que esse processo seja 
agilizado e ela até entenda realmente a situação que se encontra o que realmente é 
prioridade. Eu diria que é prioridade para o bairro camaquã e o bairro Santo Antonio a 
questão desta creche, então eu sugiro ao sr. presidente, o próprio Cláudio que vem 
lutando por esta creche que seja marcado com a Excelentíssima sra. Juíza de Direito que 
certamente atenderá os vereadores e dará uma atenção principalmente na agilidade 
deste processo para que nós tenhamos o resultado o mais breve possível. Também se 
colocou aqui a questão do horário livre, é uma questão polemica, nós sabemos que todos 
gostam de estar em casa, todos gostam de estar no domingo com as suas famílias, mas 
eu creio que este é um processo irreversível é um processo onde através da evolução dos 
tempos principalmente as cidades maiores irão enfrentar e não terá volta. É só pegar 
Passo Fundo, Caxias, Pelotas, Canoas, Porto Alegre, São Paulo como falou o Paese, 
todos trabalham aos domingos, então mesmo que isso dificulte as famílias creio eu que é 
um processo irreversível e deixar muito claro como falou o Vereador Paulino de Moura, 
isso não teve participação nenhuma do poder legislativo, nem do Poder Executivo, é uma 
medida provisória que esta sendo em pratica por decisão da justiça de Carazinho que 
também não poderia julgar diferente teria que julgar pela procedência da ação porque 
realmente é uma medida provisória que disciplina a abertura do comercio nos domingos 
em todo o país, mas quero dizer que muitas pessoas não trabalham aos domingos, não 
trabalham aos sábados e algumas nem trabalham e nem por isso as famílias estão 
unidas, muitos saem aos domingos para beber, saem para fazer outras coisas e não é até 
hoje  não se abriam os mercados em Carazinho e nós temos grandes problemas com a 
nossa criança com a nossa juventude, com nosso adolescente, então, creio eu que não é 
abrindo o comercio aos domingos que fará com que realmente aconteça uma desunião na 
família, o que nós temos é que pregar realmente de que o pai e a mãe sejam 
responsáveis pelos seus filhos independente do momento e da quantidade de horário que 
fiquem com eles, mas que tenham qualidade na relação com a família, obrigado. 
Presidente Vereador Luiz Leite Vereador Gilnei Jarré  Vereador Gilnei Jarré sr. 



presidente, srs. Vereadores, pessoas que nos assistem na noite de hoje, eu gostaria só 
de fazer um relato e lembrar que em 2005, eu e o Vereador Adroaldo De Carli fizemos 
uma sugestão e achamos uma forma de tentar amenizar ou resolver o problema do bairro 
Santo Antonio e fomos criticados né vereador. Inclusive por algumas pessoas da 
comunidade pela própria escola onde nós sugerimos de construir uma creche dentro da 
própria escola Paulo Frontin, tivemos um protesto inclusive por parte da direção e alguns 
moradores contra a posição nossa e naquele momento nós tínhamos inclusive o OK do 
nosso executivo municipal em viabilizar a construção dessa creche, mas infelizmente não 
tivemos a concordância da comunidade e muito menos da escola, então só para ficar um 
relato com que poderia já ter resolvido esse problema em 2005 no Maximo em 2006, se 
prolongando em 2008. Muito Obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  mais algum 
vereador querendo fazer uso da palavra, Vereador Josélio Guerra  Vereador Josélio 
Guerra  sr. presidente, srs. Vereadores, eu quero cumprimentar aqui a imprensa presente 
em especial ao amigo Eleno, primeira vez que o vejo na casa do povo, seja bem vindo, 
quero cumprimentar em especial a índia lhe parabenizar índia pelos teus pedidos, pedidos 
polêmicos, mas vou dizer a você que sou da mesma opinião da tua na questão do horário 
livre, porque senti na pele quando o funcionário de uma empresa trabalhando aos 
domingos,  tirando esse direito da forma que você falou e dizer pra você que todos os 
vereadores aqui é um assunto polemico e que dá muita polemica, gerou muita polemica. 
Falar pra ti a respeito do teu pedido das colocações de bancos nas paradas de ônibus da 
av. Mauá, conforme o Vereador Vilson Paese colocou, que existe pedido de todos os 
vereadores inclusive eu estava olhando uma indicação deste vereador solicitando da 
mesma referida rua da Av. Mauá alem da colocação de bancos, a colocação de mais 
paradas de ônibus, porque inclusive tem fotos em anexo quem vai daqui pra lá sentido da 
Mauá colocar mais abrigos justamente porque as pessoas estão desabrigadas do lado 
esquerdo e do lado direito quem vai daqui pra lá as pessoas estão disputando no meio da 
avenida com ônibus e carros espaço porque não existe calçada, a gente sabe do 
problema que esta com a ALL, mas também esta bem perigoso ali aquela situação a 
gente também esta cobrando providencias e acredito que vai ser solucionado antes que 
aconteça um acidente grave, inclusive vou passar aqui para o vereador então pra olhar 
algumas fotos aqui. As pessoas estão todas descobertas naquela região da rua e dizer 
pra você índia que este poder esta trabalhando em cima disso, e a gente acredita que vai 
ter solução e parabenizar você de coração, os seus pedidos são muito cabíveis e este 
poder vai tomar algumas providencias, seria isso sr. presidente, muito obrigado.  
