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Ata da Reunião Ordinária do dia 05 de Maio de 2008.......Ata 22  
  
 
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 05/05/08; Convido o Vereador Paulino de Moura, para proceder à leitura 
de um trecho da Bíblia e que todos  se posicionem em pé; (leitura da bíblia); Coloco em 
apreciação a ata da reunião ordinária do dia 28/04/08,  não havendo vereador querendo 
discutir, coloco em votação, , vereadores  que concordam permaneçam como estão os 
demais se manifestem, aprovada a ata por unanimidade.  Convido o senhor secretario 
Vereador Cláudio Santos fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretario  
Vereador Cláudio Santos Expediente reunião ordinária do dia 05 de maio de 2008 Of. 
028/08 MOFECOM - ofício em agradecimento pelas atividades legislativas em prol do 
MOFECOM - Casa da Mulher de Carazinho e traz ao conhecimento dos vereadores desta 
Casa um relatório das atividades prestadas à comunidade de Carazinho. Of. do Senhor 
Sérgio Zaffari - diretor administrativo Comercial Zaffari - agradece ao OD 373/08, de 
autoria do Vereador Adroaldo De Carli, que parabeniza a Rede Supermercadista 
Comercial Zaffari pelas comemorações de um ano de atividades em Carazinho. Of. 
075/08 Sec. Mun. do Desenvolvimento, Agricultura, Ind. Comércio, Habitação e Meio 
Ambiente convida para a Assembléia Municipal da Consulta Popular, que será realizada 
dia 08 de maio, às 19 horas no plenário deste Poder Legislativo. Telegrama do Ministério 
da Saúde, informando liberação de recursos no valor de R$ 272.442,00. Ibrap convida 
para cursos Processo e Técnica de 13 a 14 de maio em Poa. Protocolo e arquivamento, 
de 13 a 14 de maio em Poa. Defesa nos tribunais de contas dias 08 e 09 de maio. 
Avaliação estratégica de desempenho em POA, dias 13 e 14 de maio. Tesouraria na 
Administração Pública, dia 08 de maio em Poa. Abrascam convida para curso de 
comissão de inquérito e apuração de responsabilidades, em POA de 07 a 09 de maio. 
Presidente Vereador Luiz Leite A seguir convido o secretário para fazer a leitura das 
indicações, requerimentos e moções. Secretário Vereador Cláudio Santos  

INDICAÇÕES  I.857/455/08  indicações de autoria do Vereador Vilson Paese PDT Solicita 
conserto do calçamento da Rua Coroados, no bairro Princesa por estar em péssimas 
condições de trafegabilidade. Solicita conserto do calçamento da Rua Monte Alegre no 
bairro Floresta. Solicita conserto do calçamento da Rua Tamoios. Solicita conserto do 
calçamento da Rua La Salle no bairro Boa Vista. Solicita conserto do calçamento da Rua 
Antônio Vargas, trecho compreendido entre o bairro Centro e Loeff. Solicita calçamento 
ou asfaltamento da Rua São João Batista no bairro Loeff. Solicitação dos moradores; 
Solicita conserto do calçamento da Rua Santos Dumont no bairro Glória por estar em 
péssimas condições de trafegabilidade. Solicitação dos moradores.Trabalhos este do 
Vereador Vilson Paese PDT Trabalhos do Vereador Luiz Leite PDT I. 858/456/08 Solicita 
que seja efetuado o fechamento de um buraco localizado na rua José Pereira esquina 
com a rua Castro Alves, no bairro Santo Antônio; Solicita ao setor a notificação do 
proprietário do terreno localizado na rua Castro Alves esquina com a rua Santa Terezinha, 
mo bairro Santo Antônio. Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, 
compactação e limpeza da rua Ataxerxes de Brum, no bairro Medianeira. Solicitação dos 
moradores; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza 
da rua Piauí, no bairro Oriental. Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, 
compactação e limpeza da rua Armando Farina, no bairro Alvorada. Solicita trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Rio Negro, no Bairro 
Floresta. Solicita a secretaria de obras que execute trabalhos de capina e limpeza na rua 
31 de março no bairro santo Antonio, todas também solicitação de moradores. Trabalhos 
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estes do Vereador Luiz Leite PDT. I. 859/457/08 Solicita para que a Secretaria de Obras 
realize o fechamento de uma vala na Rua F. Lopes, Bairro Sommer, e que sejam tomadas 
às devidas providências sobre as melhorias do trecho de calçamento e limpeza da 
referida rua Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 860/458/08 Solicita para que o Executivo 
Municipal disponibilize recursos financeiros para a Secretaria do Planejamento e 
Urbanismo e a Secretaria de Obras realizarem a pavimentação asfáltica, nas Ruas Arthur 
Pedro Dhiel e Rua Fortaleza, localizadas no Bairro Aparecida/ Fábio. Solicitação de 
moradores e motoristas. Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 861/459/08 Solicita com 
urgência para que a Secretaria de Obras e Departamento de Trânsito realizarem a 
construção de lombadas nas proximidades do Hospital Comunitário de Carazinho – HCC 
e no asfalto novo, ambos localizados na Av. Pátria, devido à alta velocidade dos 
motoristas, Bairro Centro/Sommer Solicitação dos pedestres; Vereador Adroaldo De Carli 
PMDB I. 862/460/08 Solicita com urgência para que o Executivo Municipal disponibilize 
recursos para a finalização da canalização de 10 metros do esgoto e águas das chuvas 
na Rua Barão do Cotegipe esquina com a Rua Arthur Bernardes localizadas entre os 
Bairros Sassi e São Miguel. Solicitação dos moradores; Vereador Adroaldo De Carli 
PMDB I. 863/461/08 Solicita com a máxima urgência para que sejam tomadas as devidas 
providências sobre a troca do lugar do bueiro existente no local, limpeza e melhorias do 
trecho do calçamento do final da rua Otto Albino Guerardt bairro sommer frente ao nº 371 
solicitação de moradores e motoristas Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 864/462/08 
Reiterando o pedido para que o Executivo Municipal realize uma visita técnica na Rua 
Nenê de Sassi no Bairro Oriental para realização de projeto e orçamento quantitativo da 
pavimentação de paralelepípedos da referida rua e trabalho de limpeza da mesma. 
Vereador Déio PMDB I. 865/463/08 Reiterando o pedido para que a Secretaria de Obras 
realize conserto da Rua Osvaldo Cruz esquina com a rua Pinheiro Machado no bairro 
oriental; Vereador Déio PMDB I. 866/464/08 Reiterando o pedido para que a Secretaria de 
Obras realize o patrolamento e cascalhamento da rua Felipe Camarão no bairro 
Braganholo; Vereador Déio PMDB I. 867/465/08 Reiterando o pedido para que a 
Secretaria de obras realize a operação tapa buracos em toda extensão da rua 15 de 
novembro no bairro Centro; Vereador Déio PMDB I. 868/466/08 Solicita a Secretaria de 
obras para que realize melhorias na Rua Andrades Neves, pois em dia de chuva se torna 
intrafegável. Solicitação de moradores; Vereador Cláudio Santos PSDB I. 869/467/08 
Solicita a Secretaria de obras para que realize operação tapa buraco na Av. São Bento. 
Solicitação de moradores; Vereador Cláudio Santos PSDB I. 870/468/08 Solicita a 
Secretaria de obras para que realize o cascalhamento na Travessa Tamandaré esquina 
Rua Almirante Tamandaré, pois em dia de chuva os moradores sofrem com o barro que 
se forma na Rua, tornando-se intrafegável. Solicitação de moradores; Vereador Cláudio 
Santos PSDB I. 871/469/08 Solicita a Secretaria de obras para que realize melhorias na 
Rua Jose Pereira esquina com Rua Tiradentes, pois se encontra com muitos buracos 
neste ponto necessitando reparos com maior brevidade possível. Solicitação de 
moradores Vereador Cláudio Santos PSDB I. 872/470/08 Solicita limpeza e o 
desentupimento das valetas na Rua Coroados nas proximidades do numero 675. Pois em 
dia de chuva a água invade o terreno das casas devido ao mal escoamento da água da 
chuva pelo fato das valetas estarem entupidas. Solicitação de moradores; Vereador 
Cláudio Santos PSDB I. 873/471/08 Solicita a Secretaria de obras para que realize o 
cascalhamento na Travessa Monte Alegre Bairro Floresta. Solicitação de moradores. 
Vereador Cláudio Santos PSDB I. 874/472/08 Solicita 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. 875/473/08 
Solicita a Secretaria de obras para que realize o cascalhamento na Travessa Tamandaré 
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esquina Rua Almirante Tamandaré, pois em dia de chuva os moradores sofrem com o 
barro que se forma na Rua, tornando-se intrafegável; Vereador Cláudio Santos PSDB I. 
876/474/08 Solicita a Secretaria de Obras a realização de patrolamento, cascalhamento e 
compactação da Rua Barão do Cotegipe, B. Fábio. Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 
877/475/08 Solicita a Secretaria de Obras a realização de operação tapa buracos na Rua 
Ipiranga, B. Glória; Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 878/476/08 Solicita ao setor 
competente a substituição de telhas quebradas do abrigo de parada de ônibus localizado 
na Rua Sarandi, B. Fey; Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 879/477/08 Solicita ao setor 
competente a substituição do telhado do abrigo de parada de ônibus localizado na Rua 
Sen. Salgado Filho, próximo a Madeireira Pilger, B. São Jorge; Vereador Jaime Fragoso 
PSDB I. 880/478/08 Solicita a Secretaria de Obras a realização de patrolamento, 
cascalhamento e compactação da Rua Belém, B. Floresta; Vereador Jaime Fragoso 
PSDB I. 881/479/08 Solicita a Secretaria de Obras a realização de patrolamento, 
cascalhamento e compactação da Rua Camilo Scherer, B. São Sebastião; Vereador 
Jaime Fragoso PSDB I. 882/480/08 Solicita a Secretaria de Obras a realização de 
melhorias na pavimentação da Rua Pe. Gusmão, B. Fábio; Vereador Jaime Fragoso 
PSDB I. 883/481/08 Solicita ao executivo para que determine  ao setor competente para 
que sejam tomadas as devidas providencias referentes a rua tamoios, bairro conceição  
Vereador Paulino de Moura PTB I. 884/482/08 Solicita que providenciado com a máxima 
urgência possível a destinação de um Guarda ou Vigia Noturno, para permanecer junto ao 
Terminal Rodoviário a partir da 20 horas até pelo menos às 06 horas da manhã; Vereador 
Felipe Sálvia PDT I. 885/483/08 Solicita a realização de melhorias na Rua Siqueira 
Campos no Bairro Central, por solicitação dos moradores;Vereador Felipe Sálvia PDT I. 
