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Ata da Reunião Ordinária do dia 19 de maio de 2008.......Ata 24 
  
 
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 19/05/08; Convido o Vereador Vilson Paese, 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 12/05/08,  não havendo vereador querendo 
discutir coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão os 
demais se manifestem aprovada por unanimidade a ata da reunião ordinária do dia 
12/05/08. Convido o senhor secretario para proceder a leitura do expediente da presente 
reunião; Secretario Vereador Cláudio Santos Expediente da reunião ordinária do dia 
19/05/08 Of. 037/08 do Sport Clube Internacional registrando o recebimento do OD 
595/08 de autoria dos Vereadores Luiz Leite, Cláudio Santos e Josélio Guerra, 
parabenizando o Sport Clube Internacional pela conquista do título de Campeão Gaúcho 
2008, em 04 de maio de 2008, pelo placar inacreditável de 8x1. Ofício OAB Subseção 
Carazinho convida o Presidente desta Câmara para o jantar dançante em homenagem 
aos Ex-presidentes de nossa subseção, dia 20 de junho às 20 hs e 30 min no Grêmio 
Aquático de Carazinho. Prefeitura Municipal de Ernestina convida para a abertura oficial 
EXPOER 2008, a realizar-se dia 30 de maio, às 18 h 30 no Ginásio Municipal Sérgio Dias. 
Ilse Ana Piva Paim convida para a exposição "COLHEITAS", a realizar-se dia 23 de maio, 
19 h 30 min em sua galeria, na Av. Flores da Cunha 1067 OF. 086/08 Executivo Municipal 
encaminha projeto de lei n° 067/08, o qual autoriza a concessão de direito real de uso de 
um imóvel à Empresa VCM Serviços de Carga e Descarga Ltda. OF. 087/08 Executivo 
Municipal encaminha projeto de lei n° 068/08, o qual autoriza a abertura de crédito 
suplementar no orçamento de 2008, no valor de R$ 259.000,00. OF. 088/08 Executivo 
Municipal encaminha projeto de lei n° 069/08, o qual autoriza o Poder Executivo a firmar 
termo de parceria com a empresa Júnior de Sistemas de Informação Ulbra Carazinho - 
INFOJUNIOR ULBRA. OF. 089/08 Executivo Municipal encaminha projeto de lei n° 
070/08, o qual autoriza a concessão de direito real de uso de um imóvel á Empresa 
Remoção de Veículos Carazinho Ltda. OF. 090/08 Executivo Municipal encaminha projeto 
de lei n° 071/08, o qual autoriza a Concessão de direito real de uso de um imóvel à 
empresa Rodrigás Comércio e Distribuição de Gás Liquefeito Ltda. GDAM convida o 
presidente desta Casa para solenidade de entrega do prêmio "Presidente Destaque do 
Poder Legislativo Municipal", dia 22 de maio, às 22:00 em Poa. Ministério da Saúde 
informa a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional da Saúde, no valor de R$ 
82.639,77. Ministério da Educação informa liberação de recursos financeiros destinados a 
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 
No valor de R$ 26.860,00, IBRAP convida para curso de condutas vedadas aos agentes 
públicos no último ano mandato, dias 29 e 30 de maio em Poa. Ascam convida para o 
curso "Fixação dos subsídios para a legislatura 2009/2012, dias 29 e 30 de maio em Poa. 
IPAD convida para seminário "Contratos administrativos, subsídios e outros temas de 
interesse das Câmaras Municipais, de 28 a 31 de maio em São Carlos - SC. Seminário 
cooperativo de Habitação dia 30/05 as 8:30 hs abertura em Não me toque. Of. Da 
juventude socialista nacional sr. Vereador Luiz Leite  É com grande alegria e orgulho, que 
agradeço á esta Casa Legislativa, o reconhecimento e apoio dispensado á minha pessoa, 
no momento em que presido nacionalmente a Juventude socialista do PDT, movimento ao 
qual me filiei há dez anos. Mesmo longe, da minha amada Carazinho, nesse momento de 
luta por um Brasil mais justo e soberano, me sinto ligado ao meu querido Rio Grande, 
durante todos os momentos. Nesse sentido, a lembrança dos meus duas vezes irmãos do 
PDT de Carazinho, companheiros de luta e conterrâneos, muito me enaltece Aproveito a 
oportunidade para reafirmar meus votos de estima e consideração á Bancada Trabalhista 
desta Casa, e muito em especial ao Presidente Vereador Luiz Leite Aguardo com 
ansiedade, o momento de retornar ao chão de Carazinho. Saudações Trabalhistas 
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Respeitosamente, Luiz Martins presidente nacional da JS do PDT. Porto Alegre, 06 de 
maio de 2008 Caro companheiro of. 020/08 Agradecemos cumprimentos enviados por 
ocasião da posse na presidência da Comissão Executiva Estadual do PDT. Ao colocarmo-
nos ao dispor, solicitamos a colaboração do companheiro para o bom desempenho da 
missão que nos foi confiada. Saudações Trabalhistas. Romildo Bolzan Junior endereçado 
ao companheiro Vereador Luiz Leite PDT Presidente da Câmara de vereadores de 
Carazinho. Presidente Vereador Luiz Leite convido o secretário  para proceder a leitura 
das indicações, requerimentos e moções.  Secretário Vereador Cláudio Santos 
indicações: I. 997/525/08 Solicita reparos na pavimentação asfáltica da rua Gaviões, no 
bairro São Jorge. Solicitação dos moradores Solicita trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza na rua Lúcio de Brito, no bairro Winckler. Solicita 
trabalhos de capina e limpeza das ruas Dona Júlia e Tiradentes, no bairro Santo Antônio. 
Solicita reparos no calçamento das ruas José Pereira e Marcílio Dias, no bairro Santo 
Antônio. Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza das 
ruas do bairro Alvorada. Solicita trabalhos de limpeza e reparos no calçamento da rua 
Coroados, no bairro Princesa.  Solicita trabalhos de capina e limpeza das ruas Travessa 
Edson e Prudente de Moraes, no bairro Sassi.  Solicita trabalhos de reparos no 
calçamento da rua Graça Aranha, no bairro Sassi. Trabalhos estes do Vereador Luiz Leite 
PDT. I. 998/526/08 Solicita a pavimentação da rua Lapa, do bairro Winckler vereador 
Paulino de Moura PTB I. 999/527/08 Solicita a realização de reperfilagem asfáltica a partir 
da Escola Caic, ao longo da extensão da Rua Polidoro Albuquerque e Rio Negro, Bairro 
Pádua – Floresta vereador Adroaldo de Carli PMDB I. 1000/528/08 Solicita a realização 
de trabalhos de limpeza, capina, patrolamento e cascalhamento em toda a extensão das 
Ruas Belém e Negrinho do Pastoreio, localizadas no Bairro Floresta. Vereador Adroaldo 
de Carli PMDB I. 1001/529/08 Solicita novamente a construção da parada de ônibus 
retirada da Rua Itaqui frente ao nº. 206 e recolhimento de entulhos ao longo da extensão 
da mesma, localizada no Bairro Floresta vereador Adroaldo de Carli PMDB I. 1002/530/08 
Solicita a realização de operação tapa buracos em toda a extensão das Ruas João 
Eduardo Kraemer e Oniva Moura, localizadas no Bairro Profilurb/Sommer. Solicitação dos 
moradores e motoristas vereador Adroaldo PMDB I. 1003/531/08 Solicita a realização de 
operação tapa buracos em toda a extensão das Ruas Braulino Lopes e Setembrino 
Ramos, localizadas no Bairro Profilurb/Sommer. Vereador Adroaldo de Carli PMDB I. 
1004/532/08 Solicita melhorias no trecho do calçamento da Rua Dom João Becker, 
localizada no Bairro São Pedro. Vereador Adroaldo de Carli PMDB I. 1005/533/08 Solicita 
com a maior brevidade capina e limpeza da Rua Victor Graeff (Em toda a sua extensão), 
pois se encontra com muito mato. Solicitação de moradores; vereador Cláudio Santos 
PSDB I. 1006/534/08 Solicita com a maior brevidade possível o patrolamento, 
cascalhamento e compactação da Rua Julio de Castilhos no Bairro Fey, em toda a sua 
extensão. Solicitação de moradores; vereador Cláudio Santos PSDB I. 1007/535/08 
Solicita com a maior brevidade possível o patrolamento, cascalhamento e compactação 
da Rua Brasília no Bairro Fey, em toda a sua extensão. Vereador Cláudio Santos PSDB I. 
1008/536/08 Solicita com a maior brevidade possível o patrolamento, cascalhamento e 
compactação da Rua Victor Graeff no Bairro Fey, em toda a sua extensão vereador 
Cláudio Santos PSDB I. 1009/537/08 Solicita a realização de operação tapa buracos na 
Rua Bernardo Paz (Trecho compreendido Rua Marechal Deodoro e Rua Fioravante Piva), 
pois encontra- se com muitos buracos neste trecho. Vereador Cláudio Santos PSDB I. 
1010/538/08 Solicita ao DPTº de Transito para que coloque Agentes de Transito nas 
proximidades da Rua Marechal Deodoro esquina Rua Pedro Vargas, pois no local houve 
troca de sinalização e os motoristas estão confusos e sem orientação vereador Cláudio 
Santos PSDB I. 1011/539/08 Solicita com a maior brevidade possível à pintura de um 
quebra-mola na Av. Flores da Cunha, próximo ao Numero 5717, Bairro Cantares. 
Solicitação de moradores;vereador Cláudio Santos PSDB I. 1012/540/08 Solicita com a 
maior brevidade possível a pintura de um quebra-mola na Av. Flores da Cunha, (Próximo 
a Empresa Castelmaq); vereador Cláudio Santos PSDB I. 1013/541/08 Solicita a 
Secretaria de Obras a realização de operação tapa buracos na Rua Edilo Geyer, B. 



 3 

Sommer Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 1014/542/08 Solicita a Secretaria de Obras o 
recolhimento de entulhos depositados na Rua Xavantes, B. Conceição, bem como a 
realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da referida rua, 
principalmente nos trechos de ligação com a pavimentação que se encontra muito 
desgastada pela erosão dificultando o trânsito no local vereador Jaime Fragoso PSDB I. 
1015/543/08 Solicita a Secretaria de Obras a realização patrolamento, cascalhamento e 
compactação da Rua Félix Guerra, B. Winckler. Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 
1016/544/08 Solicita a Secretaria de Obras a realização patrolamento, cascalhamento e 
compactação da Rua Lúcio de Brito, B. Winckler; Vereador Jaime Fragoso PSDBI. 
1017/545/08 Solicita a Secretaria de Obras a realização patrolamento, cascalhamento e 
compactação da Rua Vieira de Castro, B. Laranjal; vereador Jaime Fragoso PSDB I. 
1018/546/08 Solicita a Secretaria de Obras a realização de operação tapa buracos na 
Rua Guaranis, B. Conceição; vereador Jaime Fragoso PSDB I. 1019/547/08 Reiterando 
mais uma vez solicitação ao Executivo Municipal, para que determine ao setor 
competente melhorias urgentes nas ruas do Residencial Cantares, que se encontram em 
estado lastimável, há trechos realmente intrafegáveis; vereador Felipe Sálvia PDT I. 