Presidente Vereador Luiz Leite  mais algum vereador, Vereador Felipe Sálvia  Vereador 
Felipe Sálvia  sr. presidente, srs. Vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa 
do povo na noite de hoje, Iderni Pedroso a índia, líder comunitária o quanto seria bom se 
houvesse mais índias,mais Idernis, mais lideres comunitárias como a índia essa líder 
comunitária do bairro oriental que vem até este poder, aproveitando um espaço que esta 
casa dá pra falar dos problemas relacionados ao seu bairro e a nossa comunidade. Dizer 
que, Índia, a minha posição quanto ao horário, os vereadores sabem, eu sou totalmente 
contrario ao horário livre, mas esta medida provisória como disse o Vereador Paulino de 
Moura nos caiu lá de cima, existe uma batalha judicial que este poder não tem o que fazer 
nada, não tem como fazer, e aqui não passou projeto nenhum, aqui nesta casa nem de 
executivo, nem de vereadores com relação ao horário livre, se passasse pode ter certeza 
que este vereador seria contra. Com relação a creche, eu tenho no meu bairro, eu moro 
no bairro boa vista, bairro São Pedro, ali é tudo junto Camaquã, São João e Sandri, nós 
também estamos lutando a tanto tempo por uma creche e eu tenho moradores daquele 
bairro que levam as suas crianças até a creche Padre Gildo, por nós também não ter 
creche ali, e eu vejo nesta noite olhando a relação dos projetos, eu vi a criação de um 
projeto, se eu não me engano Gilnei o bairro do aeroclube, de uma área para uma creche, 



né se eu não me engano entrou um pedido de um projeto de lei de uma criação de uma 
área no bairro aeroclube,  desapropriar uma área, mas assim, o que eu quero dizer que 
todos os projetos em relação a creche que entra nessa casa, as vezes é votado na 
mesma noite porque nós vereadores, a gente sabe da situação, sabe do problema da falta 
de creches no nosso município então a gente apressa a votação destes projetos, e dizer 
que com relação aos bancos o déio tem razão, eu acho que todos os vereadores 
entraram com pedidos para colocar bancos ali na Mauá e em toda a cidade a gente pede, 
mas a gente é vereador e a gente não executa, quem executa é o executivo, as vezes a 
gente não é atendido,  mas a gente tenta e tem tentado e tem brigado, mas eu quero dizer 
que mais uma vez frizar e dizer o quanto seria bom se tivesse mais lideres comunitários 
como a Iderni Pedroso, porque não é só esta vez que ela veio aqui, e eu tenho o meu 
tempo, a quanto tempo eu estou aqui nesta casa  eu tenho visto varias vezes aqui e trazer 
problemas não só do seu bairro mas de toda a comunidade, muito obrigado. Presidente 
Vereador Luiz Leite  mais algum vereador, então vou pedir licença aos vereadores para 
que eu possa me reportar daqui mesmo, não precisando usar da tribuna, e dizer a índia 
de que as suas reivindicações foram realmente de muita importância nesta noite, nós já 
havíamos conversado sobre a creche Padre Gildo também a do bairro Santo Antonio  e 
com certeza os vereadores estão fazendo aquilo que podem para contribuir de achar um 
termo que possa beneficiar as duas comunidades com referencia as creches, onde as 
mães, os pais que trabalham possam deixar seus filhos com segurança, uma creche com 
estrutura, com responsabilidade para que possam desempenhar suas funções com mais 
tranqüilidade em seus empregos. Dizer ainda índia que com referencia ao horário livre eu 
tenho a minha opinião própria de muitos anos, não é de hoje, e eu acho, eu 
particularmente acho que, Carazinho ainda não comportaria a abertura de mercados aos 
domingos, esta é a minha opinião, seria mais para uma cidade de 200 mil habitantes, 300, 
500 e daí pra fora, daí já se estabelecem os shoppings aquela coisa toda e realmente 
aonde existe população bastante grande existem shoppings e mercados super 
estruturados para atender a comunidade. Porque eu também sou da opinião de que uma 
cidade com 60 mil habitantes, onde o comercio passa a abrir nos domingos, com certeza 
na segunda feira o movimento do próprio comercio cai vertiginosamente, isso são dados 
concretos que a gente acompanha. Não sou contra os proprietários de mercados ou de 
qualquer tipo de comercio de buscar a sua intensão de abrir aos domingos e pleitear a 
abertura do comercio aos domingos, mas eu acho que poderiam achar um termo diferente 
contratando pessoas diferentes, dando treinamento uns dois ou três dias da semana, 
preparando esse pessoal, para criar novas frentes de trabalho, já condicionados daí a 
trabalhar feriados e domingos etc e tal, e não usar o próprio colaborador, o próprio 
funcionário que já vem surrado da jornada de trabalho na semana e chega o final de 
semana muitas vezes não tem tempo de ir a uma missa, num culto, nas suas igrejas, de 
participar com a sua família, com seus filhos, de um piquenique no verão, uma saída, um 
acampamento, de uma visita a um parente, a um compadre, a um amigo, isso aí é muito 
complexo e eu com certeza respeito sim a todos os investidores da nossa cidade, a 
industria, o comercio, mas particularmente sou contrario a abertura do comercio aos 
domingos, sou contrario ao horário livre aos domingos, pelas razões já que os vereadores 
aqui explicaram e eu também estou explicando. Acho que isso não trás nada de positivo 
momentaneamente para a nossa comunidade devido a sua população ser uma população 
media baixa ainda para o tamanho da cidade. Acredito que cidades que nem Passo 
Fundo, Caxias, que outros colegas já frizaram, o resultado é bem outro, pessoas da 
região se deslocam até no sentido de visitar a cidade e de fazer suas compras. Mas 
Carazinho como é cercado de cidades pequeninas, uma micro região, as pessoas se 
preocupam muito ainda com a família, com os filhos, com a boa convivência na 
comunidade. E usam até os domingos para participarem de festas alusivas, 



comemorativas, aos domingos em suas paróquias, em suas igrejas, nos seus clubes de 
futebol, nas suas entidades para angariar recursos para desenvolver as suas atividades. 
Então este vereador, quero que tu leve contigo que ele é contrario a abertura do comercio 
aos domingos pelas razoes já explicadas e para terminar quero te parabenizar pelas 
colocações que você fizeste aqui com relação aos abrigos de ônibus, todos aqui já se 
preocuparam, chamaram a preocupação pra si, buscando melhorias  com acentos, 
bancos esse próprio vereador já fez também indicações neste sentido, das lixeiras que já 
foram colocadas, de telefones públicos, porque infelizmente a Mauá ali necessita um 
pouquinho mais de segurança principalmente agora nesses dias chuvosos, frios, as 
pessoas ficam desprotegidas sem segurança durante a noite esperando os coletivos. 