886/484/08 Solicita a realização de melhorias na Rua Ibaré no Bairro Floresta; Vereador 
Felipe Sálvia PDT I. 887/485/08 Solicita ao executivo para que determine a Secretaria 
Municipal de Obras a realização de melhorias no trecho sem pavimentação da Avenida 
Antônio José Barlette, Bairro Santo Antônio; Vereador Felipe Sálvia PDT I. 888/486/08 
Solicita ao setor competente melhorias na pista de skate localizada junto ao bairro 
Sommer, Vereador Paulino de Moura PTB, Vereador Antonio Azir PTB e Vereador 
Cláudio Santos PSDB I. 889/487/08 Solicita melhorias na rua Polidoro Albuquerque até a 
Av. São Bento Vereador Paulino de Moura PTB Vereador Antonio Azir PTB E Vereador 
Cláudio Santos PSDB I. 890/488/08 Solicita ao setor competente com a maior brevidade 
possível providências quanto ao sistema de funcionamento das sinaleiras instaladas na 
Av. Flores da Cunha. Nossa solicitação prende-se ao fato de que fomos procurados por 
muitos motoristas reclamando do tempo de espera no sinal vermelho. Vereador Felipe 
Sálvia PDT I. 891/489/08 Solicita ao setor competente para que seja feitas melhorias 
como patrolamento, cascalhamento e compactação nas ruas do Bairro Cantares, devido 
aos buracos existentes no local e ao péssimo estado de trafegabilidade; Vereador Gilnei 
Jarré PSDB I. 892/490/08 Solicita ao Setor Competente para que seja efetuado o conserto 
da boca de lobo tipo sifão localizado na Rua Venâncio Aires em frente ao estabelecimento 
Bendrigo Hair Fashion; Vereador Gilnei Jarré PSDB I. 893/491/08 Solicita ao setor 
competente para que seja feitas melhorias como patrolamento, cascalhamento e 
compactação no pátio da Empresa Transportes Cechetto Ltda, localizado na antiga 
Annevel BR 285, tendo em vista de que o município de Carazinho não possui empresas 
para realizar tal atividade, necessitando assim do poder público. Vereador Gilnei Jarré 
PSDB I. 894/492/08 Solicita ao setor competente que seja realizado o reperfilamento na 
Rua Ipiranga no trecho compreendido entre a Rua Polidoro Albuquerque até a Avenida 
São Bento, tendo em vista que o trânsito tornou-se intenso em virtude das obras de 
melhorias realizadas na Avenida Pátria; Vereador Paulino de Moura PTB,  Vereador 
Antonio Azir PTB e Vereador Cláudio Santos PSDB.  REQUERIMENTOS R. 895/127/08 
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Solicitam que, seja enviado ofício de profundo pesar aos familiares do Sr. Ênio Bervian, 
pelo seu falecimento ocorrido no último dia 30/04/2008, o qual manifestamos os mais 
profundos sentimentos pelo infausto acorrido. Vereador Luiz Leite PDT R. 896/128/08 
Requerimento do mesmo teor Vereador Vilson Paese PDT R. 897/129/08 requerimento 
mesmo teor Vereador Déio PMDB R. 898/130/08 requerimento também do mesmo teor  
do Vereador Paulino de Moura PTB R. 899/131/08 Solicita que seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho ao Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio 
de Carazinho, ACIC e CDL sugerindo que os mesmos entrem em contato com os 
representantes dos Supermercados de Carazinho, visando sensibilizá-los quanto a não 
abertura do comércio no próximo domingo dia 11 de maio – Dia das Mães. Sabemos de 
que há em vigor uma decisão judicial que lhes permite abrir seus estabelecimentos 
comerciais nos domingos, mas como em nosso município esta é uma novidade presente 
há apenas alguns meses, estamos sugerindo que os mesmos não sejam abertos, levando 
em consideração o fato de que muitas mães estarão neste dia trabalhando, ou então em 
casa, longe de seus filhos funcionários destes estabelecimentos. Com tal atitude, 
estaremos possibilitando que em um dia tão especial, dedicado as Mães, estes 
trabalhadores possam usufruir o convívio de sua família, junto aos seus, homenageado 
aquela que é merecedora de toda atenção, respeito e carinho, pelo papel que representa 
não só dentro do lar, mas na sociedade. Vereador Felipe Sálvia PDT R. 900/132/08 
Solicita que a seguir  da aquiescência do plenário encaminhe-se ofício externando 
condolências aos familiares da Sra. Lurdes Michelles D’Avila pelo seu passamento 
ocorrido no dia 04 de maio de 2008, em nossa cidade. Expressamos nosso pesar e 
auguramos à família a superação deste lamentável e melancólico episódio. Vereador 
Gilnei Jarré PSDB R. 901/133/08 Solicita que seja enviado oficio, com votos de profundo 
pesar aos familiares do Senhor Egon Hepp, pelo seu falecimento ocorrido no dia 29 de 
abril do corrente; Jesus disse  “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda 
que morra, viverá; e quem vive e crê em mim nunca morrerá” a família enlutada do sr. 
Egon Hepp os nossos mais sentidos pêsames Vereador Vilson Paese PDT  MOÇÕES  M. 
902/179/08 Solicita que, seja enviado ofício de cumprimentos aos gerentes Paulo 
Zanferrari – Supermercado Economia e Verno Leonhardt – Supermercado Boa Vista, 
parabenizando pela iniciativa de substituir as sacolas plásticas por sacolas ecológicas.  
Vereador Luiz Leite PDT M. 903/180/08 o vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após submetido ao plenário seja enviado oficio de cumprimentos ao sr. 
Daniel Q. Sperb coordenador do curso de design e ao professor de design Fabio Redin do 
nascimento  ambos da Ulbra Carazinho,  parabenizando pelo grande projeto escritório de 
inovação em design e tecnologia industrial Vereador Luiz Leite PDT M. 904/181/08 o 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário 
seja enviado ofício de cumprimentos ao Sr. ADELAR ANTÔNIO GATTO, presidente da 
ASCAMAJA parabenizando pelo grande determinação e desempenho frente à 
organização e participação da região da XI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios; 
Vereador Luiz Leite PDT M. 905/182/08 o vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após submetido ao plenário Solicita que, seja enviado ofício de 
cumprimentos ao atleta Sr. Anselmo Souza parabenizando pelo 1º lugar na Rústica do 
Trabalhador categoria acima dos 60 anos realizado na cidade de Cruz Alta. Vereador Luiz 
Leite PDT M. 906/183/08 o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que 
após submetido ao plenário seja enviado ofício parabenizando o sr. Oli Muller presidente 
da FEISA pelo grande sucesso da feira  Vereador Luiz Leite PDT M. 907/184/08 o 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário 
seja enviado ofício de cumprimentos ao presidente do SPORT CLUB INTERNACIONAL 
extensivo ao técnico e todos os jogadores do time parabenizando pelo titulo GAUCHÃO 
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2008 conquistado no dia 04/05/2008. A conquista foi absolutamente merecida, o time do 
Internacional teve um desempenho espetacular, com um grupo altamente qualificado e 
lutando arduamente com determinação, vontade e garra alcançando o 38º título de 
campeão gaúcho sendo mais um para sua vasta galeria; Vereador Luiz Leite PDT peço 
ao autor para subscrevê-lo PDT M. 908/185/08 o vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental que após submetido ao plenário seja enviado de cumprimentos a 
Diretora do SENAC – CARAZINHO Sra. Luciana Meyer, parabenizando pela “1º Feira de 
Oportunidades do SENAC-RS” em alusão ao Dia Do Trabalho realizado no último dia 
03/05/2008. Vereador Luiz Leite PDT M. 909/186/08 o vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental que após submetido ao plenário seja enviado ofício de cumprimentos 
aos diretores da empresa Doralei Maria Leite (Supermercado Economia), pela brilhante 
iniciativa em colocar a disposição dos clientes em suas lojas as sacolas ecológicas, 
começando a conscientizar a população a importância da substituição das sacolas 
plásticas que poluem e degradam o meio ambiente e que chegam a levar até duzentos 
anos para se decompor, trazendo sérios danos à natureza comprometendo a 
conservação das nossas reservas naturais e da própria vida em si. Vereador Vilson Paese 
PDT M. 910/187/08 o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
submetido ao plenário seja enviado ofício parabenizando o Deputado Estadual do Estado 
do Rio Grande do Sul, na pessoa do Sr. Márcio Biolchi, pela liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 78.000,00 (Setenta e oito mil reais), neste mês de maio de 
2008, juntamente com o governo do Estado para o Hospital Comunitário de Carazinho – 
HCC, para a realização da reforma do setor e implantação da clínica psiquiátrica, 
atendendo as reivindicações dos Vereadores desta Egrégia na pessoa dos Srs. Adroaldo 
De Carli e Vilson Paese. M. 911/188/08 o vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após submetido ao plenário seja enviado ofício parabenizando o 
Supermercado Coqueiros de Carazinho, na pessoa do Sr. proprietário Leandro 
Rheinheimer, pela solidariedade prestada no Dia do Trabalhador, realizando um mutirão 
de limpeza e de embelezamento da área externa do Asilo São Vicente de Paulo, em 
nosso município. Nossos parabéns, a direção e funcionários pela iniciativa do grupo em 
ajudar e colaborar com a instituição que abriga 47 pessoas; Vereador Adroaldo De Carli 
PMDB M. 912/189/08 o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
submetido ao plenário seja enviado ofício parabenizando ao SPORT CLUB 
INTERNACIONAL pela conquista do Campeonato Gaúcho 2008 no ultimo domingo dia 04 
de Maio de 2008, a disputa realizada contra o Esporte Clube Juventude no estádio Beira 
Rio em Porto Alegre;  parabéns ao sport club internacional pelo brilhante desempenho em 
todo o campeonato gaúcho Vereador Déio PMDB M. 913/190/08 também peço para 
subscrever o mesmo. o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
submetido ao plenário seja enviado ofício ao Prefeito de Passo fundo o Sr. Airton Dipp e 
demais organizadores, Patrocinadores, parabenizando pelo grande evento que foi a Efrica 
2008 realizada em Passo Fundo nos dias 30 de abril a 04 de maio de 2008; Vereador 
Déio PMDB M. 914/191/08 o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que 
após submetido ao plenário seja enviado  ofício ao Prefeito de Sarandi o Sr. Reinaldo 
Nicola e demais organizadores, Patrocinadores, parabenizando pelo grande evento que 
foi a Feisa 2008 realizada em Sarandi nos dias 30 de abril a 04 de maio de 2008; 
Vereador Déio PMDB M. 915/192/08 o vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após submetido ao plenário seja enviado ofício ao Prefeito de Soledade o 
Sr. Olavo Valendorff e demais organizadores, Patrocinadores, parabenizando pelo grande 
evento que foi a Exposol 2008 realizada em Soledade nos dias 01 a 04 de maio de 2008; 
Vereador Déio PMDB M. 916/193/08 o vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após submetido ao plenário sejam enviados ofícios para a APROCAR, 
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CPERGS, Sindicatos do Município de Carazinho, Parmalat, Empresa Gloria, Rotoplastyc, 
Coviplan, Mekal, Postos Dudali, Postos Cavol, Posto Centro, Posto RH Riss, Posto Bufon, 
Posto Atlantic, Posto Latina Hiper Boa Vista, Latina Petro Pátria, Posto do Baixinho, Posto 
Centro, Posto Belenzier e Posto Cruzaltinha e também para as Rádios AM e FM do nosso 
Município, parabenizando a todos os trabalhadores do nosso município pela passagem do 
1 de maio dia do trabalhador. Parabéns a todos os trabalhadores da nossa região aqueles 
que trabalham pelo desenvolvimento do nosso município que incansavelmente trabalham 
de sol a sol buscando o desenvolvimento e uma vida melhor. Vereador Déio PMDB M. 