1020/548/08 Solicita ao Executivo para que determine ao setor competente uma operação 
tapa buracos na Rua Sergipe, no bairro Oriental, especialmente no trecho entre as Ruas 
Mato Grosso e Goiás, pois a mesma encontra-se em péssimas condições de 
trafegabilidade. Vereador Felipe Sálvia PDT I. 1021/549/08 Reiterando mais uma vez 
solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência 
possível uma operação tapa buracos nas Ruas Pinheiro Machado e Minas Gerais, no 
bairro Oriental, pois são vias de trânsito intenso de veículos e que devido ao acumulo de 
buracos encontram-se Intransitáveis; vereador Felipe Sálvia PDT I. 1022/550/08 Solicita a 
realização de patrolamento cascalhamento e compactação da rua Vera Cruz no bairro 
Princesa; vereador Josélio Guerra PMDB I. 1023/551/08 Solicita a realização de operação 
tapa buracos na rua Juvenal Oliveira no bairro Vila Rica. Vereador Josélio Guerra PMDB 
I. 1024/552/08 Solicita a realização de patrolamento cascalhamento e compactação da 
rua Coroados no bairro Princesa; vereador Déio PMDB I. 1025/553/08 Solicita ao 
Executivo Municipal que estude a viabilidade de restaurar o telhado do ginásio ACAPESÚ, 
tendo em vista o alto custo para troca, sugerimos revestir o telhado existente com manta 
asfáltica, pois tem um custo aproximado de R$ 20.000,00. vereador Gilnei Jarré PSDB I. 
1026/554/08 Solicita trabalhos de conserto do calçamento da Rua Silva jardim no bairro 
Centro. Solicita trabalhos de conserto do calçamento da Rua Goiás no bairro Oriental; 
Solicita trabalhos de recapeamento asfáltico na Rua Ipiranga no bairro glória e que seja 
construído um passeio público na mesma, pois os carros para desviar dos buracos muitas 
vezes colocam em risco a vida dos pedestres. Solicita trabalhos de conserto do 
calçamento da Rua La Salle, no bairro Boa Vista. Solicita trabalhos de conserto do 
calçamento da Rua Rio Branco no bairro glória em toda sua extensão, Solicita trabalhos 
de conserto do calçamento da Rua Humberto de Campos no bairro Princesa, pois á 
mesma encontra-se em estado de abandono.  Solicita de conserto de calçamento da Rua 
David Canabarro no bairro Braganholo. Trabalhos estes de autoria do Vereador Vilson 
Paese PDT REQUERIMENTO A MESA DIRETORA R. 1027/146/08 os vereadores 
subscritos requerem na forma regimental que depois de lido e aprovado em plenário seja 
enviado oficio ao sr. Abdel Carin Musa Tamimi, para que o mesmo ocupe o espaço da 
tribuna livre no mês de maio em virtude do seu pedido para realizar pronunciamento 
alusivo a data de 15 de maio  dia da Macma catastrofe palestina conforme oficio em 
anexo. Solicitação dos vereadores Felipe Sálvia, Vilson Paese e Luiz Leite PDT. R. 
1028/147/08 O vereador abaixo subscrito requer na forma regimental que depois de 
ouvido em plenário com a aprovação dos srs. Edis seja enviado oficio do poder legislativo 
de Carazinho a governadora Yeda Crusius e ao Secretário da Segurança do Estado do 
Rio Grande do Sul, sugerindo mais uma vez que seja estudada uma forma de elevar o 
valor do salário (básico) dos soldados da Brigada Militar. A Segurança de nosso Estado 
está em crise e vai entrar em colapso se não forem tomadas medidas urgentes. Além do 
salário ser o mais baixo do Brasil, há também o sucateamento da frota de viaturas 
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policiais, falta de coletes à prova de bala, ameaças aos direitos dos militares estaduais, 
atraso de salários, falta de efetivo, excesso de carga horária, não pagamento de horas 
extras, não pagamento de direitos constitucionais (dedicação exclusiva e adicional 
noturno), falta de fardamento. Se o estado busca combater a criminalidade nada mais 
justo que dar aos profissionais da área, àqueles que estão na linha de frente, que são 
alvos fácies dos meliantes, condições dignas de sustentar sua família, pois o salário atual 
é indigno com a situação de risco de vida por que passam diariamente, quando muitas 
vezes saem de suas casas a paisana para não serem ameaçados. Em vários setores do 
Poder Público Estadual foram concedidos aumentos de salário, e para estes profissionais 
que merecem mais valorização e que muitas vezes tem que fazer “bicos” de segurança 
particular nos horários de folga para incrementar seu sustento proporcionando melhores 
condições de vida aos seus familiares, não se dá o valor que merecem. Como vamos 
proporcionar ao nosso cidadão um estado seguro, livre da criminalidade, marginalidade e 
violência, sem proporcionar ao soldado da Brigada Militar um salário digno para com o 
papel que desenvolve em nossa sociedade? Observação encaminhar copia ao comando 
da brigada militar de carazinho vereador Felipe Sálvia PDT R. 1029/148/08 Requerimento 
de pesar O vereador abaixo subscrito requer na forma regimental que depois de ouvido 
em plenário seja registrado em ata votos de profundo pesar aos familiares do Senhor 
Afonso Vieira, pelo seu falecimento ocorrido no último dia 13 de maio do corrente. A todos 
os familiares e amigos do inesquecível Afonso Vieira, nossos sinceros sentimentos pelo 
infausto ocorrido. Vereador Felipe Sálvia PDT R. 1030/149/08 Requerimento a mesa 
diretora os vereadores abaixo assinado solicitam a mesa diretora que faça um convite aos 
Jornalistas do Jornal Diário da Manhã Leandro Becker e Sérgio Cornélio, para que se 
façam presentes na primeira reunião plenária no mês de junho, utilizando o grande 
expediente para o recebimento de uma placa em homenagem pelo 1º lugar no II Prêmio 
Abracopel categoria jornal e 2º e 3º lugar na categoria fotografia, bem como pelos 
excelentes trabalhos prestados levando o nome de nossa cidade a nível nacional. 
Assinado pelos dez vereadores. R. 1031/150/08 Requerimento a mesa diretora os 
vereadores abaixo assinados solicitam na forma regimental que esta casa autorize 
viagem dia 26 do corrente as cidades de Erechim e Chapecó (Santa Catarina) nas 
Empresas Aurora, para manterem contato com referencia a Cursos de Qualificação, 
verificar in loco na cidade de Erechim como foi os cursos realizados para as pessoas que 
ingressaram na Empresa, se precisa melhorar em algum aspecto e para que sirva como 
subsidio para os cursos que serão oferecidos aos munícipes de Carazinho; vereador 
Antonio Azir e Paulino de Moura PTB R. 1032/151/08 Requerimento a mesa diretora os 
vereadores abaixo assinados solicitam na forma regimental que esta casa através da 
presidência marque Audiência Pública para definição quanto ao horário do comércio, 
abertura aos finais de semana, conforme já debatido em Plenário nesta Casa, sugere-se 
que sejam convidados todos os supermercados, hiper mercados, mini-mercados 
localizados nos bairros de nosso Município, senão todos a maioria deles para que possam 
manifestar-se quanto a este assunto. Ainda como sugestão que se convide todos os 
padres e pastores das religiões existentes em Carazinho. Vereadores Antonio Azir e 
Paulino de Moura PTB, Felipe Sálvia PDT. R. 1033/152/08 O vereador abaixo subscrito 
requer na forma regimental que depois de ouvido em plenário 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 efetuada a 
troca das lâmpadas queimadas na Rua Ângello M. Gobbi frente ao n°. 43, Bairro Sommer. 
Solucionando definitivamente este problema da queda de energia diariamente nas ruas e 
residências, zelando pela segurança dos moradores destas localidades. Solicitação dos 
moradores. Vereador Adroaldo de Carli PMDB R. 1034/153/08 O vereador abaixo 
subscrito requer na forma regimental que depois de ouvido em plenário e com aprovação 
dos srs. Edis seja enviado ofício do poder legislativo de Carazinho ao Procon nacional e 
aos lideres de bancadas do senado e da câmara federal e toda a bancada gaúcha da 
câmara dos deputados todos os senadores do senado federal solicitando que sejam 
tomadas as providencias quanto aos empréstimos, financiamentos oferecidos por bancos 
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e financiadoras aos aposentados com juros baixos até 1.5%, onde na verdade não é o 
que ocorre, são inúmeras as reclamações dos aposentados que os juros chegam muitas 
vezes a 6%, estão então ludibriando essas pessoas fazendo propaganda enganosa 
quando prometem juros baixos aos aposentados com desconto em folha de pagamento 
quando a taxa real de juros é outra. Não podemos permitir que estas pessoas já tão 
sacrificadas pela idade e pelo tempo de trabalho árduo tenham que sofrer mais esta 
punhalada, alguém precisa ir na defesa destes cidadãos. Peço então que esta preposição 
seja encaminhada aos órgãos competentes para que a atuação destas empresas e 
financiadoras sejam disciplinadas e regulamentadas para que os juros sobre o valor 
emprestado não seja maior que o anunciado em propaganda. Os aposentados precisam 
da nossa proteção, da nossa assistência pois na sua grande maioria recebem um a dois 
salários mínimos e não merecem que lhes sejam tirados o pouco que tem Vereador Felipe 
Sálvia PDT. R. 1035/154/08 O vereador abaixo subscrito requer na forma regimental que 
a seguir da aquiescência do plenário encaminhe-se oficio externando condolências aos 
familiares do Sra. Iria Genehr Graeff pelo seu passamento ocorrido no dia 12 de maio de 
2008, em nossa cidade. Lamentamos pela irreparável perda e manifestamos nossos mais 
sinceros votos de profundo pesar à família pelo infausto ocorrido. Vereador Gilnei Jarré 
PSDB MOÇÕES M. 1036/221/08 O Vereador abaixo assinado solicita que após lido e 
aprovado em plenário seja enviado oficio aos garis da empresa conesul empresa 
terceirizada que presta serviços ao nosso Município, parabenzando-os pela passagem do 
Dia do Gari comemorado no dia 16 de maio, a esses importantes trabalhadores que 
independente das intempéries do tempo trabalham coletando o lixo que produzimos o 
nosso carinho, respeito e admiração pela difícil tarefa do dia a dia;vereador Paulino de 
Moura PTB M. 1037/222/08 O Vereador abaixo assinado solicita que após lido e aprovado 
em plenário seja enviado oficio de cumprimentos pela passagem do dia da Assistente 
Social, comemorado no dia 15 de maio, as profissionais: da Prefeitura Municipal, do 
Hospital Comunitário de Carazinho, do Presídio Municipal, do Asilo São Vicente, e em 
nome destas estender cumprimentos aos demais profissionais que tem a importante 
tarefa de dar suporte as pessoas que precisam de amparo e até mesmo aquelas que 
necessitam de inclusão social, entre outros; vereador Paulino de Moura PTB M. 1038/ 
223/08 Os vereadores abaixo assinados solicitam que após submetido ao plenário para 
aprovação seja enviado oficio parabenizando aos jornalistas do jornal Diário da manhã  