Então é uma preocupação que eu gostaria que o líder de governo levasse ao nosso 
prefeito municipal para que estudasse a possibilidade de colocar um pouco mais de 
vigilância naquele local para proteção dos trabalhadores e aposentados que por ali se 
deslocam. Passaremos agora a votação dos requerimentos e moções. Solicito ao sr. 
secretário para fazer a leitura e o numero, bem como o autor dos requerimentos que irão 
a votação esta noite. Conforme solicitação das lideranças de bancadas os requerimentos 
e moções serão votados em bloco. Salientamos ainda que existe uma moção do Vereador 
Felipe Sálvia que foi solicitado pedido de vistas do Vereador Josélio Guerra que será 
incluída então nesta noite em votação em bloco, ou ficará então em destaque ainda a 
moção que por hora estava com pedido de vistas. Solicitamos ao sr. secretário para fazer 
a leitura nº e autor dos requerimentos e posteriormente as moções. Secretário Vereador 
Cláudio Santos requerimentos para apreciação em bloco. Requerimento de nº  01 de 
autoria do Vereador Vilson Paese PDT Requerimento de nº  02 de autoria do Vereador 
Luiz Leite PDT,   Requerimento de nº  03 de autoria do  Vereador Luiz Leite PDT, 
Requerimento de nº  04 de autoria do  Vereador Felipe Sálvia PDT  Requerimento de nº 
05 de autoria do  Vereador Adroaldo De Carli PMDB Requerimento de nº  06 de autoria do 
Vereador Jaime Fragoso PMDB   Requerimento de nº  07 de autoria do  Vereador Cláudio 
Santos PSDB Requerimento de nº  08 de autoria do  Vereador Vilson Paese PDT. 
Presidente Vereador Luiz Leite coloco em discussão a urgência dos requerimentos. Não 
havendo vereador que queira discutir a urgência dos requerimentos, coloco em votação, 
vereadores que concordam permaneçam como estão os contrários se manifestem, 
aprovada a urgência dos requerimentos. Colocamos agora em discussão os 
requerimentos com as urgências já aprovadas. Não havendo vereador que queira discutir  
coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão os contrários se 
manifestem, aprovado os requerimentos por unanimidade. Solicito ao sr. Secretario para 
que proceda a leitura do nº e autor das moções que irão a votação nesta noite.  
Secretário Vereador Cláudio Santos  moção de nº 01 de autoria do Vereador Luiz Leite 
PDT, moção de nº 02 de autoria Vereador Luiz Leite PDT, do moção de nº 03 de autoria 
do Vereador Luiz Leite PDT, moção de nº  04 de autoria do Vereador Luiz Leite PDT, 
moção de nº  05 de autoria do Vereador Luiz Leite PDT, moção de nº 06 de autoria do 
Vereador Vilson Paese PDT, moção de nº 07 de autoria do Vereador Vilson Paese PDT, 
moção de nº 08 de autoria do Vereador Vilson Paese PDT, moção de nº 09 de autoria do 
Vereador Adroaldo De Carli PMDB, moção de nº 10 de autoria do Vereador Adroaldo De 
Carli PMDB, moção de nº 11  de autoria do Vereador Déio PMDB,  moção de nº 12 anexo 
a moção de nº 07 de autoria do Vereador Déio PMDB,  moção de nº 13 de autoria do 
Vereador Déio PMDB, também anexo a moção de º 02, moção de nº 17  de autoria do 
Vereador Cláudio Santos PSDB,  moção de nº 16 de autoria do Vereador Cláudio Santos 
PSDB,  moção de nº 14  de autoria do Vereador Déio anexo moção de nº 06, moção de nº 
15 de autoria do Vereador Cláudio Santos PSDB, moção de nº 18 de autoria do Vereador 
Gilnei Jarré PSDB,  moção de nº  19 de autoria do Vereador Luiz Leite PDT. Presidente 
Vereador Luiz Leite coloco em discussão a urgência das moções, não havendo vereador 



querendo discutir, coloco em votação, vereadores  que concordam permaneçam como 
estão os demais se manifestem, aprovada as urgências das moções  por unanimidade. 
Esta em discussão as moções com as urgências já aprovadas. Vereador Cláudio Santos 
Vereador Cláudio Santos sr. presidente, colegas vereadores só pra fazer registro, nós 
estamos acompanhando juntamente com os demais vereadores principalmente aqueles 
vereadores que dão sustentação ao governo, a mudança que o prefeito Alexandre 
Goellner tem pedido pra que a Fundescar faça em relação ao esporte amador de 
Carazinho e muito tem feito com respeito ao esporte amador auxiliando em varias 
modalidades esportivas como aconteceu neste ultimo final de semana a final da copa 
integração de bocha trio  em uma realização da fundescar onde nós tivemos 
conhecimento de que mais de 200 atletas bochófilos participaram desta copa integração  
de bocha a trio homenagem aos 77 anos do município de Carazinho e em torno de 20 
equipes de bocha participaram desta copa, então eu creio sr. presidente de que é 
oportuno se fazer o registro parabenizando a direção da fundescar através de sua 
diretoria de todos os membros e também parabenizar os integrantes das equipes do bar 
do Pidão, da vila Rica e também  do bar Grenal pelo primeiro e segundo lugar nesta 
competição. Nós queremos sr. presidente e não somos freqüentadores e nem jogadores 
de bocha, mas sei que vossa excelência gosta, o Vereador Vilson Paese, Vereador Felipe 
Sálvia, Vereador Déio, não gosta de bocha? Não, há não pratica, mas sabemos que tem 
vereadores que gostam deste esporte e praticam e nós achamos que é importante esse 
apoio que a Fundescar da sempre á este tipo de competição e é uma copa integração ela 
toda voltada ao município de Carazinho, então nós tivemos mais de 200 bochófilos, 20 
equipes de bochófilos aqui de Carazinho tendo a participação nesta competição. Então 
deixar registrado sr. presidente, o belo trabalho que vem sendo feito, desenvolvido pela 
Fundescar e mais um exemplo disso esta aqui nesta copa integração bocha trio reunindo 
tantos desportistas como foi reunido nesta oportunidade. Seria isso, sr. presidente.  