917/194/08 o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido 
ao plenário seja enviado ofício parabenizando a Sras. Miriam, Denise e Gabriela Knnor, 
parabenizando pelo seu novo empreendimento a loja DMMG que inaugurou no dia 02 de 
maio de 2008 em nossa cidade; parabéns Vereador Déio PMDB  Presidente Vereador 

Luiz Leite após a leitura das indicações dos requerimentos e moções, nós temos o 
espaço reservado da tribuna livre para a conselheira tutelar  Sandra Loss, foi solicitado 15 
minutos. Pergunto aos srs. Vereadores se vão suprimir o intervalo regimental, PMDB, 
bancada do PDT, suprimir, então esta suprimido o intervalo regimental e na ausência da 
conselheira tutelar Sandra Loss que faria uso da palavra na tribuna livre pelo espaço de 
15 minutos nós damos prosseguimento aos trabalhos passando então de imediato se não 
houver acordo dos senhores vereadores ao grande expediente. Eu gostaria de nominar os 
vereadores que irão usar da palavra no grande expediente. Solicito aos srs. Vereadores 
se podemos voltar anteceder o grande expediente concedendo a palavra ainda a 
conselheira tutelar Sandra Loss que havia marcado para uso da palavra neste plenário. 
Conforme acordo entre as lideranças e vereadores fará uso da palavra agora a 
conselheira tutelar Sandra Loss pelo espaço de 15 minutos, pois não Vereador Paulino de 
Moura  Vereador Paulino de Moura  sr. presidente, a vossa senhoria já anunciaste neste 
microfone  que o intervalo regimental esta suprimido e que de imediato iniciaria-se o 
grande expediente, eu Vereador Paulino pondero que se a conselheira for usar da tribuna 
não se faça o grande expediente, porque o sr. já anunciou o grande expediente e agora 
nós voltamos atrás e então quer dizer o regimento desta casa não tem validade nenhuma.  
Presidente Vereador Luiz Leite Vereador não é uma questão de regimento e sim de 
bom senso, a conselheira se encontrava em uma outra reunião conforme eu fui informado 
e eu perguntei aos srs. Vereadores se havia algum problema em antecipar novamente a 
palavra e conceder a palavra a conselheira tutelar e a maioria dos vereadores 
concordaram.  Vereador Paulino de Moura  sr. presidente o que nunca me faltou foi bom 
senso, então faltou prudência a vossa senhoria de fazer de imediato isso, o sr. me perdoa 
porque eu tenho que dizer o que eu penso e não estou aqui para ser manipulado ou não, 
eu estou lhe dizendo que então faltou, porque o sr. esta dizendo que eu não tenho bom 
senso e eu sempre demonstrei nesta casa bom senso, então eu quero só colocar isso, 
não tem problema nenhum pode é um órgão instituído da cidade e que precisa falar 
alguma coisa para nós vereadores e pra comunidade e eu concordo plenamente mas 
então que se suprima o grande expediente porque a vossa senhoria já chamou o grande 
expediente e ele deveria se iniciar agora ou inicia o grande expediente e depois a 
conselheira fala, seria isso sr. presidente.  Presidente Vereador Luiz Leite vereador em 
nenhum momento foi dirigido alguma coisa a sua pessoa, eu falei em bom senso da casa 
legislativa, dos vereadores e fui claro, não foi uma questão pessoal, dirigida a vossa 
excelência e eu pergunto a vossa excelência, se a vossa excelência concorda que ela 
faça uso da palavra ainda antes do grande expediente, a questão de realizar ou não o 
grande expediente é uma questão de acordo com lideranças porque a maioria já 
concordaram, então eu até lhe passo a incumbência falar com os demais vereadores 
quanto a realização do grande expediente, pois não Vereador Vilson  Vereador Vilson 
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Paese  questão de ordem, até porque esta casa sempre teve a boa disciplina e nós temos 
certeza absoluta que o Vereador Paulino de Moura também preza e vossa excelência e 
os demais vereadores por isso. Esta aqui a conselheira que vai falar, para o conselho vai 
ser muito importante, para esse Poder Legislativo ouvir, mas como é quinze minutos sr. 
presidente, nobres colegas haverá tempo para que depois nós possamos, que quer usar 
da palavra até porque o espaço do grande expediente é por uma hora, então havendo 
todo o bom senso deste parlamento que haja depois a complementação com os 
vereadores que queiram usar da palavra, mas é natural que nós queiramos ouvir sim o 
conselho que representa e que será muito importante para o poder legislativo.  
Presidente Vereador Luiz Leite pois não  Vereador Antonio Azir  Vereador Antonio Azir  
por questão de ordem, nós saudamos todos os componentes do conselho tutelar de 
Carazinho  que sem sombra de duvidas realiza um excelente trabalho com a nossa 
criança e adolescente e entendo ser de fundamental importância a participação deste 
conselho aqui na casa do povo para trazer esclarecimentos e também para que possa  
nos passar a atual situação que a gente sabe que devido até a droga que esta infiltrada  
na nossa juventude e de dramaticidade. Quanto a conselheira Sandra Loss em nome da 
bancada do PTB nós queremos dar as boas vindas, porque o Vereador Vilson Paese na 
sua habitual cordialidade até atropelou o protocolo e não deixou com que o presidente 
convidasse os lideres de bancada para que acompanhassem a conselheira até este 
plenário. Então em nome da bancada do PTB, sejam todos bem vindos e a conselheira 
Sandra o nosso reconhecimento pelo seu trabalho que já conhecemos de longa data e 
representando o conselho hoje aqui nesta tribuna nós só temos a dizer que somos muito 
gratos por terem vindo aqui nesta noite obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  
concedemos a palavra a conselheira tutelar Sandra Loss Conselheira Tutelar Sandra 
Loss boa noite, meu nome é Sandra Regina  Loss Carneiro, sou conselheira tutelar. 
Prezado sr. Luiz Leite, presidente da Câmara de vereadores, cumprimentando a vossa 
senhoria estendo meus cumprimentos aos demais membros deste Poder Legislativo. 
Conselho tutelar vem na oportunidade apresentar um breve relato das ações 
desenvolvidas na gestão 2008/2010 no trimestre deste ano. Este conselho quanto órgão 
de proteção a criança e adolescente tem por finalidade atender diretamente a esta 
demanda aplicando as medidas de proteção integral prevista no estatuto da criança e do 
adolescente em seu artigo 101. dentre elas destaca-se orientação, apoio e 
acompanhamento a pais, crianças e adolescentes, abrigo e entidade, inclusão em 
programas comunitários e oficial a todos e requisição de tratamento medico e psicológico. 
Nossa carga horária é de 40 hs semanais, com atendimento das 8:30 hs as 11:45 hs e 
das 13:30 hs as 17:00 hs. No estabelecimento com plantões de 24 hs em sobre aviso, 
sendo que nos finais de semana é realizado um plantão de 48 hs por diferentes 
conselheiros, isto é, seguindo uma escala. O conselho tutelar é composto por cinco 
conselheiros que aos quais farão o restante das apresentações, a media de atendimento 
é de 25 casos diários, percorremos cerca de 150 Km na nossa comunidade, afim de 
atender as situações demandadas pela comunidade deste município. Hoje o conselho 
tutelar é um órgão que presta serviços de grande validade para a nossa comunidade, 
também é um órgão permanente autônomo, não jurisdicional conforme o estatuto da 
criança e do adolescente em seu art. 101, 131. convido a conselheira Susana para 
continuar os trabalhos.  Conselheira Susana boa noite a todos é uma alegria muito 
grande estar aqui de volta nesta casa onde trabalhei durante o ano de 2006 e fiz grandes 
amigos e amigas e estou feliz de estar aqui hoje novamente. Bom eu vou falar sobre as 
atribuições do conselho tutelar, vai ser bem rapidinho pra não tomar muito tempo. Hoje eu 
me atrasei porque o meu plantão é bem corrido as 8:00 hs cheguei em casa peguei as 
coisas e sai de volta, então desculpem o atraso, mas estamos ai pra ser rápido. São 
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atribuições do conselho tutelar. Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses 
previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, 01 a 06. 
atender e aconselhar os pais ou responsáveis aplicando as medidas previstas no art. 129, 
01 a 07. 3º - promover a discussão de suas decisões podendo para tanto: A) requisitar 
serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviços social, previdência, trabalho e 
segurança. B) representar junto a autoridade judiciária nos casos de descumprimento 
injustificados de suas deliberações. 4º - encaminhar o ministério publico notícia ou fato 
que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. 