Leandro Becker e Sergio Cornélio vencedores do 2º premio ABRACOPEL de jornalismo 
da categoria jornal e 2º e 3º  lugar na categoria fotografia no ultimo dia 13/05/08 assinado 
por todos os vereadores M. 1039/224/08 O Vereador abaixo assinado solicita que após 
lido e aprovado em plenário seja enviado oficio de cumprimentos aos Excelentíssimos 
Senhores José Augusto Nardes – Ministro do Tribunal de Contas da União, Beto 
Albuquerque – Deputado Federal, Romeu Nerci Luft – ex-presidente da Fetransul, Airton 
Lângaro Dipp – Prefeito de Passo Fundo, Alcides Vicini – Prefeito de Santa Rosa, José 
Francisco Felice – Prefeito de Uruguaiana, Irani Bertolini – Empresário TBL, Paulo César 
Cunha- Apisul, Pedro Antônio Teixeira – Planalto Transportadora, José Schwanck – 
Empresário de Uruguaiana, Pedro José Lopes – Fetrancesc, Marisa Fornolo – Deputada 
Estadual e Vilson Covatti – Deputado Federal, parabenizando-os pela indicação e posse 
na Ordem do Transportador Emérito 2007, cuja solenidade foi realizada em nossa cidade 
no último dia 16/05 do corrente; vereador Luiz Leite PDT. M. 1040/225/08 O Vereador 
abaixo assinado solicita que após lido e aprovado em plenário seja enviado oficio de 
cumprimentos ao Sr Milton Schmitz presidente do SINDICAR, parabenizando pela 
organização e sucesso do 2º Fórum Empresarial de Transporte e Logística do Rio Grande 
do Sul, realizado no último dia 16/05/2008; vereador Luiz Leite PDT M. 1041/226/08 
Moção do mesmo teor do vereador Adroaldo de Carli PMDB e M. 1042/227/08 Vereador 
Vilson Paese PDT M. 1043/228/08 O Vereador abaixo assinado solicita que após lido e 
aprovado em plenário seja enviado oficio de cumprimentos a srs. Janete Serla  1º chefe 
do Hospital de Carazinho parabenizando pela iniciativa do setor de enfermagem promover 
a campanha “Leve a tua moto, não deixe que ela te leve, realizada no ultimo dia 12/05/08 
vereador Luiz Leite PDT M. 1044/229/08 Moção do mesmo teor do vereador Adroaldo de 
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Carli PMDB M. 1045/230/08 O Vereador abaixo assinado solicita que após lido e 
aprovado em plenário seja enviado oficio elogiando a Direção do Hospital Comunitário de 
Carazinho – HCC, ao Presidente e ao Setor de Enfermagem, pela ótima iniciativa em 
promover o “Dia de Conscientização no Trânsito” há mais de 250 crianças no dia 14 do 
corrente, iniciativas como estas é que poderão trazer resultados no futuro, pois na 
formação das crianças é válido instruir e diferenciar o certo do errado, e quem sabe essas 
crianças quando adultos condutores não serão imprudentes, reduzindo desta forma o 
número de vitimas no trânsito; vereador Paulino de Moura PTB M. 1046/ 231/08 O 
Vereador abaixo assinado solicita que após lido e aprovado em plenário seja enviado 
oficio de cumprimentos a Igreja Internacional da Graça de Deus, pelo encontro realizado 
na tarde do último dia 16 que contou com a presença do Pastor Líder da Igreja de Porto 
Alegre, e da dupla “Gauchinhos de Deus” com música gospel, que eles sejam 
abençoados e continuem pregando a palavra de Deus e conduzindo seus fiéis; vereador 
Paulino de Moura M. 1047/232/08 O Vereador abaixo assinado solicita que após lido e 
aprovado em plenário seja enviado oficio de cumprimentos ao Padre Ludgero Mafra e a 
Diretoria da Paróquia São José de nosso município, cumprimentando-os pelo sucesso na 
realização da XVI Romaria de Santa Rita de Cássia, realizada no último domingo, que 
contou com a participação de mais de vinte e cinco mil romeiros de toda região.vereador 
Felipe Sálvia PDT M. 1048/233/08 Moção do mesmo teor do vereador Paulino de Moura 
PTB e M. 1049/234/08 Vereador Adroaldo de Carli PMDB M. 1050/235/08 O Vereador 
abaixo assinado solicita que após lido e aprovado em plenário seja enviado oficio de 
congratulações a Associação dos Contabilistas de Carazinho, ao Senhor Vilson Henicka, 
eleito Presidente daquela entidade e empossado no último dia 14 do corrente, aos demais 
integrantes da Nova Diretoria para o biênio 2008/2010 nossos desejos de que realizem 
suas metas com sucesso e êxito; vereador Paulino de Moura PTB M. 1051/236/08 Moção 
do mesmo teor do vereador Luiz Leite PDT M. 1052/237/08 Vereador Adroaldo de Carli 
PMDB M. 1053/238/08 O Vereador abaixo assinado solicita que após lido e aprovado em 
plenário seja enviado oficio parabenizando o Asilo São Vicente de Paulo, na pessoa da 
Diretora Irmã Gisele Maroia, pela organização e sucesso do 12° Café Colonial do Asilo, 
realizado no sábado, dia 17 de maio de 2008. vereador Adroaldo de Carli PMDB M. 
1054/239/08 O Vereador abaixo assinado solicita que após lido e aprovado em plenário 
seja enviado oficio parabenizando a Escola de Educação Infantil Padre Gildo de 
Carazinho, na pessoa da Sra. Coordenadora Pedagógica Tânia Kochemborger, pelo 
lançamento do projeto Dia da Sacolateca no mês de abril de 2008, que tem o intuito de 
despertar o interesse das crianças e estimular o hábito da leitura, mesmo que elas ainda 
não saibam ler convencionalmente. Integrando o projeto 100 (cem) crianças, com idades 
entre dois e cinco anos vereador Adroaldo de Carli PMDB. M. 1055/240/08 O Vereador 
abaixo assinado solicita que após lido e aprovado em plenário seja enviado oficio de 
cumprimentos ao Sr. Luís Carlos Meneguzzo - Presidente do Instituto Cultural Ítalo-
Brasileiro Giuseppe Garibaldi, parabenizando pelos seus 12 anos de existência em nossa 
cidade, a ser comemorado no próximo dia 21/05/2008. vereador Luiz Leite PDT M. 
1056/241/08 O Vereador abaixo assinado solicita que após lido e aprovado em plenário 
seja enviado oficio parabenizando o Sr. Orion Albuquerque em nome de toda a Direção e 
Funcionários da Radio Gazeta AM e 1003. FM pela campanha Contra o uso do CRACK, 
com a frase “Seja um craque na vida e não uma vitima do crack” campanha que teve 
inicio no dia 30 de março de 2008. vereador Josélio Guerra PMDB M. 1057/242/08 O 
Vereador abaixo assinado solicita que após lido e aprovado em plenário seja enviado 
oficio de cumprimentos a Senhora Luciana Machado, Diretora da Escola Estadual de 
Ensino Fundamental Carlinda de Brito, bem como a todos os professores, funcionários, 
alunos, pais e colaboradores desta Instituição, pela passagem do seu 40° aniversário, 
comemorado no dia 14 de abril vereador Vilson Paese PDT M. 1058/243/08 O Vereador 
abaixo assinado solicita que após lido e aprovado em plenário seja enviado oficio 
parabenizando o jornalista Leandro Becker e Sergio Cornélio  do jornal diário da manha 
pela conquista do 2º premio ABRACOPEL de jornalismo o qual veio confirmar destaque, 
por destacar  na comunidade de Carazinho e região perseguindo a isenção e a verdade e 
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a antecipação . que a mensagem de vocês revele para toda a comunidade regional e para 
todos aqueles que buscam ou que necessitam de informações de qualidade vereador 
Gilnei Jarré PSDB M. 1059/244/08 O Vereador abaixo assinado solicita que após lido e 
aprovado em plenário seja enviado oficio de cumprimentos a jovem Giovana Süss 
parabenizando pelo 1º lugar no concurso Beleza gaúcha 2008 da categoria adulta no 
ultimo dia 17/05/08 na cidade de são Luiz Gonzaga Vereador Luiz Leite PDT. Presidente 
Vereador Luiz Leite conforme acordo de lideranças foram suprimidos o intervalo 
regimental e o grande expediente, passamos de imediato já a ordem do dia para a 
votação dos requerimentos e moções. Mas queria antes cumprimentar os servidores da 
casa, os srs. Vereadores, o sr. Silveira, em nome do sr. Silveira  que é um assíduo 
freqüentador desta casa nas nossas reuniões cumprimentar as demais pessoas que se 
encontram no plenário, lideranças políticas, eclesiásticas, esportivas, empresariais que 
aqui se encontram, bem como associações de bairros e outras entidades. Solicito então 
ao sr. secretário para que proceda a leitura do nº e autor dos requerimentos, que irão a 
votação nesta noite Secretário Vereador Cláudio Santos Requerimento de nº  de autoria 
do  Requerimento de nº 01 de autoria do  Vereador Felipe Sálvia e Vereador Vilson Paese 
PDT,  Requerimento de nº 02 de autoria do Vereador Felipe Sálvia PDT,   Requerimento 
de nº 03 de autoria do Vereador Felipe Sálvia PDT, Requerimento de nº 04 de autoria dos 
10 vereadores,   Requerimento de nº 05 de autoria do Vereador Paulino de Moura E 
Vereador Antonio Azir PTB,  Requerimento de nº 06 de autoria do Vereador Antonio Azir 
E Vereador Paulino de Moura subscrito pelo Vereador Felipe Sálvia,  Requerimento de nº 
07 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli PMDB,  Requerimento de nº 08 de autoria do 
Vereador Felipe Sálvia PDT,   Requerimento de nº 09 de autoria do  Vereador Gilnei Jarré 
PSDB, Presidente Vereador Luiz Leite Esta em discussão os requerimentos que irão a 
votação. Vereador Paulino de Moura, bancada do PTB  Vereador Paulino de Moura  sr. 
presidente, srs, vereadores, a imprensa através do nosso amigo Serginho, e 
parabenizando a ele e ao Leandro por esta conquista que é de Carazinho, que é do povo 
de Carazinho, ao presidente do PMDB Romano Guerra, ao nosso presidente de honra e 
sempre presidente Moreira ao nosso suplente marcos soares, ao seu Silveira e a 
comunidade. Sr. presidente eu vou me ater a um requerimento de autoria minha e do 
Vereador Antonio Azir aonde nós estamos solicitando pela complexidade do ato e do fato  
que é para nós fazermos uma audiência publica e ai eu gostaria muito Serginho através 
da imprensa que isso fosse noticiado o porque isso, porque nós entendemos que os 
pequenos mercados, aquele mercado familiar, aquele que ta lá no bairro, lá na vila, lá no 
fundinho da vila esta sendo muito prejudicado, muito prejudicado e eu fui até um desses 
estabelecimentos aonde você tem uma queda de 20%  Vereador Antonio Azir de 
movimento nestes mercadinhos e muitos estão quebrando, estão quebrando literalmente 
pela situação que ora esta exposta que os mercados grandes, supermercados e 
hipermercados estão abrindo o comercio aos domingos e gente, pessoal, é com toda a 
lealdade com toda a sinceridade nós temos que nós preocupar com esses... ( caiu a 
conecção da rádio pro-plenario por alguns segundos)... já deixei claro  e continuarei 
deixando claro eu sou contra a abertura do comercio aos domingos, porque eu tenho uma 
filha que trabalha no mercado e ela no ultimo dia das mães ela não pode passar com a 
mãe dela, porque elas tinha que trabalhar. Então eu quero a minha família sim em volta 
de mim e assim como muitas famílias eu queria que estivessem junto, já concluirei sr. 
