
Ata da Reunião Ordinária do dia 16 de Junho de  2008.......Ata 28 
  
 
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 16/06/08; Convido o Vereador Gilnei Jarré, para proceder à leitura de 
um trecho da Bíblia e que todos  se posicionem em pé; pedimos então que algum outro 
vereador o Adroaldo mesmo para que proceda a leitura de um trecho da bíblia (leitura da 
bíblia); Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 09/06/08,  esta em 
discussão a ata da reunião ordinária do dia 09/06/08, não havendo vereador querendo 
discutir coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão os 
demais que se manifestem, aprovada a ata por unanimidade. Convido o senhor secretario 
para fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretario Vereador Cláudio 
Santos Expediente Reunião Ordinária do Dia 16 de junho de 2008. Ofício do Tribunal de 
Contas da União registrando o recebimento do OD 691/08 de autoria do Vereador Luiz 
Leite, parabenizando o Senhor Augusto Nardes pela posse indicação e posse na Ordem 
do Transportador Emérito 2007. Ofício 1105/08 da SUSEPE em atenção ao OD 321/08 e 
informa que se encontra em fase de licitação o processo administrativo que trata da 
reforma da fossa e filtro do Presídio Estadual de Carazinho. Ofício Circular 001/08 do 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e/ou superdotação altas 
habilidades, convidando para a II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e o I Fórum Regional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que acontecerá 
nos dias 23 e 24 de junho no Campus da Ulbra em Carazinho. UNV convida para o  
encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos e Vice-prefeitos, secretários municipais, 
assessores e servidores. De 25 a 28 de junho em Porto Alegre. Sibram Convida para 
Curso Técnico e Prático de Orientação Legislativa - Módulo IV de 1° a 04 de julho em 
Barracão - PR. ICCAP - convida para curso de responsabilidade de 25 a 28 de junho em 
POA. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos no valor de 
R$ 8.271,38. Telegrama do Ministério da Educação informando a liberação de recursos 
no valor de R$ 59.561,82, para execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Of. 263/08 da Secretaria Municipal de Saúde encaminha 
prestação de contas referente ao primeiro trimestre do ano de 2008, através do 
RELATÓRIO DE GESTÃO EM SAÚDE. Of. 103/08 do Executivo Municipal encaminha 
projeto de lei n° 83/08, o qual altera a redação da Lei Municipal n° 6.396, que autoriza 
firmar convênio com Instituições de Ensino Superior. Of. 104/08 do Executivo Municipal 
encaminha projeto de lei n° 84/08, o qual autoriza o Município a firmar convênio com o 
COREDE Produção. Of. 105/08 do Executivo Municipal encaminha projeto de lei 
complementar n° 007/08, o qual define percentual para consignação em folha de 
pagamento para o ano de 2008. Of. 106/08 do Executivo Municipal encaminha projeto de 
lei n° 85/08, o qual inclui meta na Lei Municipal 6.256- PPA/2006/2009 e na Lei Municipal 
n° 6.444 - LDO/2008. Of. 107/08 do Executivo Municipal encaminha projeto de lei n° 
86/08, o qual declara situação de emergência, e autoriza contratação emergencial e 
abertura de crédito suplementar no orçamento de 2008, no valor de R$ 5.621,00. Of. 
108/08 do Executivo Municipal encaminha projeto de lei n° 87/08, o qual altera meta nas 
leis municipais 6.256/06 - PPA 2006/2009, 6.644 - LDO 2008 e abre Crédito suplementar 
no orçamento de 2008, no valor de R$ 6.000,00. Of. 109/08 do Executivo Municipal 
encaminha projeto de lei n° 88/08, o qual altera redação da tabela 2, da Lei Municipal n° 
6.654/07. Of. 110/08 do Executivo Municipal encaminha projeto de lei n° 80/08, o qual 
altera o anexo II da Lei Municipal n° 5.057/97 e revoga Lei Municipal n° 6.744/08. Projeto 
de Lei 017/08 de autoria do Vereador Felipe Sálvia, o qual estabelece critérios para 



formação da fila de espera em locais de prestação de serviços de saúde pública no 
Município de Carazinho. Decreto Legislativo 001/08 que dispõe sobre a concessão da 
honraria "Comenda Leonel de Moura Brizola" aos senhores Leandro Becker e Sérgio 
Cornélio, nos termos da Lei Municipal 6.800/2008. Presidente Vereador Luiz Leite 
Convido o secretário para que leia a convocação do Vereador Suplente Marcos Soares. 