Encaminhar a autoridade judiciária os casos de sua competência. Providenciar a medida 
estabelecida pela autoridade judiciária previstas no art. 101 dela para adolescente no ato 
infracional. 7º expedir notificações. 8º requisitar certidões de nascimento e de óbito da 
criança e do adolescente quando necessário. 9º assessorar o poder executivo local na 
elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente. 10º representar em nome da pessoa da família 
quanto a violação dos direitos previstos no artigo 220 parágrafo 3º inciso 2º da 
constituição federal. 11º representar ao ministério público para efeito das ações de perdas 
ou suspensão do pátrio-poder. Teria os artigos aqui, mas como o tempo é curto, quem 
conhece o estatuto vai saber quais as nossas atribuições. Então eu vou passar a palavra 
para a minha outra colega, que vem falar, a Cleuza, muito obrigado.  Conselheira Cleuza   
Em primeiro lugar boa noite a todos vocês meu nome é Cleuza Pitan da Silveira, não vou 
me demorar, serei breve, eu farei um breve relato sobre o trabalho e gostaria de colocar 
aos srs. E sras. Que o conselho tutelar hoje, ele deixa de ser uma função né para uma 
profissionalização. Falo isso porque.  Porque antigamente o conselho tutelar eram 
pessoas boas, de bom coração, que ajudavam as pessoas, impossível agora né gente, a 
demanda é muito grande, nosso trabalho é um trabalho que a gente tem, corremos alta 
periculosidade também, nós temos situações muito difíceis  pra atender, perigosas, por 
isso que eu acho a necessidade de cada vez o conselho tutelar  ser mais 
profissionalizado. Isso sem duvida, gostaria de deixar, colocar também, tem muitas 
pessoas que perguntam quanto que vocês ganham? Tem poucas pessoas que os daqui 
já sabem, mas de qualquer maneira já tinha posto no relato para colocar que o nosso 
salário é de R$ 848,00 e tem mais uma taxa de alimentação, né, ou vale alimentação, 
desculpe. Trabalhamos com bastante seriedade e comprometimento, não tem como um 
conselho tutelar não ser assim. A gente cada vez mais tem que ter comprometimento 
mais seriedade no nosso trabalho, a gente esta a disposição de todos os senhores a 
quais quer perguntas que gostariam de fazer, convidamos também os senhores e 
senhoras para conhecer o nosso estabelecimento do conselho tutelar na rua 24 de 
janeiro, 53. Alguém tem alguma duvida ou quer nos colocar alguma coisa a gente esta 
aberto a comunidade, desde já agradeço a presença de vocês, por estar nos escutando, 
desculpem o atraso é que quando a plantonista ta trabalhando é difícil e a gente tem um 
carro só pra trabalhar e uma plantonista então quando se ta fazendo um atendimento 
muitas vezes se atrasa um outro atendimento porque nós não temos como estar nestes 
dois lugares ao mesmo tempo. Muito obrigado.  Conselheiro Anderson boa noite então a 
todos, procurarei ser breve também, primeira vez que eu estou entrando no recinto da 
Câmara de Vereadores estou me sentindo bem confortável e agradeço também a 
oportunidade né e podemos expressar um pouco do nosso trabalho. Então considero o 
trabalho de conselheiro mais do que um simples ver a realidade nua e crua, né, e muito 
menos como nobre, como algumas pessoas consideram, porque nós estamos 
trabalhando com pessoas e famílias totalmente desestruturadas na nossa sociedade e por 
exemplo, um exemplo disso é a drogatição como já foi colocado aqui né, que temos 
atendido um grande numero de adolescentes, de crianças e de famílias que vem nos 
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procurar e pais totalmente desesperados, desesperansosos também e muitas vezes nós 
nos colocamos no lugar deles e nos sentimos assim também e portanto contamos muito 
com a rede de apoio que é formada no município  e ainda bem que temos uma rede 
principalmente na área da saúde e na secretaria de saúde o CAPSI, o COMEM também 
tem nos dado grande apoio principalmente nesta questão da luta contra a drogatição, 
sabemos que não é fácil mas estamos ai para tentar fazer o melhor. Temos casos de 
prostituição infantil também e de exploração sexual infantil que esta alarmante também, 
sabemos o quão difícil é esta luta diária e o que mais indigna são as pessoas que 
procuram crianças, que procuram, são crianças mesmo a gente tem relatos disso, 
pessoas adultos, pais de família, pessoas com um grande poder aquisitivo, 
socioeconômico e até é o mais indignante nisso tudo, né, é a violência intra familiar 
também não deixa de ser pouca coisa, temos encontrado muitas famílias que tem graves 
discussões, filhos batendo em pais, pisando no pescoço de pais, de mães e bom, tudo 
isso reflete só esta questão de falta de limites que a gente sempre tenta colocar na 
cabeça destes pais que eles tem esse poder, que lês podem que eles tem a 
responsabilidade e nós temos tentado ressaltar nesses pais que eles tem a 
responsabilidade sim, mas culpa nunca, porque culpa é uma coisa muito forte e na 
medida que a gente vai só reforçando a culpa neles, parece que vai piorando então é 
melhor colocar como responsabilidade e são responsáveis sim e nós estamos ai pra 
tentar ajudar neste sentido, então este conselho não foi eleito apenas para defender os 
princípios do ECA, mas sim para não fechar os olhos diante da omissão e negligencia de 
certos pais ou de furos na rede que a gente encontra as vezes e se propõe desde o inicio 
pela mudança e opta sempre pelo melhor para as crianças e adolescentes deste 
município e pra que as leis sejam cumpridas  da melhor forma possível, muito obrigado e 
boa noite a todos.  Conselheira Elizete boa noite sras. E srs. Eu só quero fazer uma 
explanação rápida de uma capacitação que foi fornecida pelos conselhos tutelares em 
Porto Alegre do dia 13 até o dia 18 do programa estadual RS conselho tutelar. Foi um 
programa criado pela secretaria de justiça do desenvolvimento social junto com a 
cidadania dos direitos humanos onde esse programa foi criado, foi aprovado dia 22/02 
pela FAMURS que foi em torno de 250 prefeitos dos 487 municípios que tem no RS, 
então nesse 1º modulo e esse programa estadual vai fornecer 80 módulos de capacitação 
mais 24 de complementação onde vai sair 2500 conselheiros capacitados na área. Qual é 
o objetivo deste programa? Este programa tem o objetivo de qualificar conselheiros na 
área do seu município e conhecer as demandas do nosso município no sentido de abuso 
violência infrações e fazer com que tenha mais alunos em sala de aula, fazer com que 
tenha as gestantes com pré-natais em dia, fazer com que diminua o índice de drogatição 
no seu município e por ai a diante. Eu teria muita coisa pra explanar mais não vai ter 
tempo, ta alemão, fica para a próxima. Não fica pra próxima eu só me senti no dever de 
colocar a nossa comunidade a par de que conselho tutelar não é só aquele conselheiro 
que fica lá dentro, nós trabalhamos muito mesmo pela comunidade e somos pouco 
reconhecidos. Então nós gostaríamos que assim, que a comunidade soubesse que o 
conselho tutelar esta procurando se qualificar tecnicamente e levar o conhecimento aos 
gestores administrativos, que conselho tutelar tem muita força na comunidade e podemos 
fazer muito, muito mesmo. Obrigado a todos.  Presidente Vereador Luiz Leite não 
havendo mais conselheiros porque já falaram os cinco, na tribuna desta casa para expor 
seus trabalhos do conselho tutelar nós passamos a palavra aos senhores vereadores que 
queiram questionar alguma coisa, alguma pergunta, fazer algum comentário sobre os 
trabalhos dos conselheiros tutelares da nossa comunidade. A palavra esta a disposição. 
Vereador Paulino de Moura Vereador Paulino de Moura sr. presidente, srs. Vereadores, 
comunidade, imprensa, radio diário da manha, radio gazeta, srs. Conselheiros tutelares, o 
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meu direcionamento, a minha pergunta ao sr. presidente que não tem nada a ver com a 
vossa senhoria, graças a Deus que nós somos humanos, nós somos passiveis de falhas, 
acho que o trabalho dos conselheiros tutelares ficou prejudicado, com toda a sinceridade 
porque nós podíamos explorar mais, nós podíamos ouvir mais e a coisa quando ela 
começa atravessada ela não termina com o objetivo que a gente gostaria de ter e eu 
pediria que o sr. presidente, srs. Vereadores, um requerimento a onde o conselho tutelar 
possa voltar a esta casa, para que nós possamos realmente esmiuçar a ação que lês 
desenvolvem, o trabalho que eles fazem em prol da nossa comunidade e que eu tão bem 
sei o quanto é bem feito esse trabalho, e quanto esta evoluindo esse trabalho em prol da 
nossa sociedade porque realmente hoje o conselho tutelar e quando eu digo o conselho 
eu digo a nossa sociedade ela precisa realmente agregar valores, agregar 
conhecimentos, porque a coisa não pode se fazer amadoramente, então quer dizer assim, 
que em nenhum momento eu quero prejudicar a explanação de vossa senhoria, mas eu 
gostaria sr. presidente em uma outra oportunidade de pedir desculpa, escusas a vossa 
senhoria porque é nós por questão regimental atropelamos e eu me considero assim 
culpado nisso porque nós tínhamos já de imediato pedido pra que se realizasse o grande 
expediente e a conselheira chegando nós colocamos ela sem os lideres de bancada 
conduzi-las até a tribuna e então assim, eu sei que eu também atropelo eu sei que 
também tenho defeitos, eu pediria que elas viessem novamente e nos embasasse, nos 
trazer subsídios pra que nós possamos defender, para que nós possamos noticiar, para 
que nós possamos trazer conhecimento aos familiares que tanto necessitam do trabalho 
de vocês e tenham a convicção plena eu acredito muito nas conselheiras e conselheiros 
tutelar, só que eu gostaria que nos trouxesse mais informação, mais comunicação, então 
seria o meu “explanamento”  e agradecer pela vinda destes conselheiros e como disse o 
Vereador Antonio Azir nós do PTB estamos solidários a ação desenvolvida pelo conselho 
e não leve daqui a imagem ou a visão que eu estou contra as vossas senhorias, eu pedi o 
cumprimento do regimento interno e até fui um pouquinho áspero com o meu presidente e 
estou pedindo desculpas. Então eu acho que nós devemos reiniciar o que não aconteceu 
na minha visão, porque elas não se explicaram, mas não nos deram maior abrangência 
sobre o desenvolvimento que ora existe e estão fazendo bem feito, obrigado.   Presidente 

Vereador Luiz Leite cabe salientar vereador com todo o respeito por esta casa, as 
pessoas que aqui se encontram que não houve confusão nenhuma, o que houve foi um 
pouquinho de atraso das senhoras conselheiras por outros compromissos  já explicados e 
porque o plenário é soberano nestas questões uma vez decidido que poderiam usar da 
palavra a minoria se torna voto vencido. Então o plenário é soberano e achou por bem 
ouvir as conselheiras e a qual agiu mais correto possível e contemplou muita coisa que as 
pessoas não sabiam e no protocolo dos trabalhos desta noite, no roteiro sr. vereador 
estava escrita somente a Sandra Carneiro, para usar da palavra, nós não sabíamos que 
os demais conselheiros que usaram muito bem desta tribuna também iriam falar, porque 
de repente nós poderíamos ter entrado num acordo entre os vereadores e estendido mais 
o tempo para que eles pudessem fazer uma explanação mais ampla, mas a mesa acata o 
seu requerimento verbal e fica a cargo dos conselheiros que são conselheiros do nosso 
município para que marquem uma outra data para usar essa tribuna com mais tempo para 
fazer uma explanação mais abrangente para que os srs. Vereadores e as pessoas que 
aqui se dirigem para assistir as reuniões possam ter uma idéia do que é o trabalho árduo, 
muito árduo dos nossos irmãos aí que cuidam também dos nossos irmãozinhos menores. 