presidente, junto a seus pais. Qual é a idéia? A idéia é trazer os pastores a esta casa pra 
que eles digam como as suas ovelhas estão se sentindo hoje, trabalhando aos domingos, 
trazer os padres pra que eles digam o que eles pensam também sobre a abertura do 
comercio aos domingos, porque quantos católicos deixam de ir na igreja porque tem que 
trabalhar, essa discussão vai dar muito pano pra manga, vai ser boa e eu tenho a certeza 
que esta câmara será madura, será inteligente, será razoável pra que nós encontramos o 
caminho mais correto, o caminho mais exato, hoje o caminho é o fechamento do comercio 
aos domingos para dar a possibilidade as famílias poderem se reunir. Sr. presidente pra 
mim não voltar depois  nas moções eu gostaria de falar sobre a ida dos vereadores 
Antonio azir, Vereador Felipe Sálvia, Vereador Cláudio Santos e o assessor jurídico desta 
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casa Renato Trombetta é com referencia ao presidente desta casa e o Vereador Vilson 
Paese, o Vereador Adroaldo De Carli justificaram a não ida até porto Alegre e o Vereador 
Gilnei também. Nós conseguimos colegas vereadores e aí eu digo, enquanto a luta for 
junta e coletiva todos, todos ganham inclusive a sociedade, estará lá nesta semana sendo 
confeccionada a lombada física ba entrada da Santa Terezinha, a conceição e a São 
Jorge, quantas crianças correm o risco de vida todo dia, toda hora, naquele trecho lá e 
não adianta os motoristas tem que ser educados, mas enquanto os motoristas não forem 
educados, nós temos que botar lá um obstáculo para que não venham mais ser ceifadas 
vidas lá e então eu acho que o poder legislativo e quando eu digo aos colegas que tem 
situações que tem que ser feitas na coletividade, tem que ser feitas no grupo e uma das 
situações é essa onde nós fomos representar a câmara de vereadores onde 
conquistamos a lombada física para aquele trecho da 285 então sr. presidente é uma 
justificativa, uma situação onde a gente conversou com o sr. Vicente e conseguimos. E 
hoje pela parte da manhã eu fui até a coviplan, o requerimento já esta nas mãos da 
coviplan e essa semana com certeza será feita a lombada física lá e a finalização pra que 
se veja que lá tenha um quebra molas, então seria isso sr. presidente, srs. Vereadores eu 
teria mais assuntos a falar, mas deixarei pra semana que vem porque se for assim a 
intensão do presidente desta casa nós queremos ir até Chapecó e Erechim para nós 
vermos a situação dos cursos de qualificação para a nossa comunidade, para o nosso 
povo que tanto precisa, obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite continua em 
discussão os requerimentos Vereador Vilson Paese PDT, para discutir os requerimentos.  
Vereador Vilson Paese  sr. presidente, nobres colegas, imprensa através do Serginho, e 
aproveitamos para parabeniza-lo a você Serginho, ao Leandro e na pessoa de vocês dois 
o jornal, mas receber um troféu destaque jornalístico em São Paulo, realmente enche de 
orgulho este poder, este vereador e o nosso município, parabéns, leva ao Leandro 
também nosso abraço e o reconhecimento deste vereador. Amigo romano presidente do 
PMDB, ao professor, ao Vilson Moreira ex-jurídico desta casa, Marcos suplente de 
vereador, Silveira, meu amigo Silveira, a todos que estão presentes nesta reunião, 
servidores. O vereador Paulino de Moura, colocou e colocou com muita propriedade a ida 
e a busca na capital de recursos e solução para Carazinho, nós não fizemos e até 
justificamos a ele e eu acho que os demais vereadores que não acompanharam também 
uma justificativa até porque nós não acompanhamos, mas nós sabemos da importância 
da ida a Porto Alegre, mas sabíamos também que quem tinha ido nos representaria da 
melhor maneira e aí esta o resultado e ai então não foi pra não querer ir mas realmente 
houve um outro problema na hora e até a gente pede escusar  aos companheiros que 
foram, mas estão de parabéns a vocês que trouxeram  hoje os quebra molas porque 
lombada ele já disse que é impossível. Meus amigos  não pode no perímetro urbano nas 
faixas de Carazinho que cruza a 285 a 386 tem que haver muitos quebra molas, se 
alguém de vocês e eu acho que todos viajam, pegar os municípios de Santa Catarina, 
quando tu vai passar na cidade ao lado passa por dez, oito, vinte quebra molas, e as 
nossas BRs não tem nenhuma lombada para que os carros reduzam, serei breve 
presidente, acho que tenho mais um minuto. Com relação ao projeto, horário dos 
mercados, eu até quero fazer um alerta aqui, eu acho que o Poder Legislativo de 
Carazinho, eu acho que todas as câmaras, pode legislar sim porque é municipal, mas o 
horário eu acho que uma lei municipal e certamente o Vereador Antonio Azir virá depois  e 
vai se manifestar com relação a este projeto. Com relação a nós impedirmos que no 
domingo os mercados não abra acredito salvo o menor juízo, na minha interpretação eu 
acho que será incluído a inconstitucionalidade.  Então nós vamos ter que ter um cuidado 
para nós não trocar seis por meia dúzia e não chover no molhado, neste sentido fazer 
uma lei e que esta lei não se torne in loco, que não tenha sentido, agora entendo o 
Vereador Paulino de Moura quando diz quando realmente a globalização faz isso, os 
grandes engolem os menores, infelizmente é a lei da sobrevivência e tal, e o que  a gente 
vai fazer ? qual é o caminho que nós vamos pegar? Tentar ajudar os nossos irmãos, mas 
não sei de que forma.  Presidente Vereador Luiz Leite  continua em discussão Vereador 
Antonio Azir para discutir os requerimentos.  Vereador Antonio Azir  sr. presidente, srs. 
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Vereadores, ao Vilson Moreira, diretor das centrais elétricas Diego Machado, nosso 
companheiro de escritório, ao suplente de Vereador Marcos Soares, ao Sergio Cornélio a 
nossa saudação então também parabenizamos a ele e ao Leandro por esta grande 
conquista que realmente nos deixa cheios de orgulho por Carazinho ser destacado a nível 
nacional. As demais pessoas presentes, ao Romano do PMDB, a nossa saudação. Eu até 
não viria a tribuna mas como o Vereador Vilson Paese fez menção ao nosso nome eu 
quero dizer de que nós estamos aqui para legislar e criar leis  e lógico que deveremos 
obedecer a lei maior que é a constituição federal, a constituição estadual, mas nós 
também devemos ouvir, ter a sensibilidade de saber aquilo que a nossa comunidade quer, 
aquilo que a nossa comunidade deseja, aquilo que o nosso trabalhador necessita, e a 
questão jurídica deste projeto é uma questão bastante interessante  porque o art. 30 da 
constituição quando a lei federal que criou, que disciplinou a abertura do comercio aos 
domingos remeteu para que no inciso 1 do art. 30 da constituição onde diz que a 
prerrogativa do município de legislar causas de seu interesse, ele é muito subjetivo, ele 
nos dá uma ampla interpretação o que isso significa, então deixa realmente uma lacuna 
em aberto. Aí temos também o art. 20 me parece da constituição federal que fala sobre a 
legislação federal que é de competência da união legislar sobre o comercio e direito civil 
enfim sobre outras coisas e também fala sobre a iniciativa privada, que ali nós verificamos 
alguns incisos, fala muito da questão de qualidade de vida do trabalhador, fala muito da 
preservação, da harmonia, enfim da valorização do trabalhador e nós juntando tudo isso, 
nós temos realmente que verificar que até a maquina muitas vezes precisa de uma folga, 
precisa ser azeitada dizia um amigo meu hoje a tarde  para continuar trabalhando e o ser 
humano precisa também de um descanso semanal, só para concluir porque nós 
entendemos até ia falar mais na parte do projeto, porque juridicamente em todas as 
jurisprudências existentes até agora elas são anteriores a lei federal que disciplina o 
comercio, antes não havia uma lei disciplinando, então cabia aos tribunais julgarem as 
ações, julgarem as leis, que eram realizadas. Creio eu que nós podemos estar iniciando 
aqui em Carazinho, creio eu que estaremos deflagrando aqui em Carazinho um processo 
inverso o que nós estamos vivendo até hoje, porque jurisprudências são julgados nos 
tribunais e estes julgados são teses nada mais do que teses construídas por advogados, 
e a lei tem diversos, se origina de diversos fatores e um é o direito natural e creio eu que 
o direito natural é do ser humano realmente de descansar pelo menos uma vez por 
semana e não queria colocar Deus junto mas pelo direito divino creio eu que também o 
domingo foi feito para o descanso. Nós falamos tantas vezes aqui e tantas vezes 
repetimos e creio que o Vereador Cláudio Santos há de concordar comigo, porque 
também luta pelo adolescente, nós lutamos e falamos aqui com  promotores, com juizes, 
convocamos audiência de segurança publica, convocamos o conselho tutelar e sempre 
chegamos ao mesmo ponto, sempre chegamos a questão do adolescente, a questão do 
menor e ai a gente sempre verifica que é uma questão familiar, as vezes a agregação 
familiar que ocasiona hoje infelizmente o que nós estamos vivendo na nossa sociedade 
onde a droga esta tomando conta onde a droga infelizmente esta roubando os nossos 
filhos, então eu acho que é  hora de nós refletirmos  entre o poder econômico, entre 
ganhar um pouquinho mais no domingo ou entre as famílias estarem juntas, poderem se 
visitar , um poder almoçar na casa do outro, poder ir no culto, poder ir na igreja, poder ir 
praticar o seu lazer, então é questão de refletirmos e este poder aqui não pode de forma 
alguma, porque hoje existe uma duvida na lei, ficar inerte, creio eu nem que seja o único 
voto eu vou votar contrario a abertura do comercio aos domingos, nem que  vote sozinho 
e tem mais, se esta casa aprovar o projeto de lei fechando, não permitindo que se abra o 
comercio aos domingos e alguém  institui a inconstitucionalidade nós poderemos voltar a 
discutir sim a questão de horário, mas um horário mais, um horário menor, um horário que 
permita que as pessoas almoçarem com seus familiares, aí será uma outra discussão  
onde nós poderemos encontrar uma outra alternativa para que fique bem para os 
mercados e para os funcionários, mas se nós temos a possibilidade de legislar, de fazer 
uma lei, permitindo ou melhor que não permita que se abra o comercio aos domingos eu 
não abro mão desta minha prerrogativa e creio eu que encontrarei mais companheiros 
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nesta casa que também não abrirão mão. Esta causa eu pago para ver o final dela e 
vamos até o final porque eu estive em três mercados no sábado a tarde e perguntei para 
os caixas e empacotadores se alguém deles gosta de trabalhar aos domingos, todos eles: 
“pelo amor de Deus, nos ajude, nos ajude a ter pelo menos um domingo, a ter pelo menos 
um dia de folga na semana”. Seria isso srs. Vereadores, srs. Presentes muito obrigado.  