Secretário Vereador Cláudio Santos Convocação CARAZINHO, 13 DE JUNHO DE 
2008. CONVOCAÇÃO – 16/2008 Prezado Senhor: Pelo presente, estamos 
CONVOCANDO Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no 
dia 16/06/2008, tendo em vista pedido de licença do Vereador Antonio Azir Pereira Salles, 
por motivos de saúde, conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso II, alínea e, 
desta Casa.  Sem outro motivo, colhemos o ensejo para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente  Vereador Luiz Leite. Presidente   
EXMO. SR MARCOS SOARES MD. SUPLENTE DE VEREADOR DO PTB Presidente 
Vereador Luiz Leite eu quero cumprimentar os srs. Vereadores, os servidores da casa, 
imprensa escrita e falada, nosso considerado 11º vereador que esta em todas as reuniões 
do poder legislativo Sr. Silveira, e em nome dele cumprimentar todas as demais pessoas 
que se encontram no plenário da casa esta noite. Solicito ao sr. secretario para que 
proceda a leitura do Projeto de resolução nº 007/ 2008. Secretário Vereador Cláudio 
Santos Projeto de resolução 007/08 autores Vereador Cláudio Santos, Vereador Paulino 
de Moura e Vereador Adroaldo De Carli diz respeito ao relatório da CPI. Ementa Relatório 
da comissão parlamentar de inquérito constituída em 13/03/08 e faz que o Vereador 
Josélio Guerra por suposto furto de energia das Centrais elétricas Carazinho S A.  
Vereador Paulino de Moura  questão de ordem sr. presidente. Até gostaria de consultar 
aos consultores jurídicos desta casa e a vossa senhoria, eu gostaria como relator que 
este relatório final ele fosse lido na integra, menos as testemunhas, mas o relatório final 
ao qual foi feito pelos treze vereadores, gostaria primeiro pra não criar uma confusão de 
saber regimental se tem possibilidade ou na próxima segunda feira que ele seja lido na 
integra, eu gostaria de consultar vossa senhoria ou os consultores jurídicos desta casa 
Presidente Vereador Luiz Leite no meu entendimento nobre vereador já foi lido a 
ementa, como todo e qualquer projeto de se dirige a casa por mais que seja um projeto de 
resolução, então já foi lido a ementa, o relatório será lido no dia em que ir a votação como 
é de costume, então na segunda feira que vem será lido na integra. A seguir convido o sr. 
secretario para que proceda a leitura das indicações, requerimentos e moções 
apresentadas pelos srs. Vereadores nesta reunião ordinária do dia 19/06/08.  Secretário 
Vereador Cláudio Santos INDICAÇÕES  I. 1255/637/08 Solicita para que a Secretaria de 
Obras realize trabalhos de melhorias, reperfilagem asfáltica na Av. Flores da Cunha 
próximo ao nº. 4260, Bairro Borgheti. Solicitação dos motoristas e empresários. Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB I. 1256/638/08 Solicita para que a Secretaria de Obras realize 
trabalhos de melhorias, reperfilagem asfáltica na Av. Flores da Cunha próximo ao nº. 
4800, Bairro Laranjal. Solicitação dos motoristas e empresários; Vereador Adroaldo De 
Carli PMDB I. 1257/639/08 Solicita com urgência para que a Secretaria de Obras realize 
trabalhos de limpeza e de melhorias no trecho do calçamento ao longo da extensão da 
Rua Tamoios, Bairro Broecker; Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 1258/640/08 Solicita 
para que a Secretaria de Obras realize melhorias no trecho do calçamento e operação 
tapa buracos ao longo da extensão da Rua Antônio Vargas, Bairro Loeff; Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB I. 1259/641/08 Solicita para que a Secretaria de Obras realize 
trabalhos de limpeza (roçar e capinar inços) no canteiro central em toda a extensão da 
Rua Charrua, Bairro Princesa. Solicitação dos motoristas e moradores; Vereador Adroaldo 
De Carli PMDB I. 1260/642/08 Solicita reparos na pavimentação asfáltica da Av Flores da 
Cunha em frente à Loja Grazziotin. Solicita que seja efetuado fechamento de um buraco 



em frente ao abrigo de ônibus na Av Flores da Cunha frente ao Supermercado Coqueiros. 