Presidente Vereador Luiz Leite  continua em discussão as moções Vereador Felipe 
Sálvia  Vereador Felipe Sálvia sr. presidente, srs. Vereadores eu quero endossar as 
palavras do Vereador Cláudio Santos e dizer que a tempos eu venho cuidando o trabalho 
da Fundescar, A Fundescar nos campeonatos de bocha, que  acompanho muito bem,  
sou um ponteador mediano, mas tenho jogado minhas bochas, atirar não atiro muito bem, 
mas atirar muito pouco. Dizer pra vocês que realmente Vereador Cláudio, a fundescar, a 
sua direção esta muito bem, eu tenho minhas criticas com relação ao esporte ao CMB, eu 
gostaria de dizer Vereador Gilnei e pedir que o sr. me trouxesse, se pudesse trazer 
porque os pedidos de informação a gente faz mas não passa, o líder de governo é o 
Cláudio, então ao Cláudio, eu pensei que o Cláudio tinha me dito que tinha, mas pedir 
que, o pessoal me cobra aí na várzea, e quando, o pessoal do esporte, quando fazem 
festa lá na acapesú, final de campeonato, o bar que vende a bebida, o pessoal acusa que 
quem fica com o dinheiro é aquele pessoal que cuida lá. Eu gostaria de saber Vereador 
Cláudio que o sr. fosse a fundo ver, se realmente as pessoas exploram e ficam com o 
dinheiro, porque aquilo lá é um bem publico, é um bem publico, do poder executivo e não 
pode ser explorado por pessoas que trabalham, que ganham dinheiro lá, eu acredito que 
não seja verdade mas o povo ai do esporte, o Vereador Jaime sabe disso já procuraram 
uma vez nós dois, pra fazer essa denuncia e a gente não fez porque a gente se dá com o 
pessoal lá, mas esta demais as denuncias, então eu gostaria que o sr. averiguasse e 
trouxesse para esta casa se é verdade ou se é mentira essa denuncia que tem feito.  
Presidente Vereador Luiz Leite  Vereador Paulino de Moura, para discutir as moções  
Vereador Paulino de Moura  sr.presidente, srs. Vereadores, eu vou em cima da moção 
do Vereador Cláudio,  e dizer ao Vereador Felipe Sálvia que fique tranqüilo que nós 
sabemos como ser governo e como estar  governo, então não é uma entrigazinha entre o 
Vereador Cláudio e o Vereador Jarré,  que vai nos desestabilizar, nós estamos 



preparados pra jogar a política em nosso município e dizer que o PTB, juntamente com o 
PSDB, esteve na capital do estado falando com o Secretario Lara, e hoje Cláudio eu vou 
te dizer a vossa senhoria que vossa senhoria participou desta reunião, hoje terminou-se o 
projeto  para que nós possamos captar R$ 60.000,00 para a Fundescar para ela investir 
em recuperação de campos de futebol do Paulo Coutinho pra que nós possamos 
realmente trazer algo em prol da nossa comunidade, porque eu penso assim que nós 
devemos vir aqui questionar, criticar mas buscar solução   e nós estamos fazendo isso, eu 
estou fazendo esta justificativa porque eu entendo que nós usamos dinheiro publico indo 
a Porto Alegre e estamos trazendo de retorno dinheiro publico para Carazinho, e dizer 
que através do senador Zambiasi, aonde o Vereador Cláudio participou desta reunião 
com o Vereador Antonio Azir presidente do PTB, e comigo e nós estamos trazendo 
confirmado R$ 200.000,00 para nós executarmos calçamento, recapeaçao asfáltica para 
o nosso município. Então quer dizer assim do governo municipal juntamente com o 
prefeito Alexandre, nós do PTB, juntamente com o PSDB, estamos trazendo sim 
melhorias para a nossa comunidade, para a nossa população. Também temos aqui nas 
mãos do Gilnei Jarré aonde o sr. Cláudio Dias  coloca R$ 300.000,00 também para 
melhorias canalização, asfalto, calçamento, então o governo municipal através do prefeito 
Alexandre, através da sua base de Governo esta fazendo o seu papel. Quero aqui, tinha 
me esquecido de parabenizar meu amigo Simonatto, colega e servidor da FGTAS, pelo 
bom trabalho que vocês estão fazendo junto a FGTAS, e dizer que nós estamos 
preparados para desenvolver para ajudar Carazinho, neste próximo mandato juntamente 
com o prefeito Alexandre, seria isso sr. presidente, srs. Vereadores, muito obrigado.  