Continua a palavra a disposição Vereador Vilson Paese.  Vereador Vilson Paese sr. 
presidente, nobres colegas, nossa saudação muito especial ao conselho tutelar de 
Carazinho, conselheiras e conselheiro que estão aqui no poder legislativo de Carazinho, 
vossas senhorias realmente fazem um trabalho brilhante  e a cada dia e a cada noite, 
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diuturnamente o momento que nós vivenciamos vai exigir mais de vossas pessoas, pela 
situação que nós estamos vivendo hoje. Antes que eu coloque também quero falar que de 
forma nenhuma o Vereador Vilson Paese quis atropelar o protocolo, como o presidente 
não solicitou aos lideres de bancada o que o Vereador Vilson Paese simplesmente fez foi 
com que a conselheira Sandra estava já na entrada, o que o Vereador Vilson Paese só 
abriu e fez a recepção até porque eu não sabia se era uma, se era duas ou era três, mas 
de forma nenhuma para prejudicar os  demais lideres de bancada. Colocando isso tira 
todas as duvidas dos vereadores e a minha tenha certeza vossa excelência e dos 
conselheiros inclusive também do Vereador Paulino de Moura que só teve a intensão de 
ajudar e essa é a nossa intensão  fazer sempre o melhor. Mas o que este vereador tem 
de preocupação hoje, o estatuto do adolescente, aonde vocês se baseiam e tem que ser 
dentro do estatuto e quem fez essa legislação são políticos e vocês só tem que cumprir, 
eu tenho preocupação e muita. Falava esses dias aqui na câmara que vai faltar mão de 
obra para mecânico, para eletricista e para outras profissão, porque antigamente, e quem 
é  mais maduro aqui, tem mais de 40 anos sabe que o filho acompanhava o pai, 
trabalhava, não era trabalho escravo, escravizar é fechar o filho, acorrentar, queimar o 
filho, matar, isso é “bandidagem”, agora o pai que ensina e que ensina e da condições 
para ele estudar um turno e poder trabalhar eu não vejo escravidão nenhuma. Tenho 
preocupação sim, que eu também fui vitima do sistema e o meu filho teve tudo, filho de 
professora e de um pai que não era analfabeto, ia em bons colégios, freqüentando dois 
cursinhos particular, mesmo assim caiu nas drogas, internamos, tratamos, cuidamos e 
não teve condições de nós fazer a volta não deu tempo, foi vitima do sistema cruel, 
bandido que acaba com as famílias. Então falo eu que tenho conhecimento de causa e de 
um pai sofrido que nós temos sim e aí esta o trabalho de vocês e o parlamento, todos os 
poderes, câmara de vereadores, assembléia legislativa, câmara federal, senado, tem sim 
que se preocupar hoje com a droga, o aumento da droga ta acabando com a família, ta 
acabando com os valores e enquanto só pensam no narcotráfico, os bandidos do sistema 
que eu não tenho medo de falar, porque traficante pra mim só é bom morto, ta, esses 
acabam com a nossa família e vocês fazem um trabalho de acompanhar nos colégios, 
nas casas vendo o sofrimento, eu imagino como vocês ouvem, escutam as histórias que 
trás pra dentro de casa  o sofrimento. Nós aqui também é um confessionário que nós 
acompanhamos muito. Tomara a Deus que os homens e as mulheres e a sociedade de 
bem possa realmente fazer a volta nesse grande mal que a droga ta afetando o mundo 
todo e Carazinho não ficou pra traz no sistema. Parabéns a vocês continuem trabalhando 
tenho certeza que pelo presidente e pelos colegas de todas as bancadas aqui, os 10 
vereadores o poder legislativo esta sempre de portas abertas pra vocês e pra que nós 
possamos fazer um trabalho junto e para que a sociedade do bem não sofra tanto quanto 
já vem sofrendo, muito obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite continua em 
discussão com a palavra, não havendo mais vereador querendo fazer uso da palavra nós 
agradecemos a presença de vocês aqui e conforme o vereador Paulino, o vereador 
paese, o vereador Azir, colocaram esta casa esta a disposição de vocês todos os 
conselheiros para que possamos juntos elaborar e executar na nossa comunidade um 
trabalho capaz de resgatar a  dignidade dos nossos adolescentes, das nossas crianças, 
dos nossos jovens, enfim da família carazinhense. Meu muito obrigado a vocês, que Deus 
conduza vocês sempre com muita sanidade, com muita inteligência, com muito 
humanismo nas ações de vocês que essas crianças realmente os adolescentes, os jovens 
precisam muito de vocês e se eles precisam de vocês, precisam do apoio de todos nós e 
Carazinho em nome do Poder Legislativo agradece a vocês todos, muito obrigado. 
Passamos então de imediato ao grande expediente, para fazer uso da palavra no grande 
expediente o Vereador Cláudio Santos, bancada do PSDB.  Vereador Cláudio Santos  
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sr. presidente, colegas vereadores, Sergio Cornélio diário da manhã, radio, Ana Maria 
radio gazeta,  demais pessoas que participam conosco nesta reunião, servidores da casa, 
marcos Soares, suplente do vereador do PTB, conselheiras e conselheiro tutelar, que 
participaram trazendo aqui apenas uma palhinha daquilo que é o dia a dia dos senhores 
no trabalho profissional. Dizer sr. presidente que venho a esta tribuna aproveitando essa 
oportunidade de não antes, mas usando o espaço do grande expediente para dizer o 
quanto esse vereador desde 2001 quando entrou na câmara tem feito junto com o 
conselho tutelar, todas as mudanças que houveram de 2001 até agora este vereador teve 
a frente, com o acompanhamento dos conselheiros e também do CONDICA, ... professor 
Paulo, que acompanhou sempre e que sabe  que enquanto se podia participar o Vereador 
Cláudio Santos era o representante no CONDICA na câmara de vereadores e em todas 
as reuniões participava e acredito sr. presidente, colegas vereadores de que com o auxilio 
dos demais vereadores passando esse projeto que teve que vir do executivo que não 
pode sair do Vereador Cláudio Santos transformando a eleição de Carazinho do conselho 
tutelar fez com que dos 40 que poderiam votar 38 compareceram apenas 02 não puderam 
votar porque agora mudou  a eleição então apenas somente votam as entidades   
indicadas pelo CONDICACAR, para eleger os conselheiros. Eu creio sr. presidente, 
colegas vereadores de que houve não fazendo uma comparação com o passado, mas 
falando em presente, em futuro eu creio que houve uma mudança significativa no que diz 
respeito ao trabalho dos conselheiros com a comunidade e nós vivemos no dia a dia e 
sabemos o quanto é difícil essa luta, essa lida. E gostaria sr. presidente de parabenizar  o 
trabalho que é feito e ainda creio sr. presidente de que participando e representando a 
câmara  como votante na eleição do conselho tutelar eu perguntava pra qualificação do 
único homem representante do conselho, que é psicólogo, se a intensão dele era de 
permanecer no conselho pra adquirir experiência ou estava no conselho colocando o 
nome a disposição esperando uma vaga de trabalho profissional psicológico pra daí então 
deixar o conselho tutelar e partir para a parte profissional dele como psicólogo. Ele me 
dizia que trabalharia se eleito fosse pela vontade como os demais tem, mais qualificou sr. 
presidente, inclusive com psicólogo, que no qual tenho certeza que ajuda não somente 
resolver as questões familiares mas também as questões internamente dos próprios 
conselheiros porque pela profissão dele, que ele exerce como psicólogo tem o 
conhecimento pra isso. E trouxeram sr. presidente pessoas novas que vieram somar-se a 
esses outros novos, novos conhecimentos porque saiu com a  certeza que aquilo que se 
tinha antes e essa era a preocupação do vicio. E eu me lembro sr. presidente de 
perguntas que eu fiz na oportunidade quando nós estivemos  conversando com eles,é de 
que praticamente todo conselheiro venha a esta casa ou vá a qualquer lugar e fala 
sempre daquele adolescente, daquele menor, coitadinho, aquele que o pai e a mãe 
abandonou, aquele que ta fora de casa, aquele que ta foragido, aquele que passa fome, 
aquele que não vai na escola, aquele que tem realmente dificuldade, e nós ficamos 
compadecidos com isso, mas daí eu perguntava na oportunidade o que faziam com 
aqueles tantos que tem em Carazinho que por dez, quinze, vinte, trinta vezes os 
conselheiros são chamados e que muitas vezes acabam indo, mas sabendo que a 
dificuldade existe e muitas vezes diziam conselheiros antigos de que não adianta, esse 
não tem mais jeito. Não era isso que eu gostaria de ouvir, porque eu acredito que 
conselheiro que se preze por mais que seja chamado durante a madrugada, por mais que 
seja chamado vinte, trinta, quarenta, cinqüenta vezes para o mesmo caso, ele ainda há de 
ter esperança de que haverá recuperação. E isso eu vi sr. presidente nesses novos 
conselheiros que assumiram neste ano, por isso eu creio de que nós temos um conselho 
qualificado e que com certeza estamos bem representados nesta área muito difícil que é a 
do menor, a do adolescente, e também a do menor, sabemos que é difícil e esperamos 
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uma outra oportunidade sr. presidente pra gente finalizar como disse o Vereador Paulino 
de Moura e o Vereador Vilson Paese que possam nos trazer dados daquilo  que vocês se 
deparam no dia a dia, de quantos anda em Carazinho a prostituição infantil os casos de 
drogas, os casos vividos dentro da família. Então eu sei que nós gostaríamos de ter esses 
dados e em uma próxima oportunidade de com o tempo que for necessário vocês possam 
explanar pra que nós vereadores também saibamos que ai fora conversar com a nossa 
comunidade aquilo que é obrigação nossa, saber dos dados que aqui em Carazinho  nós 
convivemos, então seria sr. presidente, srs. Vereadores desculpa por ter passado cerca 
de 30 segundos mas eu acredito que é importante que seja colocado isso e esperamos 
numa próxima oportunidade poder não somente parabenizar, mas também questionar os 
conselheiros tutelares porque são os nossos representantes para os adolescentes e os 
menores ai fora, seria isso sr. presidente, muito obrigado.  Presidente Vereador Luiz 

Leite próximo vereador a fazer uso da palavra do grande expediente Vereador Adroaldo 
De Carli bancada do PMDB  Vereador Adroaldo De Carli  sr. presidente, srs. 