Solicita reparos na pavimentação asfáltica da rua Silva Jardim trecho entre as ruas Ceará 
e Goiás, no bairro Centro. Solicita trabalhos de capina e limpeza na rua Osvaldo Cruz, no 
bairro Centro. Ainda trabalhos do Vereador Luiz Leite PDT Solicita reparos na 
pavimentação asfáltica da rua General Cassal Martins Brum principalmente próximo à 
empresa TW Transportes, no bairro São Pedro. Solicita trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza no final da rua Antônio José Barlette acesso a Br 
386. Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua 
Olmiro Ramos, no bairro Floresta. Solicita trabalhos de capina e limpeza da rua Silveira 
Martins e Rui Barbosa, no bairro Santo Antônio. Vereador Luiz Leite PDT I. 1261/643/08 
Solicita trabalhos de conserto do calçamento da Rua General Netto no bairro Glória, pois 
o calçamento encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade; Solicita trabalhos 
de conserto do calçamento na Rua Vidal Negreiros no bairro Glória. Solicita trabalhos de 
conserto do calçamento na Rua Tijuca no bairro Aurora. Solicita trabalhos de conserto do 
calçamento na Rua Silva Jardim no bairro Centro, pois está em péssimas condições de 
trafegabilidade. Solicita trabalhos recapeamento asfáltico na Rua Padre Gusmão no bairro 
Hípica; Solicita conserto do calçamento da Rua General Sampaio no bairro Glória. 
Trabalhos estes do Vereador Vilson Paese PDT I. 1262/644/08 Reiterando mais uma vez 
solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente imediatas melhorias na 
Rua Piauí, no bairro Oriental. Vereador Felipe Sálvia PDT I. 1263/645/08 Reiterando mais 
uma vez solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima 
urgência possível uma operação tapa buraco 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. 1264/646/08 
Reiterando mais uma vez nossa solicitação para que o setor competente providencie com 
a máxima urgência melhorias na Rua Bernardo Paz, abaixo da Rua Marechal Floriano, no 
bairro Centro até o Bairro Medianeira, pois a mesma encontra-se há um bom tempo em 
péssimo estado, cheia de buracos e remendos, tanto no trecho onde possui pavimentação 
asfáltica, como no trecho de paralelepípedos; Vereador Felipe Sálvia PDT I. 1265/647/08 
Solicita a Secretaria de Obras a realização de patrolamento, cascalhamento e 
compactação na Rua Selbach, B. Fey. Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 1266/648/08 
Solicita Secretaria de Obras a realização de melhorias no calçamento em toda a extensão 
da Rua Passo Fundo, B. Fey; Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 1267/649/08 Solicita a 
Secretaria de Obras a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação na Rua 
Soledade, B. Fey; Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 1268/650/08 Reiterando o pedido 
para que a Secretaria de Obras realize conserto de Buraco um buraco na Rua Osvaldo 
Cruz enfrente ao numero 59 no bairro oriental. Vereador Déio PMDB I. 1269/651/08 
Solicita a Secretaria de Obras realize operação tapa buraco na Rua Silva Jardim entre as 
ruas Ceara e Osvaldo no bairro oriental; Vereador Déio PMDB I. 1270/652/08 Solicita a 
Secretaria de obras realize o trabalho de patrolamento, cascalhamento e limpeza am 
todas as ruas do Bairro Sandri; Vereador Déio PMDB I. 1271/653/08 Solicita para o 
Departamento de Trânsito, que seja construída abrigos para paradas de ônibus no 
Residencial Aparecida, pois com a chegada do inverno os moradores estão tendo 
dificuldades ao esperar o ônibus; Vereador Marcos Soares PTB I. 1272/654/08 Solicita 
para que a Secretaria de obras Realize trabalhos de cascalhamento e compactação da 
Rua Xavantes no Bairro Conceição. Vereador Marcos Soares PTB I. 1273/655/08 Solicita 
para que a Secretaria de obras providencie conserto do asfalto na Rua Nestor de 
Quadros, pois a Corsan abriu a vala e a mesma ainda não foi fechada; Vereador Marcos 
Soares PTB I. 1274/656/08 Solicita colocação de tubos na Rua Vicente Henrique 
Thormann, esquina com Nestor de Quadros; Vereador Marcos Soares PTB I. 1275/657/08 



Solicita para que a Secretaria de obras providencie conserto na boca de lobo localizada 
na Rua Vicente Henrique Thormannn esquina com Nestor de Quadros; Vereador Marcos 
Soares PTB I. 1276/658/08 Solicita para que a Secretaria de obras efetue com urgência a 
troca de 03 tubos na rua Buenos Aires, pois a cada, as residências estão ficando 
alagadas; Vereador Marcos Soares PTB I. 1277/659/08 Solicita para que a Secretaria de 
obras coloque 06 tubos na Rua Cláudio Santos, 775, pois o morador não consegue ter 