Presidente Vereador Luiz Leite  continua em discussão Vereador Antonio Azir para 
discutir as moções  Vereador Antonio Azir sr. presidente, srs. Vereadores todos os 
presentes, nossa saudação especial aos colegas Leonardo e o Veiga aquele abraço, 
como o Vereador Paulino comentou eu quero até prestar contas a comunidade e aos 
demais vereadores da nossa ida a Brasília, onde todos os vereadores se empenharam 
através dos seus deputados, através de senadores em trazer recursos para Carazinho, 
nós tivemos a felicidade de conseguir com o dep. Busatto e também com senador 
Zambiazi, eu o Cláudio e o Vereador Paulino de Moura, emendas que venham a resolver 
os problemas de nossa comunidade sei também que o Vereador Felipe, o Vereador Déio, 
o Vereador Luiz Leite presidente desta casa, também mantiveram contato, também se 
empenharam em trazer recursos para o município, então alem de estarmos lá nesta 
marcha, neste movimento para que o novo pacto federativo se faça com urgência porque 
cada vez mais te passa a responsabilidade e se transfere serviços do município e os 
recursos permanecem em Brasília. Então realmente se faz necessário  um novo pacto 
federativo, uma nova distribuição de recursos para que os municípios possam se tornar 
viáveis, mas quero aqui dizer de publico de que todos os vereadores que lá estiveram 
presentes realmente se preocuparam com o nosso município independentemente de 
partido, independentemente de deputados, senadores, todos se empenharam em trazer 
alem da participação  lá em Brasília que creio eu que foi muito importante estavam 
vereadores e prefeitos de todo o nosso país também de trazer algo positivo e trazer 
recursos para o nosso município. O alemão que gosta muito de falar sobre custo beneficio 
creio eu que esta viagem realmente teve um beneficio muito grande comparado a 
despesa que tivemos em ir até Brasília e o próprio Gilnei agora colocava também mais 
uma emenda do Dep. Diaz e eu sempre a muitos anos eu dizia inclusive quando fui 
secretário da Fazenda do Município que a grande solução de qualquer município 
principalmente de Carazinho esta fora de Carazinho, ele esta justamente nos programas 
que existem nos ministérios e também na emendas dos deputados e dos senadores e nós 
temos que buscá-las porque senão ninguém vem oferecer dinheiro aqui. O que mais tem 
é gente lá em Brasília buscando recursos, buscando programas que lá existem. Eu já 



sugeri e sugiro novamente que o próximo prefeito coloque alguém em Brasília, apenas 
buscando recursos juntamente com os ministérios, juntamente com os deputados, 
senadores e eu tenho certeza de que trarão muitos recursos, porque muitos programas a 
gente não fica nem sabendo, nem sabendo que existem, e existe muito recurso perdido 
porque não há projeto se ninguém busca esses valores que existem, seria isso Obrigado.  
Presidente Vereador Luiz Leite continua em discussão Vereador Vilson Paese para 
discutir as moções.  Vereador Vilson Paese  sr. presidente, nobres colegas, meu amigo 
Veiga, meu amigo Leonardo Simonatto, nosso companheiro Silveira, Ana Maria da radio 
Gazeta, amigos, amigas, que se fazem presentes, minha assessora de gabinete também 
conosco, sejam bem vindos a casa do povo. Vereador Antonio Azir quero fazer minhas as 
tuas palavras quando falou em alguém em Brasília. Brasília é um outro mundo, é aonde 
tem dinheiro, é aonde lidam com o dinheiro do povo, tem que ter alguém lá realmente com 
bons projetos para nós não perdermos nada, porque é aquela história quem chegar antes 
a água é limpa, é aquela história quem lê mais sabe mais, e quem esta junto não perde a 
oportunidade e é claro que se tiver alguém do governo lá e que tenha um entrosamento, 
eu vou falar uma coisinha pra vocês, numa viagem que eu também participei a Brasília eu 
também fui acompanhado do prefeito de Carazinho, do prefeito de Tamandaré e ele tinha 
um cidadão que era do PT que era o coordenador dele, não me ocorre no momento o 
nome mas era o homem que abria as portas, cada ministério que ele chegava os cara 
Sejam bem vindos, que ele era do PT e foi prefeito aqui de Pontão por dois mandatos e 
eu cara que tinha todo o entrosamento e cada viagem de João Domingos a Brasília vinha 
com emendas e dinheiro. O Gracielle me faz lembrar, o Gracielle.. então realmente nós 
temos que nos acordar pra isso independentemente de sigla , de quem ta no poder, ou de 
quem na ta, nós temos que nos unir. Com relação também ao que falaram bancado do 
PTB e PSDB fazendo até uma colocação sobre a viagem e mostrando pros outros 
colegas que não viajaram, parabéns aos vereadores que foram a Brasília, parabéns as 
viagens que fizeram a Porto alegre e as coisas que trás para o nosso município. Também 
uma rápida prestação de contas que eu fiz na boa companhia do meu amigo Adroaldo de 
Carli,  estivemos falando com o Dep. Sossella e estivemos falando também  com o líder 
do governo do PSDB, Marcio Biolchi. Como o governo do PSDB, mas o Marcio Biolchi, é 
do PMDB, vou ser bem rápido sr. presidente se me permitir mais uns segundos, onde o 
mês que vem ta chegando R$ 68.000,00 para o Hospital, mais e eu quero fazer um 
requerimento verbal ao sr. presidente e aos nobres colegas se me permitir mais depois 
faremos por escrito para trazer a direção do Asilo a esta casa, porque lá nós estivemos 
pedindo também solução para o asilo aqui de Carazinho. O asilo nós temos lá para ver a 
realidade, construíram e esta inacabado 6.000 case 7.000 m²  e não pode ser usado, nós 
vamos ter que ver qual é a solução pro asilo e só..... ou não nós vamos resolver, mas tem 
condições de nos também trazermos ajuda, não em dinheiro mas em material no que é 
necessário assim falou o Marcio, assim falou também o dep. Sossella e é assim que nós 
temos que trabalhar,  buscar, já concluo sr. presidente, srs. Vereadores, vejam como este 
vereador estava certo, Vereador Felipe Sálvia, Vereador Antonio Azir com a medida 
provisória aonde proibia a todos os bares, restaurantes ao longo da BR para que não 
fosse mais vendido bebida e eu falava na época Proíba e façam lei para que o motorista 
não beba, mas não condenem o dono do restaurante que investiu, que construiu hotel e 
agora estão se acordando a luz bateu neles lá em Brasília, que Deus ilumine a todos os 
nossos políticos, começou agora no perímetro urbano já pode vender, totalmente errado 
também, todos devem vender, quem não tem que beber é o motorista o resto pode beber. 
Obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  continua em discussão. Não havendo mais 
vereadores querendo discutir, colocamos em votação as moções, vereadores que 
concordam permaneçam como estão os demais se manifestem. Aprovadas as moções 
por unanimidade. Solicito ao sr. secretário  para que proceda a leitura da moção que tinha 



o pedido de vistas de autoria do Vereador Felipe Sálvia para posterior votação nesta 
noite.  Secretário Vereador Cláudio Santos  moção de apoio O Vereador abaixo 
assinado solicita que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, 
seja enviado ofício ao CPERS/Sindicato, e as Escolas Estaduais do Município, 
manifestando o apoio desta Casa Legislativa com relação à paralisação que ocorreu na 
última quinta-feira, dia 17 de abril, onde o objetivo principal era denunciar os “ataques” 
sofridos por parte do atual Governo do Estado (conforme declaração da Diretora do 
Núcleo do CPERS, Sra. Isaura Salles), buscando a defesa da escola pública com uma 
educação de qualidade e com condições para isso, bem como um salário digno para os 
educadores que possuem uma das mais nobres missões da história. Este projeto de 
enturmação e multiseriação é uma das maiores provas de que o atual Governo do Estado 
muito pouco preocupa-se com a educação de nossas crianças e adolescentes, pois é 
praticamente impossível dar a atenção necessária a todos em salas superlotadas, caindo 
com isso a produtividade e a rendimento do aluno. O estado não investe em melhorias, 
não repassa verbas, não nomeia mais professores e funcionários, fecha bibliotecas e 
laboratórios de informática, e se não fosse o esforço dos pais e voluntários a situação 
seria ainda pior. Não podemos permitir que o atual governo sucateie também a educação 
de nossos filhos. Com urgência Vereador Felipe Sálvia – PDT Presidente Vereador Luiz 
Leite  esta em discussão a moção do Vereador Felipe Sálvia que foi pedido vistas se há 
algum vereador querendo discutir, cabe então, por isso a gente abriu a discussão. Não 
havendo vereador querendo discutir, colocamos em votação, vereadores que concordam 
permaneçam como estão os demais se manifestem. Rejeitada a moção por cinco votos 
contra quatro. Até eu gostaria de solicitar aos srs. Vereadores conforme nós já havíamos 
conversado com alguns pra que a gente possa analisar a votação e a discussão da 
urgência das moções e dos requerimentos, eu vou explicar o porque. Porque quase 
nunca vem assinada as urgências e eu acho que não há necessidade, eu acho que todo o 
requerimento, toda a moção requer uma certa urgência por ser apresentada na noite pra 
votação, se vocês concordam a gente vai alterar, suprimindo esse parágrafo do regimento 
das urgências para facilitar mais o andamento dos trabalhos desta casa, se os srs. 
Vereadores concordarem com certeza o departamento jurídico poderá fazer esta 
supressão do regimento interno para que a gente possa regularizar, pois não vereador.  
Vereador Adroaldo De Carli sr. presidente apenas para sugestão que vossa senhoria 
então quem sabe atribuísse a Comissão de Justiça juntamente com o jurídico da casa 
elaborasse então um projeto de decreto de resolução do legislativo para que então 
estivesse liquidado esse assunto.  Presidente Vereador Luiz Leite  então fica 
determinada a comissão de justiça e finanças bem como os jurídicos da casa para que 
elaborem esse projeto de resolução e já resolvemos esta questão. Passamos agora a 
votação dos projetos solicito ao secretário para que leia o nº da ementa e autor dos 
projetos de lei que irão a votação  nesta noite.  Secretário Vereador Cláudio Santos 
Projeto de Lei 042/08, Autor: Executivo Municipal, Dispõe sobre a criação do Arquivo 
Público Municipal.  Projeto de Lei 052/08, Autor: Executivo Municipal, Inclui meta na Lei 
Municipal n° 6.256/06 – PPA/2006/2009 e na Lei Municipal n° 6.444 – LDO/2008 e 
autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2008, no valor de R$ 17.000,00.  
Projeto de Lei 060/08, Autor: Executivo Municipal, Autoriza abertura de Crédito 
Suplementar no Orçamento de 2008, no valor de R$ 246.600,00.  Projeto de Lei 062/08, 
Autor: Executivo Municipal, Autoriza contratação emergencial de servidores para a 
Fundação Educacional e Tecnológica de Carazinho – FUNDETEC. Projeto de Lei 065/08, 
Autor: Executivo Municipal,  Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de parceria com 
Associação Comercial e Industrial de Carazinho – ACIC.  Presidente Vereador Luiz 
Leite solicito ao sr. secretário para proceder a leitura dos pareceres da comissão de 
Justiça e Finanças bem como da ordem econômica e social.  Secretário Vereador 



Cláudio Santos  os pareceres da comissão de justiça e finanças dos projetos são o 
mesmo só altera o relator de cada projeto.  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 27/04/08 Vereador Gilnei Jarré Secretário, Vereador Antonio Azir Presidente 
e Vereador Josélio Guerra membro. Parecer da Comissão da Ordem Econômica e Social, 
também os pareceres são iguais muda apenas somente os relatores de cada projeto. O 
presente projeto de lei se encontra apto a ser incluído na ordem do dia. Sala das reuniões 
27/04/08. Vereador Vilson Paese Presidente, Vereador Cláudio Santos Secretario e 
Vereador Paulino de Moura Membro. Presidente Vereador Luiz Leite colocamos em 
discussão os pareceres das comissões de justiça e finanças, bem como os pareceres da 
comissão de Ordem econômica e social dos referidos projetos de lei. Colocamos em 
discussão. Não havendo vereador querendo discutir colocamos em votação. Vereadores 
que concordam permaneçam como estão os demais se manifestem. Aprovado os 
pareceres da comissão de justiça e finanças e da ordem econômica e social por 
unanimidade. Colocamos  em discussão os projetos de lei com os pareceres já 
aprovados. Vereador Gilnei Jarré para discutir os projetos de lei.  Vereador Gilnei Jarré 
sr. presidente, srs. Vereadores eu venho a tribuna só para fazer um breve comentário de 
um projeto e para deixar claro Vereador Felipe que o nosso líder de governo é o Cláudio 
eu só tomo a liberdade de fazer algumas explicações de alguns projetos porque nós 
vínhamos fazendo com que esses projetos acontecessem, então aquele dia eu coloquei, 
expliquei os projetos e hoje venho a esta casa novamente explicar o projeto que autoriza 
firmar convenio com a ACIC e porque só a ACIC ? Nós estamos autorizando, nós 
legislativo, firmar um convenio com a ACIC, com o CDL, o sindicato do comercio varejista, 
sindicato rural, aeroclube, sistema S, e empresas de Carazinho. Então nós estamos 
autorizando R$ 120.000,00 a ser repassado para a ACIC, pois é a ACIC que vai fazer a 
prestação de contas deste recurso, ta as outras entidades são parceiras e executarão 
também esses programas que serão desenvolvidos durante o ano de 2008, até 
dezembro, ta. Também estamos, eu não vou ler todos os programas que serão 
desenvolvidos, mas assim é só pra agradecer aos nobres colegas que entendem que 
Carazinho ta passando por uma dificuldade de qualificação, nós temos por diversas 
empresas necessitando de mão de obra, mas não encontramos mão de obra qualificada, 
então através de alguns levantamentos alguns  estudos que foram feitos inclusive com a 
participação destas entidades foram levantadas essas necessidades, então nós estamos, 
nós legislativo com o executivo aprovando com certeza uma necessidade para Carazinho 
é qualificação profissional, muito obrigado.  Vereador Felipe Sálvia somente para colocar 
que eu não sabia porque lá em Brasília o Vereador Cláudio Santos teria dito pra nós 
vereadores que ele teria entregue a liderança do governo e eu não sabia, então por causa 
disso que eu te chamei de líder hoje, mas ta bom o Cláudio como líder, ta bom, tranqüilo. 