Vereadores, quero cumprimentar os funcionários desta casa em especial a Rita que esta 
retornando como funcionária deste poder, nossa amiga e companheira  na primeira 
legislatura, também quero cumprimentar a Nilse e a Vera companheiras do nosso partido 
e demais companheiros, Luiz Moraes empresário também aqui presente, Ana Maria da 
imprensa, demais pessoas e em especial então aos nossos conselheiros tutelares sras. 
Elizete Adiers, Cleuza Pitan da Silveira, Sandra Regina Loss Carneiro, Susana Castanho 
Rodrigues e o sr Anderson Cassol que nos deu a oportunidade então de ouvirmos um 
breve relato do trabalho desenvolvido pelos srs.e nós sabemos que não é o salário que os 
srs. recebem não é nada estimulante e motivador a esta tarefa, mas sim a consciência de 
vocês de querer enfrentar e se dedicar a uma causa  tão importante que nem essa. Então 
a gente fica aqui feliz em vermos que na nossa comunidade de Carazinho temos pessoas 
que são voluntárias pra se dizer até voluntárias, um trabalho voluntário porque o que 
recebem é irrisório dentro da sua proposta e que estão aqui fazendo um excelente 
trabalho e realmente não é um trabalho fácil lidar com a juventude, com o adolescente, 
por isso nós também no dia, em dezembro, nós enviamos através da câmara de 
vereadores uma moção também parabenizando as maneiras que foi feita a seleção dos 
novos conselheiros tutelares de nossa cidade nós achamos assim correto porque pega já 
também um perfil de pessoas preparadas e aptas para enfrentar esse problema, que não 
é qualquer um que tem a estrutura depois que se depara com os problemas, as pessoas 
querem ser conselheiros mas não te idéia né Vereador Cláudio Santos que é um dos 
mentores dessa idéia ai, não tem idéia o que tem de fato pela frente, uma coisa é a teoria 
outra coisa é a pratica, enfrentar o problema que lhe surge ali é nessa hora que tu tem 
que tomar atitudes, né. Então parabéns, nós reconhecemos o trabalho de vocês todos 
assim extensivo aos suplentes também que seguidamente assumem e a gente quer 
deixar o nosso reconhecimento em nome da bancada do PMDB, deste vereador e do 
Vereador Déio também da mesma bancada. Também nós tivemos e quero fazer um breve 
relato da nossa estada em porto Alegre, eu e o Vereador Vilson Paese, porque nós temos 
la em Porto Alegre na assembléia legislativa, o nosso vereador aqui de Carazinho o Dep. 
Marcio Biolchi, mas mais do que isso, nós temos no Marcio Biolchi, o líder do governo do 
estado do RS, então quais são os vereadores do nosso estado que tem a melhor 
prerrogativa, que tem o menor mecanismo para chegar no líder de governo são os 
vereadores de Carazinho é nós então nós temos que usar e abusarmos do nosso líder do 
governo que é pessoa natural de Carazinho e foi vereador desta casa, satisfação também 
de dentro do meu partido. Então nós temos que fazermos esse trabalho, aproveitarmos a 
ocasião importante que termos o líder de governo para fazer nossas solicitações que a 
comunidade tanto solicita, e convidei o Vereador Vilson Paese também infelizmente não 
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pude localizar a todos e alguns estavam de viagem a Brasília também representando a 
esta casa num importante movimento nacional e nós fomos exatamente com duas 
bancadas pra dar mais importância ainda a este trabalho que nós desenvolvemos, 
quando nós nos deparamos até na imprensa o ministério publico dando 60 dias pro 
hospital arrumar a ala psiquiátrica já nós vimos o problema que é vejam bem o ministério 
publico da prazo pra isso e justamente essa era a nossa intensão primeira, chegando lá o 
dep. Marcio nos atendeu e imediatamente até por telefone nós o colocamos frente ao 
administrador do Hospital, Helio Lütz, no qual esclareceu toda a situação e imediatamente 
já ligou ao Celso Bernardi, que é o séc. da administração já liberando e prometendo para 
esse mês de maio R$ 78.000,00 que estava lá já orçado para o hospital comunitário 
justamente para fazer frente a esta obra e essa é uma obra que vai também solucionar 
alguns problemas com o conselho tutelar acredito que deva ter, muita vez na internação 
do jovem, dos adolescentes infratores, muitas vezes dependentes que nós não temos 
infelizmente em Carazinho uma casa especifica para abrigá-los e essa ala é pra isso aí 
também, então nós estamos também fazendo o nosso trabalho, também estivemos 
visitando o dep. Sossella da bancada do PDT, que nos recebeu muito bem, diga-se de 
passagem,  inclusive estava em reunião no plenário da assembléia, mas lá interrompeu a 
reunião, o seu trabalho pra nos receber na sala da Julio de Castilho, que é uma ante sala 
do plenário, também fizemos as mesmas solicitações, também solicitamos valores ou 
então algum trabalho para que se faça no asilo que é um problema muito serio que é o 
asilo, que começou uma obra e não esta conseguindo concluir  e a obra já existente onde 
abriga as idosas esta com problemas muito sérios, então nós também fomos pedir 
recursos  e lá também tivemos a oportunidade de  conversarmos sobre outros assuntos 
importantes. Então sr. presidente, srs. Vereadores nós sempre defendemos e deixar aqui 
claro,  as viagens dos nossos vereadores a capital ou algum outro trabalho em outro local, 
nós achamos muito importante o vereador como representante da comunidade que se 
faça presente e enfrente essas situações cara a cara com seus representantes lá através 
da assembléia legislativa, que lá é o espaço, é o local que nós temos que fazer esse 
trabalho, porque isso? Porque não adianta as vezes nós darmos um telefonema, mandar 
um e-mail, ou uma cartinha porque realmente fica difícil, mas nada como tu marcar um 
horário com um deputado, um representante e explicar uma situação, imediatamente eles 
vêem que a situação é seria, é necessária e toma as atitudes e acho que é isso e sempre 
defendi quando estive no exercício da presidência desta casa também para que os 
vereadores e colegas realmente façam uso da diária e é isso que nós temos que fazer, 
cada vez mais e temos conseguido muitas coisas boas para Carazinho e acredito que 
todos os vereadores devem pensar desta maneira, também tínhamos marcado com o 
dep. Capuane, mas infelizmente dado ao horário e estavam de reunião plenária naquele 
momento não foi possível também falarmos pessoalmente, também temos apoio do dep. 
Capuane nessas nossas reivindicações. Dado ao tempo sr. presidente, era isso muito 
obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite usará da palavra agora o Vereador Vilson 
Paese da bancada do PDT Vereador Vilson Paese sr. presidente, srs. Vereadores, 
servidores da câmara,  a Rita que retorna a esta casa, seja bem vinda, a imprensa 
representada aqui pela Ana Maria radio gazeta, Sergio diário da manhã, registrando tudo 
o que se passa no poder legislativo, todas as pessoas já nominadas pelo presidente, pelo 
protocolo desta casa, pelos vereadores que me antecederam, ao meu amigo Silveira, que 
não foi citado, ao marcos suplente do PTB. É com tristeza sr. presidente, srs. Vereadores 
que nós fizemos um requerimento de Pesar, do nosso amigo, companheiro, amigo de 
pesca, amigo de festa, homem que trabalhou muito por Carazinho, dr. Enio Luiz Bervian, 
faleceu, teve um acidente depois do temporal que deu na cidade vizinha de Palmeira, ele 
vendo umas residências que foram abaladas pelo temporal, caiu, se machucou, foi para o 
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hospital são Vicente, tava em recuperação e quando foi pra cirurgia, o pós cirurgia veio a 
falecer. Então nós registramos aqui nesta casa fazendo um requerimento de  pesar, que a 
gente sofre muito quando um companheiro sai parte deste estagio para outro, porque a 
vida continua num outro patamar, até nós aperfeiçoar o nosso espírito para depois sim 
chegar perto de Deus. É assim que eu penso. Sr. presidente, srs. Vereadores, com 
relação as indicações desta noite, eu via indicações de vereadores e sem ninguém ter se 
comunicado, com exceção do Vereador Antonio Azir, vereador papai Noel e Vereador 
Cláudio Santos que fizeram algumas indicações juntos, então eles tinham conhecimento 
das indicações, mas houve varias indicações de ruas de Carazinho dos vereadores que 
ninguém se comunicou mas, inclusive do Vereador Adroaldo De Carli, pedindo um quebra 
molas de frente a triagem do hospital, e a clinica com o prolongamento do asfalto da Av. 
Pátria, os carros infelizmente nós condutores, de moto, de bicicleta, de carro as vezes a 
gente não tem aquela educação de reduzir a velocidade esta havendo muito acidente em 
nossa cidade e aí vieram falar comigo: Paese, antes que haja, porque sai das clinicas e 
vão para o hospital e sai do hospital e vão para as clinicas, e muitas pessoas de idade, e 
as vezes não tão acompanhadas por ninguém, e os carros andam a 80, 90, 100 Km/h. 
então infelizmente se coloca o asfalto, ajeita a cidade, deixa bonita depois temos que 
colocar quebra molas, por falta da nossa educação. Eu me coloco junto porque também 
sou condutor de automóvel, as vez sou ciclista, gosto muito de moto mas agora eu não 
tenho, mas andei muitos anos de moto. Então, com relação a outras ruas que nós vimos 
aqui, que muitos vereadores fizeram as mesmas indicações então que são problemas 
crônicos que nós temos que solucionar, o centro ta muito bonito, ta lindo de se ver, mas 
nós precisamos melhorar bastante nos bairros e o Marcio que trabalha na secretaria de 
obras, né marcos, muito serviço, o que nos espera. Sr. presidente, também na ultima 
reunião eu falei da minha ida a Porto Alegre, e dizer a todos que estão aqui presentes  
que foi a minha primeira viagem de 2008, sr. presidente, vossa excelência sabe e os 
companheiros também sabem, foi a primeira viagem, tive outras oportunidades, fui 
convidado, mas infelizmente eu não tive tempo eu não poderia viajar. E quando nós nos 
deslocamos tanto eu como o Adroaldo, nós já deslocamos de Carazinho com a agenda 
cheia, prova disso que nos gabinetes que nós fomos recebido bem nós sempre fomos, 
mas em todos os gabinetes vem o resultado para Carazinho, e para que os colegas, eu já 
tinha colocado, só quero ratificar pra ficar mais claro, que de forma nenhuma eu sairia de 
Carazinho para ir fazer acordo político em Porto Alegre, porque o lugar de fazer acordo é 
aqui em Carazinho, e até porque quando a assessoria do dep. Sossella disse, vamos 
mandar essa matéria para o diário, daí o Adroaldo disse assim: Não mande nada para 
diário, porque não foi tratado nada de política, não foi tratado nada e não tem nada 
tratado até hoje, A com B com C com nada, não existe nada. Mas interessa a mim 
explicar, mas interessa a mim, vereador, eu gostaria que vossa excelência me 
entendesse porque eu tenho que dar essa explicação porque esta no jornal, vereador. 