Presidente Vereador Luiz Leite  continua em discussão os requerimentos, Vereador 
Cláudio Santos bancada do PSDB.  Vereador Cláudio Santos sr. presidente, colegas 
vereadores, pessoas que já foram anteriormente nominadas, nossa saudação. Eu venho 
a esta tribuna sr. presidente, e acho até que não tinha necessidade, acho eu de 
importância pelo menos pra mim, pra esclarecer alguns pontos, devido a liminar 
concedida pela dra. Marlene, devido a decisão do dr. Ben Hur  da justiça do trabalho com 
relação a abertura dos mercados aos domingos e baseado nisso é que eu fiz essa 
preposição esse projeto de lei estabelecendo um horário para que fosse cumprido no 
domingo esse horário, mas se formos buscar em todas as atas que existem nesta casa 
vão ver que este vereador sempre se pronunciou contrario a abertura do comercio em 
geral aos domingos. E falei inclusive na ultima reunião como autor deste projeto de 
abertura aos domingos dos mercados, supermercados, hipermercados das 8:00 da 
manhã ate as 13:00 Hs, de que, se a preposição do Vereador Antonio Azir de que se não 
abra o comercio aos domingos ela fosse legal esse vereador assinaria por duas vezes eu 
voto por duas vezes se houver necessidade, mas não haverá necessidade pois uma vez 
se  votando vai se passar, mas disse que a partir do momento que tivesse a legalidade 
porque eu me preocupo não somente em nós tentarmos defender os funcionários desses 
mercados, supermercados e hipermercados e ao mesmo tempo nós levarmos a eles uma 
expectativa vazia por alguns dias o que nós tentamos fazer e fazer com que isso se 
consolide que seja real de que eles saibam de que realmente não há necessidade através 
de um projeto de lei da câmara de vereadores que se abra o comercio aos domingos e 
até eu quero aprofundar mais sr. presidente aproveitando a oportunidade que talvez 
muitos ainda não se detiveram no que diz a lei 8613 de 05/12/07  quando se autoriza a 
abertura do comercio em geral no Brasil, diz do comercio em geral, aqui nós no momento 
estamos trabalhando em cima do mercado, supermercado e hipermercado, mas a partir 
do momento que qualquer loja de qualquer segmento abrir as suas portas ela pelo menos 
até então esta amparada pela lei federal, e nós também vamos ter que trabalhar pra 
reverter não somente então a situação do fechamento dos mercados aos domingos mas 
também de todo o comercio que hoje é permitido. E o que mais me entristece sr. 
presidente, colegas vereadores, e vereador Antonio azir quando falava do nosso trabalho,  
do trabalho de todos os vereadores e que essa lei que autoriza a abertura do comercio 
em geral aos domingos ela vem através de uma medida provisória de um presidente da 
republica  trabalhista de um trabalhador melhor dizendo, o presidente LULA foi ele que 
mandou ao congresso uma medida provisória autorizando a abertura do comercio geral 
aos domingos. Então fala-se uma coisa antes mas não cumpre-se ela depois, e 
obviamente que é mais uma forma, é mais uma coisa que atiram nas nossas mãos para 
que nós venhamos a resolver, nós vamos resolver. E sem duvida alguma Vereador 
Antonio Azir o sr. pode contar que fique bem claro aproveitando a presença do publico e 
também se isso for levado a imprensa desde que seja de uma forma legal vossa 
excelência tem a minha assinatura, vossa excelência tem o meu voto eu também sô pelo 
fechamento do comercio em geral no domingo porque sei o que foi  através da profissão 
ser diferenciado, mas sei o que foi ficar afastado por necessidade do crescimento do meu 
filho quando trabalhava na radio não tinha feriado, não tinha sábado, não tinha domingo, 
não tinha de manhã, tarde ou noite, eu sei o que é isso e por isso trabalho e sei também o 
que é fazer horas extras, as vezes obrigados em o que se ganha não faz diferença do 
salário do final do mês, mas cansa-se e quantas e quantas horas extras fiz quando 
trabalhava nesta  cidade em geral na Egan, trabalhava na Max, trabalhava na Brasdiesel 
e sei o quanto isso é difícil, então por ser filho de um trabalhador publico federal, 
aposentado, pelo 3º batalhão rodoviário eu sei da necessidade e daquilo que pensam os 
trabalhadores, principalmente no que diz respeito em trabalhar no domingo. Então eu 



 11 

fecho com o vosso pensamento sou da mesma idéia sua, mas pra preservar a câmara de 
que a gente possa daqui a pouco, sr. presidente só para finalizar, estarmos vendendo  
uma vontade que é dos 10 vereadores de não abrir o comercio aos domingos daqui a 
pouco se encham eles de expectativas e comece a se encher de liminar ou que adiem e 
aquilo que nós pensamos em fazer nós acabamos deixando com eles somente numa 
expectativa, é neste aspecto que eu tento o entendimento da população em regulamentar 
um horário, mas pode ter certeza Vereador Antonio Azir que se tivermos a oportunidade 
de fechar o comercio aos domingos em geral vossa excelência tem o voto deste vereador 
desde que ele seja legal, desde que ele seja constitucional, era isso que eu gostaria sr. 
presidente que constasse me ata o pensamento e a atitude deste vereador, muito 
obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  continua em discussão, Não havendo mais 
vereadores querendo discutir. Vereador Felipe Sálvia bancada do PDT.  Vereador Felipe 
Sálvia sr. presidente, srs. Vereadores,  pessoas que assistem a reunião na casa do povo 
na noite de hoje, eu vou ser rápido com o meu raciocínio. Ouvindo o Vereador Antonio 
Azir e o Vereador Cláudio Santos falar sobre horário eu quero ser bem claro não sou 
advogado, mas disse na viagem a Porto Alegre ao Dr. Renato, eu disse que o art. 30 e o 
art. 22 entram em conflito e dão uma duvidez, deixam a gente em conflito no raciocínio, 
porque um diz que nós podemos legislar sobre coisas locais e o outro diz que cabe a 
união legislar sobre coisas federais do comercio e eu quero dizer o seguinte. Que feche tu 
não tem mais um voto Azir, pode ter certeza que jamais eu sou outro voto, para fechar o 
comercio aos domingos, eu acho que esta câmara tem que ser corajosa, não deixar para 
que  outros resolvam nós somos eleitos para resolver os problemas da comunidade, 
vamos resolver eu acho que jurisprudências são teses não são leis, me corrijam se eu to 
errado dr. São teses que podem ser derrubadas e são idéias antigas, nós temos que 
entrar com projeto de lei sim srs. Vereadores e lá na frente, lá na frente se quiser entrar 
com uma coisa tipo ADin, e dizer que a lei não é legal pode entrar, agora depois nós 
vamos legislar sim, nós vamos dizer qual é o horário que é bom para a nossa cidade, se 
nós podemos disciplinar o horário, nós vamos disciplinar sim, no futuro. Se derrubarem a 
lei feita por esta casa. Vereador Paulino de Moura  colega Vereador Felipe Sálvia,  
Vereador Felipe Sálvia  tem a parte vereador. Vereador Paulino de Moura a  
constituição estadual no art. 13 é competência do município a lei esta prevista na 
constituição federal ressalvada  a do estado que disposto do horário de funcionamento do 
comercio local. Então quer dizer que esta claro que a constituição estadual que também 
pode se fazer a legislação, dispor sobre o horário e dias de funcionamento do comercio 
local, então quer dizer que esta claro esta dizendo a constituição que nós podemos então 
dizer a constituição federal através do art. 30 diz isso e a constituição estadual através do 
art. 13.  Vereador Felipe Sálvia  se nós podemos pode ter certeza Vereador Paulino de 
Moura que nós vamos fazer, eu, quem me conhece sabe que eu sou e sempre fui um 
vereador que sempre ficou do lado do trabalhador ta, seja do comercio, publico ou do 
trabalhador. Sr. presidente eu gostaria de discutir dois requerimentos rapidinho aqui, um é 
sobre os bancos e financeiras que tão dizendo pros aposentados, oferecendo empréstimo 
a 1,5% e quando o aposentado faz o empréstimo chega a ser 6,7,8%, então é um 
engano, um roubo em cima do aposentado por financeiras e hoje eu vi uma matéria no 
jornal um velhinho se queixando que foi lá e ofereceram um juro de 1,5% pra ele e no 
somatório deu 6%, então eu estou pedindo para que os lideres lá do congresso os lideres, 
os senadores  revejam e vejam o que estão fazendo os bancos aos aposentados. O 
aposentado quando chega numa idade ele se aperta pra comprar remédios vai no banco 
e ali ele é ludibriado. Tem uma aparte.  Vereador Vilson Paese  você acha Vereador 
Felipe Sálvia que é 1,5%  ia ter tanto artista na rede globo e outras redes aí, fazendo 
comercial para aposentado e pensionista tomar dinheiro em banco, claro que não, nós 
sabíamos e já denunciamos isto aqui, eu nunca vi tantas agencias abrir tantos escritórios, 
para emprestar dinheiro, hoje a terceira idade até ontem era uma festa todo mundo tinha 
dinheiro, hoje tu vai numa festa de terceira idade vai ver se alguém tem dinheiro pra tomar 
uma cervejinha, ou até um refrigerante  Vereador Felipe Sálvia  é verdade vereador, tem 
uma parte Vereador Antonio Azir  Vereador Antonio Azir  é um assunto muito bem 



 12 

elaborado e levantado pelo sr. o Vereador Vilson Paese tem toda a razão, faliram, faliram 
com o aposentado, esses empréstimos consignados e creio eu que nós temos que ser 
mais rápidos aqui porque isso até chegar no congresso nacional e tal, vai parar em uma 
gaveta lá e não vai dar resultado. Eu acho que nós devemos convocar o PROCOM aqui 
de Carazinho que fiscalize estas agencias que estão aí concedendo empréstimos e até 
solicitar a policia de que de uma verificada também nesta situação, porque isso ai é caso 
de policia. Isso é fraude porque eu acho que nós deveremos realmente agir rápido na 
defesa dos nossos aposentados, obrigado  Vereador Felipe Sálvia  sr. presidente só 
para terminar eu gostaria de falar sobre o nosso brigadiano. Nosso brigadiano, eu vi na 
zero hora hoje, a dez anos, a dez anos, não se contrata mais brigadianos em nosso 
estado. O brigadiano é o salário mais baixo do país sr. Silveira, nosso brigadiano é o 
salário mais baixo do país, o nosso brigadiano tem medo de colocar a farda e sair nas 
cidades perigosas, na grande Porto Alegre ele sabe se sair o marginal vai atacar, o nosso 
brigadiano ta faltando colete, ta faltando arma, e nós falamos, e o Vereador Antonio Azir 
falou com propriedade sobre a droga, o crack, a sociedade ta perdendo a guerra contra a 
droga, porque as nossas autoridades ganham pouco, aquela unidade que tem que cuidar, 
o brigadiano, a policia, ganham pouco, então nós temos que cobrar, nós aqui pequenos 
vereadores, de uma cidade do interior nós temos que cobrar de forma forte gritar se for 
preciso, nós fomos eleitos pra isso pra cobrar das autoridades, isso aqui não é de agora 
do governo Yeda isso vem de tempo, de outros governos, a pessoal até do meu governo 
que era o PT, o PDT, então nós temos que cobrar, isso vem de anos, quando eu falei dez 
anos, que não se contrata, não se aumenta, isso é uma reportagem do zero hora de hoje, 
então eu fico triste, triste em saber que nós estamos perdendo sim pros marginais, porque 
não tem aumento, um salário digno pro nosso brigadiano, era isso sr. presidente.  