Vereador Paulino de Moura sr. presidente, srs. Vereadores, eu quero pegar o gancho do 
Vereador Gilnei Jarré aonde juntamente com o Leonardo, com o Paulo Arsego, com a 
Veronite, com a Valdenice, nós temos uma preocupação muito grande quanto a 
qualificação. O que acontece hoje na agencia SINE Carazinho e do Rio Grande. Nós 
temos cem vagas de emprego e colocamos trinta pessoas no mercado de trabalho porque 
as outras setenta elas se perdem porque não tem a qualificação necessária quando o 
empresário precisa dessa pessoa pra colocar no mercado de trabalho e nós tivemos a 
felicidade de hoje a tarde contar com a presença do presidente da FGTAS no nosso 
município visitando o prefeito municipal e nós questionamos sobre a situação de cursos 
de qualificação para o nosso município porque nós temos investimentos grandes via 
aurora, onde a aurora vai ter que dizer pra FGTAS e para o executivo que linha e que 
mão de obras ela precisa e quantos ela precisa, porque lá em Erechim, nós qualificamos 
1000 pessoas para o mercado de trabalho e a aurora levou as 1000 pra Chapecó, nós 



não queremos Vereador Gilnei Jarré e demais colegas que aconteça aqui em Carazinho o 
inverso que as pessoas não se qualifiquem e a aurora traga pessoas de fora pra trabalhar 
porque ela não vai querer saber quantas pessoas são e tantas qualificadas para o 
mercado de trabalho. E ai eu quero dizer da importância da FGTAS/SINE, Vereador Gilnei 
Jarré, nós fizemos o ano passado um convenio com o sistema AS aonde nós colocamos 
dois milhões  de reais em cursos de qualificação em todo o Rio Grande. Carazinho 
especificamente nós ficamos aborrecidos com a comissão municipal de emprego  e a 
vossa senhoria teve então como secretário a feliz idéia de reativá-la e colocar em 
execução a comissão municipal de emprego, que é que faz a demanda para que os 
cursos venham para o nosso município, então a vossa senhoria tem uma grande 
contribuição para que essa comissão fosse colocada em execução,  sim vereador.  
Vereador Gilnei Jarré obrigado pelo a parte vereador, você sabe que nós tivemos essa 
participação inclusive desenvolvemos um projeto de qualificação que visa qualificar 470 
pessoas no município de Carazinho em diversas áreas conforme algumas demandas 
elencadas pelo próprio município e as entidades, da mesma forma que esse projeto veio 
para a câmara, não é projeto do executivo e sim das entidades que estão interessadas no 
nosso município, mas assim, é só para pegar um gancho você falou em aurora, de um 
dos convênios do SEBRAE contempla um núcleo ligado a avicultura, então nós o 
executivo já esta prevendo a criação de um núcleo para com que possa administrar a 
qualificação na avicultura. Muito obrigado  Vereador Paulino de Moura  eu gostaria sr. 