Quando vossa excelência explicar eu aceito as explicações então portanto, portanto eu 
tenho o direito de usar a tribuna e falar vereador, vossa excelência sabe disso. Então a 
nossa ida a Porto Alegre, foi para trazer recursos para o asilo e vai vir recursos para o 
asilo. Mais duas cadeiras de rodas e também a verba para o hospital, para ficar muito 
claro, porque nós não vamos sair de Carazinho para ir a Porto Alegre se não é para uma 
viagem de serviço e trazer resultados. Era isso sr. presidente, srs. Vereadores, muito 
obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite vereador, eu vou declinar da palavra, até para 
não criar polemica no plenário em respeito a pessoas que aqui se encontram, até quero 
aproveitar o momento e cumprimentar a todos, a imprensa escrita e falada, srs. 
Vereadores, funcionários da casa, o conselho eu já cumprimentei, demais pessoas, 
empresários que se encontram aqui no plenário, pessoas que vieram assistir a reunião, 
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dirigentes de agremiações e o seu Silveira, que é mais fácil faltar um vereador aqui do 
que o seu Silveira, nosso 11º vereador carinhosamente chamado por todos aqui. Com a 
palavra o Vereador Paulino de Moura bancada do PTB Vereador Paulino de Moura  sr. 
presidente, srs. Vereadores, servidores desta casa, minha amiga Rita, que bom que tu 
voltaste a esta casa, a me assessorar então o destino quis assim e Deus permitiu isso, ao 
meu amigo Serginho, a Ana,  a comunidade aqui, ao marcos suplente de vereador do 
PTB, ao Luis Moraes, empresário de Carazinho, aos senhores e senhoras conselheiras, 
eu vou me dirigir a vossas senhorias, porque este vereador por muitos anos e o terceiro 
mandato ele é intitulado assistencialista, e hoje eu vejo em vocês conselheiros tutelares a 
evolução e é a essa evolução que eu quero oferecer a vossas senhorias, porque muitas 
vezes eu fui cobrado quando dava algo a alguém, quando socorria alguém com algum 
recurso, e hoje eu tenho algo que eu também tive que evoluir, eu saí de Carazinho porque 
perdi uma eleição, mas tive que buscar conhecimento e evolução através do SINE e por 
isso que eu quis dizer que o tempo que vocês usufruíram pra nos trazer as necessidades, 
nos trazer as coisas foi muito pequeno, e aí nós não conseguimos trazer e interagir entre 
nós, hoje através do FGTAS/SINE eu tenho possibilidade real de ajudar a minha 
comunidade, através de cursos de qualificação, através de intermediação de emprego, 
através do governo do estado, nós temos essa possibilidade porque a governadora Yeda 
fez isso e instrumentalizou o SINE pra isso. Então eu quero dizer que eu não tenho nada, 
nada, nada contra, muito pelo contrario, eu quero ser parceiro, eu quero ajudar, mas o 
momento, o momento e nós iniciamos essa introdução e ela não teve nexo com toda a 
sinceridade eu não tive possibilidade de oferecer uma explanação melhor, vocês não 
tiveram essa possibilidade e eu gostaria de tê-la e eu tenho certeza que esta casa quer 
isso, porque assim gente, se nós não evoluirmos, se nós não ensinarmos a nossa 
população, que ela tem que saber buscar o sustento dela, saber buscar a sobrevivência 
dela, nós não estaríamos contribuindo com a sociedade e eu tive essa oportunidade, 
fiquei por dois anos fora de Carazinho, trabalhando no FGTAS, e busquei esse 
conhecimento, busquei essa possibilidade. Então eu quero me colocar a disposição de 
vossas senhorias para que nós podemos interagir FGTAS/SINE, com o conselho tutelar, 
porque o que esta acontecendo com o nosso jovem, ele ta usando droga, porque ele não 
tem emprego, não tem renda e não tem qualificação. Então eu quero me colocar a 
disposição e oferecer o SINE através do coordenador Paulo Arsego e quero deixar claro 
que a governadora Yeda demitiu vários cargos em comissão para que a FGTAS pudesse 
ser alto sustentável que hoje nós podemos sim oferecer um bom trabalho para a 
comunidade de Carazinho e eu estou disposto a fazer isso e eu gostaria muito porque eu 
acredito piamente, piamente no trabalho de vocês e antes eu já acreditava e não é que 
nós devemos desmerecer quem estava antes, não. Nós devemos sim elogiá-los porque 
eles trouxeram até aqui essa base, trouxeram essa instrumentalização pra vocês e agora 
e vocês com um conhecimento técnico, com conhecimento em varias áreas que hoje eu vi 
os conselheiros e conselheiras tem, poderão contribuir muito mais para a minha 
sociedade e eu quero ser parceiro porque eu sendo parceiro do conselho tutelar eu estou 
sendo parceiro da minha comunidade, não vão roubar na minha casa, não vão usar 
drogas, os meus filhos poderão se criar saudáveis. Quero assim Paese te dizer do fundo 
do meu coração é preciso ter muita coragem pra assumir o que tu assumiste. Porque só 
um pai sabe o quanto dói uma saudade de perder um filho pras drogas e você teve essa 
coragem porque você buscou o teu filho de todas as formas e não conseguiu resgatá-lo 
eu me emocionei quando vossa senhoria cita isso porque é preciso muita coragem porque 
muitos acobertam e diz que nada esta acontecendo com eles e os conselheiros sabem 
que isso é verdade. Só pra concluir quero falar só sobre duas indicaçõezinhas, bem 
ligeirinho, seria a indicação da reforma da pista de skate no bairro Sommer o qual o 
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Vereador Gilnei Jarré muito luta por isso aí, o Vereador Cláudio Santos e esse vereador 
juntamente com o Vereador Antonio Azir então quando governo do PP então nós 
solicitamos hoje ao sr. prefeito municipal a viabilidade de instrumentalizá-la para que um 
menino, um menino que me emocionou quando ele disse eu sou um ex-drogado, eu usei 
drogas e hoje eu estou buscando jovens pra sair da droga através do Skate, é um menino 
que trabalha na metal busch, então eu estou feliz com isto. E também fizemos uma 
indicação ao sr. prefeito municipal para que estude e veja a viabilidade técnica e 
financeira de se fazer o asfalto da polidoro Albuquerque até a av. são bento, porque uma 
via de acesso muito usada agora porque a av. pátria se tornou um pólo referencial de 
transito de automóveis, então muitas pessoas, não av. pátria tem que se deslocar até a 
Ipiranga quem vem do sentido bairro sassi, bairro hípica, conceição pode usar a Ipiranga 
pra sair na av. pátria, na alferes Rodrigues e se deslocar para ali, então é uma indicação 
que a gente fez ao sr. prefeito municipal e que ele estude a possibilidade de fazer o 
reperfilamento asfáltico daquela avenida. Seria isso sr. presidente, srs, vereadores, muito 
obrigado pela sua compreensão  Presidente Vereador Luiz Leite  para fazer uso da 
palavra o Vereador Antonio Azir da bancada do PTB.  Vereador Antonio Azir  sr. 
presidente, srs. Vereadores, todas as pessoas que assistem a reunião na casa nossa 
saudação, a imprensa nossa saudação especial, boas vindas a Rita que retorna a esta 
casa, também ao Douglas que é o meu novo assessor, seja bem vindo, e ao marcos 
soares nosso suplente de vereador do PTB, ao Luiz, enfim a todos a nossa saudação. 