Presidente Vereador Luiz Leite  continua em discussão os requerimentos, convido o 
vereador vice-presidente desta casa Cláudio Santos para que tome posse nesta cadeira 
para que eu possa me manifestar.  Vice-presidente Vereador Cláudio Santos  sigo os 
trabalhos da mesa e passa a palavra para o Vereador Luiz Leite Vereador Luiz Leite até 
para poder ilustrar mais as palavras ouvidas nesta noite, nesta tribuna, tenho uma 
preocupação muito grande quanto a segurança publica do nosso município, a gente sabe 
que é uma questão nacional, estadual, mas nós os vereadores, legisladores desta casa 
temos que nos preocupar com o nosso município, com as nossas crianças, com os 
nossos adolescentes, com os nossos pais de famílias,que muitas vezes saem para o 
trabalho e não retornam, pois muitas vezes são vitimas do sistema fracassado, que é o 
sistema da segurança publica hoje implantada no nosso país, no nosso estado e no nosso 
município. Hoje faltam em Carazinho aproximadamente 35% de efetivos, nas corporações 
da brigada militar e da policia civil e aí se pergunta, como fazer as patrulhas organizar 
esse pessoal para que possam fazer o trabalho cada vez mais eficiente na segurança 
publica do nosso município pelo que eu conheço os trabalhos da brigada militar e da o 
policia civil de Carazinho possam afirmar a vocês eles fazem e desenvolvem um trabalho 
sobrenatural, acima das suas condições que tem de trabalho, porque lhes faltam 
equipamentos de segurança, lhes faltam material, coletes, armas, munições e alguns 
vereadores já viram Vereador Antonio Azir, Vereador Paulino de Moura, Vereador Vilson 
Paese, na legislatura passada a gente já esteve varias vezes em Porto Alegre buscando 
essa melhoria para as nossas corporações, mas parece-me que pros ... eles mandam 
alguma coisinha, pras viaturas quando não tem mais condições de rodar, eles mandam 
uma, não precisam mandar duas, três, quando os equipamentos já estão deteriorados 
eles mandam meia dúzia ao invés de mandar para toda a corporação da brigada militar. 
Então é muito difícil hoje, se falar em segurança publica porque ela esta ... o estado não 
cumpre com o seu dever, esta é a realidade. Quanto ao uso de drogas, Vereador Cláudio 
Santos eu posso falar com a maior naturalidade possível, pois me engajei muitos anos 
nesta luta, no CMPP, e a gente sabe o quanto é triste trabalhar nesta área e eu tenho 
uma consideração muito especial pelas pessoas que prestam este serviço no dia a dia na 
nossa comunidade, porque é uma questão até de formação  as vezes, não querendo 
incriminar pais, mães, mas muitas vezes eles buscam o incentivo para os vícios no 
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coleguinha de aula, de futebol, imagine se não houvesse esporte, educação com os filhos 
que se tem hoje, mesmo precário imagine só o que  seria o nosso país hoje, em nossa 
cidade em nosso estado. Então muitas vezes nós perdemos os nossos filhos para a 
droga, para o crack, eu tenho recebido na presidência desta casa muitas famílias, mães 
que vem ali com os filhos em idade de onze, doze anos, pedindo socorro, como a poucos 
dias recebi uma família lá do bairro brandina, e é triste pra gente ver nos olhos daquele 
adolescente aquela anciã que ele tem naquele momento de estar consumindo uma droga 
mas esta com a mãe buscando socorro nas autoridades do município. Então é triste pra 
nós, pra sociedade carazinhense termos que enfrentarmos uma briga quase que perdida 
neste mundo Vereador Vilson Paese, já lhe dou uma parte, isso é triste pra nós, pra 
comunidade de Carazinho e este trabalho gente imagine se o pai e a mãe não batesse 
todos os dias na mesma tecla, meu filho cuidado a companhia, me filho não beba nada 
que te oferecer, meu filho cuidado com a balinha que te oferecem, não é assim? é assim, 
todos os dias precavendo eles, auxiliando eles, pedindo para que se afastem do grupo de 
risco, mas quando vê estão envolvidos, Vereador Vilson Paese por gentileza.  Vereador 
Vilson Paese  obrigado nobre colega, Vereador Luiz Leite pelo aparte, imagine, e nós  
falamos e eu já  registrei aqui varias vezes neste Brasil que é um continente tem duas 
organizações do Iapoque ao Chuí, que é os presidiários que são muito bem organizados e 
o narcotráfico. E a policia deste Brasil não se comunica uma com a outra, não tem um 
trabalho de informação até hoje, mas quando nós estamos carentes de pessoal e a dez 
anos registraram que não existe mais concursos e aquele curso de dez meses para os 
policiais no governo Antonio Britto se criou o PNV e porque o salário da policia militar que 
é a brigada militar do RS ganha pouco muitos se afastaram, se afastaram pelo PNV, 
pessoas que gastaram, o governo gastou para o curso, formaram os homens 
especializados e saíram então esta aí a prova do caus do estado, o contribuinte paga 
muito e o retorno é muito pouco com segurança e saúde, e educação e para não falar dos 
demais, esta muito certo o seu pronunciamento vereador, obrigado pelo aparte.  
Vereador Luiz Leite  só pra encerrar este é mais um governo o qual nós somos vitimas 
do narcotráfico, então isso se assolou pelo Brasil inteiro e o sofrimento hoje do nosso 
adolescente, do nosso jovem, dos pais, destas crianças é algo lamentável, existe aquele 
ditado que diz mas se não tiver quem compre, não tem vende, mas infelizmente isso é o 
grande mal da sociedade, muito obrigado.  Vice-presidente Vereador Cláudio Santos  
devolvo os trabalhos ao Vereador Luiz Leite  Presidente Vereador Luiz Leite  continua 
em discussão os requerimentos, não havendo vereador querendo discutir coloco em 
votação, vereadores que concordam permaneçam como estão os demais  se manifestem, 
aprovados todos os requerimentos por unanimidade. Passamos agora a leitura pelo sr. 
Secretario  do nº e autor das moções.  Vereador Vilson Paese antes da leitura das 
moções quero uma questão de ordem.  Presidente Vereador Luiz Leite pois não 
Vereador.  Vereador Vilson Paese  eu recebo das mãos aqui do Sergio e do Carlos  que 
eu to entendendo  aqui é um serviço de publicidade. É estou certo. Em primeiro lugar 
obrigado pela presença sejam bem vindos e eles nos colocam aqui uma observação para 
nós. Não abrir o comercio aos domingos, vai prejudicar os pequenos, pois também não 
abrirão aos domingos se houver uma lei, eu só quero ler aos senhores. Nem o judiciário, 
nem o legislativo vai legislar se estes estão recebendo horas extras, que o projeto de lei 
dentro da constituição vai ser criado para fechar apenas o supermercado, sendo que a lei 
é para todos. Então aí aquela hora que eu coloquei, porque eu também sou favorável que 
as pessoas não trabalhem aos domingos, mas só que a lei nós temos que cuidar muito 
para que não seja, tudo o que eu falei né Vereador Antonio Azir, só pra registrar então 
que nós estamos recebendo, obrigado.  Vereador Antonio Azir  até pra informar e as 
pessoas que não tenham o conhecimento que já existe na nossa legislação que todo 
aquele mercado, todo aquele estabelecimento que trabalha com mão de obra familiar é 
permitido abrir aos domingos então inclusive isso contempla a lei hoje. Então não haverá 
prejuízo nos pequenos, e sim haverá um beneficio ao pequeno comercio, porque se o 
grande comercio esta fechado aquele mercadinho lá da vila vai vender para aquele da vila 
que precisa um saco de carvão, de um quilinho de carne, de uma cervejinha pra passar o 
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seu domingo, então ao inverso do que as pessoas pensam será muito benéfico aos 
pequenos mercadinhos de vila.  Vereador Cláudio Santos só pra contribuir Vereador 
Vilson Paese, o Vereador Antonio Azir quem fez a colocação, art. 107 par. 3º do código de 
posturas que é lei municipal, diz que os estabelecimentos comerciais de gêneros 
alimentícios que atendidos pelos respectivos proprietários ou seus familiares assim 
entendidos seus cônjuges e filhos poderão permanecer abertos ao publico inclusive aos 
domingos e feriados das 7:30 as 20:00 hs isso é resguardado aos pequenos e com a 
abertura dos grandes fecha os pequenos.  Presidente Vereador Luiz Leite  convido o sr. 
secretário para realizar a leitura então do nº e autoria das moções dos srs. Vereadores.  