presidente que o sr. me desse mais um minutinho pra terminar o meu raciocínio na linha 
de qualificação. Hoje o município de Carazinho já faz um trabalho muito forte lá na escola 
CMEP, aonde ela qualifica pessoas na área mais grosseira, na área mais necessitada, 
cabeleireiro, manicure, acontece lá no CMEP, nós através do executivo através da 
parceria e eu tenho que defender essa parceria  do FGTAS com o executivo colocamos lá 
dois servidores que hoje estão dando retorno e o Leonardo sabe do que eu estou falando 
que as vagas aumentaram consideravelmente em colocação  porque o que esta 
acontecendo, nós temos mais gente   da agencia e o coordenador esta indo buscar junto 
a classe interessada as vagas que eles oferecem, então eu acho que nós estamos indo 
pelo caminho correto, pelo caminho certo.  Nós hoje recebemos do presidente da FGTAS 
a confirmação Vereador Gilnei Jarré daquela demanda que ora vocês apresentaram e nós 
vamos buscar um recurso em especial e ai eu quero deixar claro, nós vamos conseguir 
porque a aurora vai precisar muito mais do que nós imaginamos pra poder qualificar 
essas pessoas, então através do sistema AS é o que melhor funciona, porque a 
qualificação é melhor qualificada então nós queremos isso, vamos buscar isso e 
Carazinho esta de parabéns  e o executivo tem demonstrado através deste projeto que 
também esta inserido  nesta evolução, por isso que eu digo os tempos são outros e a 
evolução e a tecnologia estão aí, então é por isso que nós devemos esta preparados pra 
isso, obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  continua em discussão Vereador 
Adroaldo De Carli para discutir os projetos  Vereador Adroaldo De Carli  sr. presidente, 
srs, vereadores, saudação ao Simonatto, Veiga, Ana Maria representando a radio gazeta 
e demais pessoas presentes nesta reunião a nossa saudação. Eu não podia deixar de vir 
aqui sr. presidente também comentar este projeto de suma importância na questão de 
repasse de verbas a entidades empresariais que é o caso da ACIC, CDL e outras mais 
nós sabemos também Vereador Gilnei Jarré que teve a sua participação a sua idéia 
quando teve secretario de desenvolvimento e é por ai mesmo nós parabenizamos o 
executivo porque ta usando exatamente aquilo que nós sempre defendemos quando 
dentro da ACIC também que se use em demasia sempre as entidades empresariais 
porque elas que sabem exatamente a sua necessidade na questão de alocar os seus 
funcionários, os seus colaboradores, a sua mão de obra aquela que mais tem dificuldades 
a que mais tem necessidades de aperfeiçoamento e nós vemos ai que o sistema AS 



também esta presente, sindicato rural estão realmente abrangendo assim todos os 
setores  produtivos da nossa comunidade como entidade e não vejo problema nenhum, 
muito pelo contrario eu acho que assim que tem que ser utilizarmos então recursos que 
essas entidades cuidem desses recursos porque é pro bem delas, o problema da nossa 
comunidade evidentemente reverte na qualificação, da capacitação das pessoas de 
Carazinho indo então diretamente o que é lógico que as entidades não vão proporcionar 
curso de capacitação pra aquilo que não precisa, então ninguém mais que a própria 
entidade que sabe dentro dela das sua conversações, com seus associados, onde é que 
esta a demanda principal das empresas é ali que elas  terão o foco então  da realização 
desses cursos juntamente com o sistema AS que tem um excelente trabalho, bons 
profissionais que poderão colaborar então neste sentido. Então ao Vereador Gilnei Jarré, 
que esteve na presença da secretaria do desenvolvimento sempre abrindo esse espaço 
para entidades opinando, também trocando idéias e é assim que a gente consegue 
dinamizar o entendimento para que todos saiam ganhando, por isso nós queremos assim 
também dizermos aqui que a bancada do PMDB somos totalmente favoráveis, é um valor 
realmente expressivo R$ 120.000,00 mas é necessário, assim como é necessário 
também outras demandas em termos de profissionalização por que passa por ai a 
questão da colocação do nosso pessoal que nós fomos aqui muitas vezes até chateados, 
mas necessárias as empresas irem buscar mão de obra em outras cidades.   Que as 
empresas precisam se qualificar no mercado de clientes também exige que os 
consumidores esta qualificação no atendimento na prestação de serviços, muitas vezes 
se busca fora de Carazinho e então ali realmente é um valor que vai ser investido na 
nossa comunidade, nas pessoas de Carazinho. É isso sr. presidente, srs. Vereadores, 
Vereador Vilson Paese pois não.  Vereador Vilson Paese  só pra mim não usar a tribuna. 
Realmente tu fala com propriedade e precisa qualificar o que o Jarré falou, o Paulino de 
Moura falou, o que você esta falando, também quero fazer minha as palavras dos três 
vereadores. É tão grave a situação Gilnei Jarré que com o estatuto do menor ninguém 
mais pode treinar o adolescente e eu tenho vários amigos meus que tem aqui auto 
elétrica, oficinas mecânicas e não pode colocar o menor e não tem mão de obra 
especializada e nós vamos chegar num prazo de tempo muito curto meus colegas que é 
seria a situação o numero de carros que entra hoje em cada município é enorme e não 
tem mais mecânico e não tem mais eletricista. E nós logo, logo estaremos com os carros 
sem mecânicos, porque as pessoas de idade vaso se aposentando e não tem mais 
ninguém que entra na renovação, há uma necessidade pra ontem, obrigado.   Vereador 
Adroaldo De Carli obrigado vereador Vilson Paese que vem a Colaborar  exatamente 
neste sentido de nós então identificarmos a necessidade e é essa necessidade que deve 
ser investida porque muitas vezes o jovem  ele não sabe até que curso freqüentar porque 
ele não te muitas vezes a noção da necessidade. Então cabe as entidades empresariais 
através desses recursos também direcionarmos a necessidade extrema e importante que 
é a qualificação da mão de obra local, muito obrigado Presidente Vereador Luiz Leite  
continua em discussão os projetos de lei com os pareceres já aprovados. Não havendo 
vereador querendo discutir colocamos em votação os projetos com os pareceres das 
comissões de justiça e finanças e ordem econômica e social já aprovados pelos srs. 
Vereadores. Colocamos em votação. Vereadores que concordam permaneçam  como 
estão os demais se manifestem. Aprovado os projetos por unanimidade. Nada mais 
havendo a tratar e sobre a proteção de Deus declaro encerrada, pois não Vereador Gilnei 
Jarré.  Vereador Gilnei Jarré obrigado presidente, só fazer um requerimento verbal em 
relação aos convites que chegam na casa eu gostaria que se possível não o convite que 
seja particular do presidente, que os demais convites sejam repassados aos demais  
vereadores porque nem sempre a gente consegue acompanhar os acontecimentos e as 
coisas que acontecem no município, uma vez era feito assim gostaria que se pudesse 



continuar da mesma forma.  Presidente Vereador Luiz Leite  só para informar o meu 
colega eu já havia determinado isso a poucos dias e com certeza os vereadores vão 
receber os convites.  Nada mais havendo a tratar e sobre a proteção de Deus declaro 
encerrados os trabalhos da  presente reunião e convocando os senhores vereadores para 
a próxima reunião ordinária a ser realizada em 05/05/08 as 19:30 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
         Vereador Luiz Leite                                               Vereador Cláudio Santos  
                   Presidente                                                                Secretário  
 