Não poderia deixar de me pronunciar nesta noite porque considero o assunto de suma 
importância quando nós estamos tratando da criança, do adolescente e principalmente 
em relação as drogas. Agora que a defensoria publica esteve em greve eu fiz diversas 
audiências na vara da família, na vara criminal porque faltavam advogados e até comentei 
com o dr. Orlando e o dr. Denílson, que situação né a questão do crak em Carazinho. Se 
nós formos ver todos os pequenos furtos que ocorrem a conseqüência é da droga, a 
maioria dos jovens hoje presos, no nosso presídio aqui o PECAR, também são por trafico 
de drogas, pequenos tráficos mas também devido a esta maldita droga. Na vara da 
família estão se separando um comenta aqui outro ali, o motivo da separação porque o 
marido usa crak e a esposa não agüenta mais, os filhos não agüentam mais, até na 
adoção me surpreendi quando um casal de pais estava entregando a filha aos tios, e 
quando surgiu o motivo era porque o casal também era dependente de crak. Então se nós 
pararmos um pouco para refletir a nossa sociedade realmente passa por um problema 
muito grande e nós muitas vezes andando de carro ou cuidando de nossos negócios ou 
até mesmo aqui na câmara de vereadores debatendo outros assuntos não paramos para 
verificar o grande problema que nós temos que enfrentar, que não é só um combate, a 
aquele que já esta viciado, mas sim na questão da prevenção, e creio eu que aí não 
somente o conselho tutelar que faz um trabalho que eu diria que falta ate adjetivos para 
nós dizermos o trabalho que o conselho realiza porque enfrenta diariamente todos os 
tipos de problemas mas creio eu que as famílias, as escolas, as igrejas, enfim todas as 
associações, como se fala é um trabalho em rede, porque não adianta somente o 
conselho tutelar lutar, trabalhar, porque não vai resolver o problema, não adianta nos 
fazermos aqui um grande discurso, um discurso bonito, e sairmos daqui e esquecermos 
tudo aquilo que falamos e tudo aquilo que ouvimos, o poder legislativo também tem que 
fazer parte desta rede.   O poder legislativo através de seus integrantes, através do poder 
que tem realmente tem que contribuir para combater este grande mal que infelizmente 
assola a nossa sociedade nos dias de hoje, não é somente em Carazinho, mas nós 
estamos aqui e temos que resolver o problema de Carazinho, então eu queria convidar a 
todos os srs. Vereadores, ao sr. presidente, talvez até mal interpretado mas o Vereador 
Paulino de Moura eu acho que colocou muito bem, nós temos que promover um debate 
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mais aprofundado com o conselho tutelar para que nós tenhamos subsídios, para que nós 
tenhamos um caminho também a seguir para auxiliá-los  neste trabalho. Então eu quero 
sugerir ao sr. presidente, sugerir ao conselho tutelar que nós façamos um debate, um 
discussão em torno deste assunto bem mais aprofundado, porque este poder aqui pelo 
menos através da minha pessoa tem todo o interesse  em realizar um trabalho. Esta na 
hora de alguém levantar esta bandeira e eu acho que o conselho tutelar juntamente com o 
poder legislativo pode muito bem fazer isto, Vereador Vilson Paese  Vereador Vilson 
Paese  obrigado Vereador Antonio Azir por me proporcionar o aparte. Até eu vou mais 
longe juntamente com o conselho e com o ministério publico, com outros seguimentos da 
sociedade nós fazermos uma audiência publica na câmara aonde seria debatido 
realmente e teríamos mais tempo se o presidente assim entender e se a câmara achar 
por bem, teríamos mais tempo nós poderíamos usar ai uma tarde ou uma manha ou 
mesmo quando a presidência achar melhor. Obrigado.  Vereador Antonio Azir  agradeço 
ao Vereador Vilson Paese, mais um tempinho sr. presidente só para concluir porque 
realmente o problema é muito grave, nós as vezes aqui tratamos de buracos de rua que 
também é importante, tratamos de quebra molas que também é importante, mas este 
programa também tem que ser enfrentado e já e a sua sugestão é muito boa, creio eu que 
toda a nossa sociedade tem que enfrentar isso falou muito bem o conselheiro tutelar que 
quando falou da prostituição infantil, que também vai lá a menininha se drogar, na 
prostituição infantil, buscar um trocadinho pra comprar drogas  e infelizmente a realidade 
é essa e aí tem os hipócritas de Carazinho que eu tenho conhecimento de processos mas 
não posso falar nomes porque são empresários bem sucedidos, que recebem prêmios, 
recebem homenagens em jornais, fazem palestras, discursos,  querem dar o exemplo na 
nossa sociedade, mas são os que estão aí, infelizmente criando todo este problema para 
a nossa sociedade. Então que não fique somente no nosso apelo, não fique somente na 
vontade dos vereadores, mas que existe algo que realmente aconteça e creio eu 
Vereador Vilson Paese que o sr. tem toda a razão tem que ser pra ontem já, porque o 
problema esta cada vez maior, obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite não havendo 
mais vereador escrito para falar no grande expediente quero pedir permissão aos srs. 
Vereadores até para levar em consideração ao seu pedido e realizar esta audiência 
publica, e dizer que a mesa com certeza já acatou a sua solicitação e com os demais 
vereadores porque eu acho que o caminho é por ai, tentar trazer todos os órgãos de 
segurança que se envolvem hoje com as nossas crianças e adolescentes para uma ampla 
discussão com a imprensa que esta aqui presente e com certeza se fará presente nesta 
audiência publica para que a gente possa emanados nesta luta procurar evitar certos 
avanços nesta área da droga, da prostituição, de certos vícios que hoje realmente esta 
levando a falência digamos assim , a construção da família da nossa comunidade de 
Carazinho, principalmente daquelas famílias da classe media baixa, para baixo, porque 
me parece que aos assoberbados nada pega, nada é feio, nada acontece, então a gente 
reconhece mais uma vez o trabalho de vocês e fica  a critério de vocês de nos enviar uma 
correspondência ou nos fazer uma visita para marcarmos então a realização então desta 
audiência publica que sem duvida somara muito para o conselho tutelar e muito mais 
ainda para a comunidade de Carazinho. Mais uma vez muito obrigado. Como houve um 
acordo entre os srs. Vereadores na reunião passada que nós iríamos suprimir as 
urgências dos requerimentos e moções e conforme o parecer jurídico onde diz, até eu vou 
pedir que o Vereador Cláudio Santos leia como secretario da mesa e passamos a partir 
de hoje  adotar este sistema  de votar somente os requerimentos e moções sem a 
necessidade de estar discutindo e votando as urgências, até porque estava ocorrendo de 
forma inadequada, por gentileza sr. secretário.  Secretário Vereador Cláudio Santos 

parecer acerca de pedido da mesa diretora para reformular a questão da urgência 
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prevista no regimento interno. A Mesa Diretora, por seu Presidente, bem como os demais 
Vereadores da Casa solicitam a esse Departamento Jurídico uma reformulação do 
Regimento Interno no tocante à deliberação em caráter de Urgência das proposições. A 
Urgência está prevista no art. 131 do Regimento Interno. Cumpre referir que na opinião 
desse departamento, não há necessidade de modificação do Regimento Interno e sim 
uma interpretação e aplicação correta do seu conteúdo. Como dito no parágrafo único do 
referido artigo, a concessão da urgência deverá conter apresentação de requerimento 
escrito para esse fim e sua justificativa. Sua concessão somente ocorrerá se tal 
requerimento for apresentado pela Mesa, em proposição de sua autoria; por comissão, 
em assuntos de sua especialidade; por 1/3 dos Vereadores que compõem a Câmara e 
pelo Prefeito Municipal, em proposição de sua autoria. Ou seja, se não estiver de acordo 
com o que foi exposto acima, a urgência não poderá ser votada. A frase “com urgência” 
inscrita em todas as proposições que são apresentadas deverá ser retirada, aplicando 
assim corretamente a urgência nas questões acima elencadas. Todavia, se perdurar o 
interesse da casa em suprimir tal texto do regimento interno, o mesmo deve se dar 
através de Projeto de Resolução, com assinatura de 1/3 dos vereadores ou por autoria da 
mesa diretora. É o parecer. Carazinho, 05 de Maio de 2008. RENATO TROMBETTA 
Consultor Jurídico RICARDO XAVIER DA CRUZ Assessor Jurídico Presidente Vereador 
Luiz Leite  então se os vereadores concordam com este parecer a gente passa a suprimir 
então as urgências dos requerimentos e moções passando a votar a matéria em si  e 
discutir as matérias. Passamos agora a votação dos requerimentos. Já houve a 
solicitação de votação em bloco dos requerimentos e moções e também dos projetos, 
esta em discussão os requerimentos. Não havendo vereador querendo discutir os 
requerimentos colocamos em votação, vereadores que concordam permaneçam como 
estão os demais se manifestem, aprovado os requerimentos por unanimidade. Passamos 
agora a votação das moções, esta em discussão as moções dos srs. Vereadores.  Não 
havendo vereadores querendo discutir, colocamos em votação as moções, vereadores 
que concordam permaneçam como estão os demais se manifestem. Aprovadas as 
moções por unanimidade. Passamos agora a votação dos projetos de lei, solicitamos ao 
secretário para que faça dos pareceres da comissão de justiça e finanças, bem como da 
ordem econômica e social dos projetos que irão a votação nesta noite.  Secretário 
Vereador Cláudio Santos Projeto de Lei 061/08, do Executivo Municipal, Altera redação 
do artigo 2° da Lei Municipal n° 6.699, de 27 de dezembro de 2007, que autoriza 
desafetação de área.. Projeto de Lei 064/08, Executivo Municipal, Cria 03 vagas do Cargo 
de Servente no quadro de pessoal efetivo do município. Projeto de Lei 063/08, do 
Executivo Municipal, Altera a finalidade de destinação do auxilio financeiro ao Hospital de 
Caridade de Carazinho – HCC e autoriza abertura de Crédito especial no orçamento de 
2008, no valor de R$ 40.000,00 Parecer da comissão de Justiça e Finanças de todos os 
projetos é o mesmo parecer, mudando apenas o relator de cada projeto. O presente 
projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Presidente 
Vereador Antonio Azir, Secretário Vereador Gilnei Jarré, membro Vereador Josélio 
Guerra. Parecer da Ordem Econômica e Social. O presente projeto de lei se encontra 
apto a ser incluído na ordem do dia.  Presidente Vereador Vilson Paese, Secretario 
Vereador Cláudio Santos e Membro Vereador Paulino de Moura. Presidente Vereador 
Luiz Leite após a leitura da emenda e o autor dos projetos bem como os pareceres das 
comissões de justiça e finanças e da ordem econômica e social colocamos em discussão 
os pareceres das comissões de justiça e finanças, bem como o parecer da comissão de 
Ordem econômica e social. 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 bem como a comissão de 
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ordem econômica e social por unanimidade. Esta em discussão os projetos com os 
pareceres já aprovados. Não havendo vereador querendo se manifestar colocamos em 
votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão os demais se manifestem. 
Aprovado os três projetos de lei por unanimidade.  Vereador Vilson Paese questão de 
ordem sr. presidente.  Presidente Vereador Luiz Leite pois não Vereador Vilson Paese   
Vereador Vilson Paese  obrigado sr. presidente.  Eu quero solicitar a vossa excelência e 
até saber com relação a dois requerimentos de autoria deste vereador um com mais 
tempo e o outro acredito que a mais de vinte dias, mas um com relação a quase dois 
meses, com relação a nós concedermos uma placa a empresa Max  e eu não sei se foi 
mandado confeccionar sr. presidente ou vossa senhoria vai, até porque me solicitaram, 
perguntaram a respeito dessas placas e eu não soube responder então estou 
perguntando agora numa questão de ordem.  Presidente Vereador Luiz Leite com 
certeza eu vou responder e dizer que nós estamos em estude de criar uma comenda só 
para digamos as dez pessoas que serão homenageadas uma por cada vereador, para 
que exista uma comenda já qualificada, nominada para este exercício de 2008 e após nós 
deveremos votar esse projeto após discutir com vossas excelências durante essa semana 
ou segunda feira que vem já teremos condições daí de chamar as pessoas para que 
recebam esta comenda. Nada mais havendo a tratar e sobre a proteção de Deus declaro 
encerrada a presente reunião e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião 
ordinária a ser realizada dia 13/05/08 as 19:30 horas e boa noite a todos. 
 
 
 
 
 
 
 
         Vereador Luiz Leite                                               Vereador Cláudio Santos  
                   Presidente                                                                Secretário  

 