Secretário Vereador Cláudio Santos  moção de nº 01 de autoria do Vereador Paulino de 
Moura PTB subscrito por outros vereadores, moção de nº 02 de autoria do Vereador 
Paulino de Moura PTB subscrito por outros vereadores, moção de nº 03  de autoria de 
todos os vereadores,  moção de nº 04 de autoria do Vereador Luiz Leite PDT subscrito 
por outros vereadores, moção de nº 06 de autoria do  Vereador Luiz Leite PDT subscrito 
por outros vereadores, moção de nº 07 de autoria do Vereador Paulino de Moura PTB 
subscrito por outros vereadores, moção de nº 08 de autoria do Vereador Paulino de 
Moura PTB subscrito por outros vereadores, moção de nº 09 de autoria do Vereador 
Felipe Sálvia PDT, moção do mesmo teor do Vereador Paulino de Moura PTB e do 
Vereador Adroaldo De Carli PMDB,  moção de nº 10 de autoria do Vereador Paulino de 
Moura PTB do mesmo teor Vereador Luiz Leite PDT e Vereador Adroaldo De Carli PMDB, 
moção de nº 14 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli PMDB subscrito por outros 
vereadores, moção de nº 18 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli PMDB subscrito 
por outros vereadores,  moção de nº 19 de autoria do Vereador Luiz Leite PDT,  moção de 
nº 20 de autoria do Vereador Déio PMDB,  moção de nº 21 de autoria do Vereador Vilson 
Paese PDT, moção de nº 22 de autoria do Vereador Gilnei Jarré PSDB anexo a moção de 
nº 03,  moção de nº 23 de autoria do Vereador Luiz Leite PDT. Presidente Vereador Luiz 
Leite Esta em discussão as moções. Não havendo vereadores que queiram discutir, 
coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão os demais se 
manifestem. Aprovadas as moções por unanimidade. Passamos agora a votação dos 
projetos de lei, primeiramente o parecer das comissões de justiça e finanças, bem como 
da ordem econômica e social. Eu pergunto aos lideres aos srs. Vereadores se poderemos 
fazer a votação dos projetos em bloco. Então será votação em bloco, tanto da comissão 
de Justiça e Finanças quanto da Ordem Econômica e Social. Bem como os projetos que 
tramitavam nesta casa.  Secretário Vereador Cláudio Santos Projeto de Lei 066/08, 
Autor: Executivo Municipal, Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de R$ 
12.000,00 e Suplementar no valor de R$ 54.616,50 no Orçamento de 2008. Projeto de Lei 
067/08, Autor: Executivo Municipal, Autoriza concessão de direito real de uso de imóvel a 
empresa VCM serviços de Carga e Descarga Ltda Projeto de Lei 068/08, Autor: Executivo 
Municipal,  Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2008, no valor de 
R$ 259.000,00 Projeto de Lei 069/08, Autor: Executivo Municipal,  Autoriza o Poder 
Executivo a firmar termo de parceria com a Empresa Junior de Sistema de Informação – 
ULBRA Carazinho INFOJUNIOR ULBRA. Projeto de Lei 070/08, Autor: Executivo 
Municipal,  Autoriza concessão de direito real de uso de imóvel a empresa Remoção de 
Veículos Carazinho Ltda. Projeto de Lei 071/08, Autor: Executivo Municipal, Autoriza 
concessão de direito real de uso de imóvel a empresa Rodrigás Comércio e Distribuição 
de Gás Liquefeito Ltda Projeto de Resolução 004/08, Autor: Vereador Felipe Sálvia, 
Denomina “Tribuna de Honra João Domingos Rodrigues da Silva” o espaço destinado aos 
convidados de honra no Plenário da Câmara Municipal de Carazinho. Projeto de Lei 
015/08, Autor: Mesa Diretora, Dispõe sobre a extinção de 01 (um) cargo de segurança, do 
quadro de servidores efetivos da Câmara Municipal de Carazinho. Projeto de Lei 016/08, 
Autor: Mesa Diretora, Dispõe sobre a concessão de honraria “Comenda Leonel de Moura 
Brizola” a ser concedida a entidades, empresas ou pessoas físicas que prestam 
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relevantes serviços à comunidade Carazinhense. Parecer da comissão de Justiça e 
Finanças que é o mesmo parecer de todos os projetos apenas mudando o secretário e o 
relator. PARECER: O presente projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto 
financeiro nada a opor. Sala das reuniões 19/05/08 Vereador Antonio Azir Presidente 
Vereador Gilnei Jarré Secretário e Vereador Josélio Guerra membro. Parecer da 
Comissão de  Ordem Econômica e Social, também mudando apenas o secretário e seu 
relator, o parecer de todos os projetos é o mesmo. PARECER 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 está em discussão os pareceres das comissões de justiça e 
finanças, bem como da 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 e da 
ordem econômica e social por unanimidade. Esta em discussão os projetos de lei com os 
pareceres já aprovados. Está em discussão, não havendo, Vereador Felipe Sálvia para 
discutir os projetos.  Vereador Felipe Sálvia  sr. presidente, srs. Vereadores eu gostaria 
de agradecer as comissão de justiça e finanças e ordem econômica enfim a todos os 
vereadores desta casa pela pressa no projeto de minha autoria que denomina tribuna de 
honra a João Rodrigues Domingos da Silva, um espaço a ser escolhido aqui na câmara 
eu acho que já disse esses dias numa entrevista da radio vereadores, me ligou, um 
cidadão me ligou e me disse O João Domingos não era prefeito lá em Tamandaré? Disse: 
era prefeito de Tamandaré, mas foi vereador em 97 até 2000 nesta casa e prestou um 
grande serviço em nossa comunidade ele tava pronto e com grandes chances de ganhar 
uma eleição em Carazinho e nada mais justo e eu falo mais uma vez, sr. presidente, que 
nós, pensarmos também em nós vereadores, eu vejo gente com 3, 4 mandatos que 
largaram a política e morrem e tão ai hoje sem uma rua, sem qualquer, a gente tem que 
ajudar também os vereadores não só autoridades, não só empresários que prestaram 
serviços, mas também pensar no vereador, que trabalhou dois, três mandatos aqui nesta 
casa, quatro mandatos, cinco mandatos, não tem cinco mandatos, só tem quatro né, eu 
tenho cinco mas só quatro aqui dentro, tive cinco eleições mas só quatro aqui.  Vereador 
Paulino de Moura  me concede uma parte colega Felipe  Vereador Felipe Sálvia  tem o 
aparte vereador.  Vereador Paulino de Moura  só pra acrescentar porque daí eu não vou 
na tribuna falar, o vereador prefeito de Tamandaré do Sul, João Domingos Rodrigues da 
Silva, tem um trabalho, tinha um trabalho muito forte com a prefeitura de Tamandaré, nos 
bairros Cantares, não nos bairros brandina e são Lucas, onde através dos incentivos 
federais ele trazia sacolões para as pessoas, nada mais justo a gente fazer uma 
homenagem a este cidadão que foi tão bem representativo, tanto como vereador como 
um prefeito de um município vizinho, então quer dizer eu gostaria que também ficasse 
registrado, obrigado  Vereador Felipe Sálvia  muito bem lembrado, eu também gostaria 
sr. presidente alem de agradecer  os vereadores  e dizer ao Vereador Gilnei Jarré que na 
entrada desta casa o vereador estava entrando e foi ao meu encontro e disse Salvia tem 
cinco projetos ai pra ser votados entraram hoje e entraram ontem mas não importa vão 
ser votados, explicou não só pra mim, o Paese também teve lá na bancada me explicando 
aos vereadores acho que isto é um trabalho, eu acho que é um trabalho de explicar nós 
estamos aqui não pra travar os projetos do executivo pra atrasar, mas se for pra ajudar o 
povo e ajudar as industrias, eu quero dizer Jarré que eu não tenho papas na língua para 
dizer eu acho que tem que dizer, mas eu não sei o que tava no planejamento lá, sabe? O 
que ta no planejamento, mas eu diria que tem muita coisa pra arrumar e agora tão sendo 
arrumadas e o caso de industrias que faltava legalizar e tal, eu vejo que com o vosso 
trabalho as coisas estão se arrumando eu tenho que dizer isso que o homem publico tem 
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que dizer o que é certo e o que errado, muito obrigado sr. presidente.  Presidente 
Vereador Luiz Leite continua em discussão Vereador Paulino de Moura  Vereador 
Paulino de Moura  sr. presidente, srs. Vereadores, me desculpa colega Vereador Felipe 
Sálvia eu tinha que vir aqui porque na verdade o Gilnei Jarré nunca foi Planejamento, ele 
é desenvolvimento ele trabalhou na área, não o sr. falou que trabalhou na área de 
planejamento, planejamento  que ele fez um bom trabalho e fez sim um bom trabalho com 
o desenvolvimento e hoje para a nossa felicidade dentro do planejamento tem uma 
pessoa do PTB lá, e você pode ter certeza que o que tiver lá pra se desenvolver, pra se 
fazer nós iremos fazer através do nosso secretário de planejamento Alexandre 
Kochemborger, quer uma parte colega Vereador Felipe Sálvia  quero um  aparte, só pra 
clarear vereador eu não quis em nenhum momento, eu quis somente lhe dizer que o 
Vereador Gilnei Jarré que estava no desenvolvimento fez um bom trabalho e ta fazendo 
um bom trabalho na câmara com relação a projetos e arrumando projetos que no passado 
não foram arrumados com relação a industria, que faltavam legalizar aqui na câmara 
neste poder, então esta sendo feito isso, mas o secretário do PTB entrou agora a pouco 
tempo isso é coisa mais antiga, mas você sabe do que eu estou falando, você é uma 
pessoa inteligente.  Vereador Paulino de Moura eu concordo e obrigado pela sua aparte. 
Só que o que eu quero deixar claro que o Vereador Gilnei Jarré foi secretário de 
desenvolvimento, ele buscou sim solucionar alguns problemas que algumas empresas 
não tinham, o processo estava trancado aqui e ali ele fez um bom trabalho, mas ele nunca 
fez e aí eu quero pedir escusas a vossa senhoria, a vossa senhoria disse aqui 
planejamento quem sabe no afobamento do seu pronunciamento pode ter acontecido isso 
e dizer, sim colega vereador Jarré.  Vereador Gilnei Jarré obrigado pela aparte, só pra 
justificar eu acho que nós com executivo na época nada mais que a nossa obrigação em 
tentar legalizar as empresas que estavam irregulares, foi um trabalho claro que conjunto 
que ninguém faz nada sozinho, juntamente com a equipe dos técnicos do planejamento, 
então houve na época o andamento com o secretario João Batista, agora com a 
continuidade dos trabalhos que nós já vínhamos executando esses são todos trabalhos 
antigos e só esta faltando documentações, então o Alexandre também dei essa 
contribuição, não é mérito meu só e com certeza, mérito de toda a equipe de 
planejamento e aproveitando vereador pra não fazer mais um aparte quero agradecer ao 
nosso presidente  pela compreensão que sempre vem nos dando e a todos os vereadores 
que estão contribuindo para o desenvolvimento do nosso município, obrigado.  Vereador 
Paulino de Moura  pra encerrar sr. presidente eu quero deixar claro que a bancada que 
da sustentação ao governo ela tem cinco líder, nós somos todos lideres e nós aqui 
defendemos os projetos que o executivo manda para que seja o melhoramento e o 
desenvolvimento da nossa comunidade, aqui nós não temos vaidades, nós buscamos sim 
defender a base do governo esta aqui pronta e atenta a defender os interesses da 
sociedade. Obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite continua em discussão para 
discutir os projetos Vereador Cláudio Santos bancada do PSDB.  Vereador Cláudio 
Santos sr. presidente, colegas vereadores, só pra falar sobre um projeto mas gostaria 
somente de dizer que eu me sinto até certo ponto feliz pelo trabalho que o jarré fez no 
executivo e que sem duvida alguma trás essa casa esclarecimentos com relação a muitos 
projetos que nós não tínhamos todo o conhecimento como ele tinha e ainda tem, e ainda 
virão outros projetos que ele começou a trabalhar na secretaria do desenvolvimento ou na 
própria administração que era o secretario e participava das reuniões do secretariado e 
sabia exatamente o dia a dia do executivo e certamente vai continuar dando explicações a 
todos os vereadores que quiserem procurar porque isso só reforça a bancada governista 
nesta casa com coesão cada vez mais para esclarecimentos  dos projetos e dizer de que 
não se tem nada a esconder, tudo aquilo que for preciso será perguntado a qualquer um 
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dos cinco vereadores e estarão dispostos a esclarecer, mas eu queria sr. presidente falar 
sobre esse projeto de lei do mesa diretora e até gostaria de explicar a minha votação ao 
Vereador Vilson Paese para que não estranhe vereador a minha votação com relação a 
isso, até distinguir a minha votação daquele antigo projeto seu que também denominava 
Leonel de Moura Brizola, o premio ética na política em Carazinho, no momento votei 
contrario e voto favorável a este e até para esclarecer que na oportunidade eu já havia 
dito isso e repito eu achava um tanto quanto complicado se medir a ética das pessoas em 
um momento em que se conhecia alguém, se parabenizava alguém, se reconhecia 
alguém nessa casa por ética e de repente ali na frente acabava talvez pela comunidade 
não entendendo que aquela pessoa merecesse tal distinção ética, porque é muito 
subjetivo a ética então por isso eu na oportunidade eu fui contrario mas disse e quero 
repetir Nada contra o nome de Leonel de Moura Brizola e tanto que pra esclarecer voto 
então favorável este projeto e acredito que também como falou antes o Vereador Paulino 
de Moura, o Vereador Felipe Sálvia que falou com relação ao reconhecimento de 
vereadores que passaram e que não tenham o reconhecimento deste legislativo  eu acho 
que nada mais justo que Carazinho e o legislativo homenagear esse político que teve o 
nome de Carazinho elevado primeiramente no estado depois do estado do RJ e por varias 
vezes ai tentando chegar a presidência da republica  e sendo filho de Carazinho. Então só 
pra explicar Vereador Vilson Paese com relação a votação anterior levando o mesmo 
nome mas a outorga, ela é diferente  nesta oportunidade e nada tenho contra o nome e a 
pessoa do Leonel de Moura Brizola.  Presidente Vereador Luiz Leite  Vereador Antonio 
Azir pra discutir os projetos de lei  Vereador Antonio Azir sr.presidente, srs. Vereadores, 
primeiro lugar quero parabenizar o Vereador Felipe Sálvia pela iniciativa do projeto 
concedendo o nome da tribuna ao ex-vereador desta casa João domingos e dizer 
realmente que o vereador não valoriza o ex-vereador. Nós nas homenagens que se tem 
nesse poder legislativo, muito pouco são lembrados os políticos carazinhenses, então 
deveremos nós valorizar mais aqueles que por aqui passaram, aqueles que muito 
contribuíram por nossa cidade, por nosso município e eu vejo até municípios vizinhos 
como Santo Antonio, que a poucos dias estive naquela câmara, onde os ex-vereadores 
recebem inclusive homenagens do poder legislativo, onde são lembrados por trabalhos 
realizados por ex-vereadores e aqui em Carazinho infelizmente nosso poder não tem 
atuado desta forma. Também quero parabenizar o vereador presidente desta casa o Luiz 
Leite pelo projeto criando outorga a Leonel de Moura Brizola, sem sombra de duvida 
independente de partido político foi um grande líder deste país e com certeza este nome 
engrandece o poder legislativo de Carazinho, então parabenizamos o vereador Luiz Leite  
por este projeto. E também quero dizer como presidente da comissão de justiça e 
finanças ao vereador Gilnei Jarré que também muito tem nos auxiliado na explicação dos 
projetos até pelo conhecimento que tem devido estar atuando na administração, mas 
também agradecer ao vereador Josélio Guerra que em momento algum foi em trave para 
assinar os pareceres para que os projetos viessem em tempo hábil para serem votados, 
também a outra comissão presidida pelo colega vereador Vilson Paese, que também tem 
sido bastante rápida  nos pareceres e hoje  me parece não tem nenhum projeto a ser 
votado na casa, porque os projetos que tem chegado seja de vereadores  ou seja do 
poder executivo eles estão sendo analisados e estão recebendo os pareceres e estão 
sendo votados então digo eu que de uns meses para cá esta casa vive numa harmonia 
muito grande entre os seus pares, entre os partidos políticos e tenho certeza de quem 
ganha com isso é a comunidade de Carazinho. Estamos discutindo em todas as reuniões 
sobre idéias, sobre projetos, mas no campo realmente que é o necessário, que é a 
aprovação dos projetos, que é a aprovação dos trabalhos todos os vereadores te se 
comportado de uma maneira muito leal ao nosso povo e quem ganha com isso é o 
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cidadão carazinhense. Obrigado. Presidente Vereador Luiz Leite eu solicito ao Vereador 
Cláudio Santos para que assuma os trabalhos da casa para eu poder usar a tribuna e me 
reportar sobre os projetos. Vice-presidente Vereador Cláudio Santos reassumo os 
trabalhos e passo a palavra ao vereador Luiz Leite Vereador Luiz Leite primeiramente eu 
quero cumprimentar de modo muito especial também deixar o meu elogio as duas 
comissões a de ordem econômica e social, a de justiça e finanças pelo trabalho que vem 
realizando neste poder legislativo, eu acho que é do conhecimento de todos os 
vereadores que participam em outras comissões o esforço que esta sendo feito para que 
a casa na detenha nenhum projeto de lei , cumprindo assim com o seu dever acima de 
tudo. E devendo legislar pela nossa comunidade, independente de partido, de cores 
partidárias o nosso trabalho tem que ter sempre um objetivo final, o interesse da nossa 
comunidade e isto este poder esta tendo e isso é muito importante, não existe um só 
projeto de lei que esteja trancado nesta casa, como em outras épocas, anteriores eu 
cheguei uma vez em 2004, não em 94 quando fui vereador a primeira vez, ter que 
analisar 22 projetos de lei, eu e o Jorge Piva ficamos até uma hora duas horas da manha 
aqui, porque era pra ser votado na ultima reunião do ano para o limpa gavetas. Então este 
ano com a contribuição das comissões dos nobres edis desta casa com certeza não vai 
existir um limpa gavetas no final do ano. Eu gostaria de me reportar também aos 
vereadores e demais pessoas que aqui se encontram entre eles algumas lideranças do 
partido, o sr. Silveira, o Veiga, os vereadores do PDT, Vilmar Daris o nosso vice-
presidente um prazer tê-los conosco aqui sobre esta comenda Leonel de Moura Brizola, 
um cidadão de conduta ilibada em todos os aspectos, natural de carazinho, antiga 
cruzinha que era distrito de passo Fundo na época, hoje é distrito de Carazinho, e que foi 
considerado um dos maiores estadistas que este Brasil já teve, uma pessoa recomendada 
inclusive pela organização internacional em todos os segmentos como ético na política e 
comentada a nível mundial, uma pessoa que foi governador do estado, disputou varias 
eleições a presidência da republica que conhecia este Brasil de norte a sul, de leste a 
oeste, que conhecia o Rio Grande de palmo a palmo e que na área da educação deixa 
saudades em termos de governo então esta comenda que os srs. Vereadores irão votar 
esta noite independentemente de partido eu digo a vocês que eu me sentiria um dia 
louvado se eu fosse homenageado por esta casa e recebesse uma comenda com o nome 
de Leonel de Moura Brizola, e acredito que isto eu posso afirmar que ultrapassa fronteiras 
partidárias porque realmente foi um senhor governador do estado, um estadista e lutou 
sempre pela educação que são os princípios hoje da sociedade em todos os aspectos. 
Muito obrigado sr. presidente, colegas vereadores. Presidente vereador Luiz Leite  não 
havendo vereadores mais que queiram discutir os projetos colocamos em votação. 
Vereadores que concordam com a aprovação dos referidos projetos permaneçam como 
estão os demais se manifestem. Aprovados todos os projetos por unanimidade. Eu 
gostaria antes do encerramento esta sessão, desta reunião de mencionar nesta tribuna, 
nesta casa se os srs. Me permitirem sobre o ia da etnia italiana dia 20 de maio próximo, 
aqui tem um representante amanhã que é o Daris que tem um trabalho fantástico e eu sei 
que aqui tem alguns vereadores que participam muito das festividades italianas do nosso 
município e a etnia italiana com certeza ela contribui muito e já contribuiu para o 
desenvolvimento do nosso estado, o nosso país trazendo tecnologias diferentes 
agregando aos setores produtivos da comunidade brasileira gaúcha e carazinhense então 
cabe registrar nesta noite o dia da etnia italiana no estado do RS principalmente aqui em 
carazinho, pois não vereador Paulino de moura  Vereador Paulino de Moura  questão de 
ordem sr. presidente, antes de encerrar eu gostaria também de parabenizar o Daris, o 
meu filho faz quarenta dias que ta fazendo dança italiana e parabenizar a Beti a Elisabete 
Medeiros que deu pra escola publica esta possibilidade, ele tem transporte, ele tem tudo e 
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leva o menino e a menina, faz a dança e depois eles levam pra casa e dando 
alimentação. Eu gostaria sr. presidente de pedir a vossa senhoria que a audiência publica 
solicitada pelos vereadores Paulino de Moura, Antonio Azir e acho que assinada pelo 
vereador Felipe Sálvia e os demais colegas que ela fosse num horário compatível para 
que o funcionário dos mercados estivessem aqui tipo 20 hs da noite, preciso que seja 
num dia de noite onde todos pudessem estar participando e sendo convidados e pedir a 
vossa senhoria que use um instrumento que hora nós temos que é o motorista da casa e 
que percorra os bairros do nosso município e entregue o convite para diversos 
mercadinhos de família aquele que as pessoas usam o instrumento da sua família para 
trabalhar para que eles possam estar presentes, porque não adianta nós termos aqui 
grandes supermercados, hipermercados e não termos aqueles que nós queremos atingir 
que é aquele mercadinho da vila onde realmente é aquele que esta sofrido e que seja 
comunicado que eu falei hoje com o padre Gheno que seja comunicado os padres o 
nosso município e os pastores também através de oficio para todas as igrejas tanto 
católicas como evangélicas até para que a gente possa esmiuçar e buscar realmente o 
que nós queremos e o que nós vamos fazer com a situação desta votação, seria isso sr. 
presidente, srs. Vereadores muito obrigado.  Presidente vereador Luiz Leite uma 
questão de ordem vereador Gilnei Jarré  vereador Gilnei Jarré obrigado sr. presidente só 
para contribuir esta listagem dos mercados pode ser retirada na prefeitura junto ao setor 
da fiscalização para que não haja falha e que venham todos os mercados.  Presidente 
Vereador Luiz Leite bem lembrado, pois não vereador Cláudio Santos  vereador 
Cláudio Santos uma questão de ordem, até gostaria vereador Paulino de moura, gostaria 
e sugerir até acho importantíssimo essa audiência publica, mas que a câmara possa 
também buscar tudo o que for necessário para que as pessoas que venham possam 
também saírem daqui satisfeitas com aquilo que nós como câmara estamos oferecendo. 
Então eu sugeria a vossa excelência e também ao presidente que fossem convidados se 
possível o Dr. Ben Hur para que pudesse dar explicações também na parte de leis 
trabalhistas porque como eu falei antes na tribuna a nossa vontade ela é explicita, a 
nossa vontade é de que não se abra o comercio em geral, os mercados aos domingos, 
mas para que a gente possa dar mais subsídios a pessoas que tenham, não tudo bem eu 
só to dando uma idéia, eu respeito a opinião, eu só respeito, eu respeito a idéia Felipe, eu 
respeito, então, mas se tão convidando, eu só to pedindo pra que se convide, se não 
quiserem não há problema nenhum, eu só estou tentando que a audiência publica tenha 
argumentos para que todos saiam pelo menos convencidos com esta situação. Seria isso 
sr. presidente.  Presidente Vereador Luiz Leite com certeza Vereador. Vereador Vilson 
Paese Vereador Vilson Paese até pra auxiliar ao Cláudio Santos, ao vereador Felipe 
Sálvia, acredito que possa colaborar, audiência publica pode vir o reverendo de igrejas 
B,C,D e porque não vir os juízes, promotores, é audiência publica, é pra todos e daí cada 
um vai externar e expor a sua idéia, analisando dentro da ótica dele, agora os vereadores 
serão sábios e saberão decidir.  Presidente vereador Luiz Leite até vereadores, srs. 
Vereadores  essa audiência uma vez acertada a data ela ira ser divulgada no radio, no 
jornal, nos órgãos de imprensa, podem ficar certos disso, né  amigo Sergio da imprensa 
que esta aqui registrando a sua presença aqui do jornal diário da manhã e com certeza 
aqui serão travados aqui debates acalorados neste dia porque o assunto é muito 
pertinente e é um assunto muito relevante. Vereador Paulino De Moura Vereador Paulino 
De Moura (não foi possível transcrever porque o vereador não ligou seu microfone)  
Presidente Vereador Luiz Leite  não havendo mais nada a tratar e sobre a proteção de 
Deus declaro encerrada a presente reunião e convoco os srs. Vereadores para a próxima 
reunião ordinária a ser realizada no dia 26/05/08 as 19:30 hs nesta casa. Boa Noite a 
todos.  
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