acesso com seu carro; Vereador Marcos Soares PTB I. 1278/660/08 Solicita para que a 
Secretaria de obras providencie: com urgência tampa para boca de lobo, localizada na 
Rua Tupiniquins frente nº 1231; Vereador Marcos Soares PTB I. 1279/661/08 Solicita a 
Secretaria Municipal de Obras uma operação tapa buracos ao longo da Av. Flores da 
Cunha. Vereador Cláudio Santos PSDB I. 1280/662/08 Solicita a Secretaria de Obras, 
para que realize com urgência o trabalho que julgar ser necessário para o fechamento da 
valeta localizado na rua Santa Catarina D’elabore, esquina rua Valdeniro Pinto de Oliveira 
próximo ao número 110, pois o mesmo encontra-se em situação de risco aos transeuntes 
e aos moradores do local; Vereador Cláudio Santos PSDB I. 1281/663/08 Reitera com 
urgência a solicitação à Secretaria de Obras, para que realize patrolamento, 
cascalhamento e compactação da rua Guaranis, trecho compreendido entre as ruas, 
Hilário Ribeiro e Vieira de Castro no bairro Borghetti, pois encontra-se com muitos 
buracos e em dias de chuva se torna um atoleiro. Solicitação dos moradores; Vereador 
Cláudio Santos PSDB I. 1282/664/08 Solicita ao Departamento Municipal de Trânsito, 
para que estude a possibilidade da instalação de uma parada de ônibus na Av. Pátria, 
esquina com a rua Barão de Antonina. Solicitação de populares; Vereador Cláudio Santos 
PSDB I. 1283/665/08 Solicita que seja construído um abrigo na parada de ônibus 
localizada na Rua João B. Wedy, em frente ao nº 90, abrigando assim os usuários do 
coletivo urbano que estão expostos às intempéries do tempo. Vereador Gilnei Jarré PSDB 
I. 1284/666/08 Solicita ao setor competente para que realize melhorias como 
patrolamento na Rua Piauí, somente nas valetas para que as águas escoem sem 
danificar a via. Vereador Gilnei Jarré PSDB I. 1285/667/08 Solicita ao setor competente 
para que realize melhorias como patrolamento na Rua Minas Gerais, somente nas valetas 
para que as águas escoem sem danificar a via; Vereador Gilnei Jarré PSDB I. 
1286/668/08 Solicita que seja feita uma operação tapa buracos na Rua Piauí, devido a 
uma enorme cratera existente, dificultando a trafegabilidade dos coletivos urbanos; 
Vereador Gilnei Jarré PSDB I. 1287/669/08 Solicita que seja construído um abrigo na 
parada de ônibus localizada na Rua Diamantino Tombini esquina Rua Pernambuco, no 
sentido UPF/Centro, abrigando assim os usuários do coletivo urbano que estão expostos 
às intempéries do tempo; Vereador Gilnei Jarré PSDB I. 1288/670/08 Solicita que seja 
construído um abrigo na parada de ônibus localizada na Rua Diamantino Tombini entre os 
n°s. 31 e 55, no sentido Centro/UPF, abrigando assim os usuários do coletivo urbano que 
estão expostos às intempéries do tempo; Vereador Gilnei Jarré PSDB REQUERIMENTOS 
R. 1289/178/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após lido e 
aprovado em plenário seja enviado oficio ao Excelentíssimo Senhor João Carlos 
Fagundes Machado - Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e 
Agropecuária, solicitando a agilização quanto ao repasse para a Coordenadoria Regional 
de Passo Fundo, a qual nosso Município faz parte, das doses, da Campanha Oficial de 
Reforço da Vacinação contra a Febre Aftosa, campanha esta que se deu inicio em 02 de 
junho e que segundo matéria publicada na imprensa local, até a presente data os 
pequenos produtores de Carazinho ainda não receberam as doses para imunização dos 
rebanhos.Ainda, oficiar ao Deputado Estadual Márcio Biolchi para que o mesmo interfira 
junto ao Governo do Estado para agilizar a destinação da remessa das doses de 
vacinação para a mencionada Coordenadoria. Vereador Paulino de Moura PTB R. 



1290/179/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido 
ao plenário para aprovação seja enviado oficio  as Centrais Elétricas de Carazinho – 
Eletrocar, na pessoa do Sr. Diretor-presidente, Romeu Giacomelli, solicitando novamente 
ao departamento técnico da empresa para que seja efetuada a troca das lâmpadas fracas 
por lâmpadas mais potentes em toda a extensão da Rua Xavantes, localizada no Bairro 
Conceição/São Jorge. Solucionando definitivamente este problema da escuridão nas 
ruas, zelando pela segurança dos moradores destas localidades. Vereador Adroaldo De 
Carli PMDB R. 1291/180/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que 
após lido e aprovado em plenário seja enviado oficio a Brasil Telecom reparos no telefone 
público na RS 142 esquina com a Rua Germano Bernardo Genehr, em frente ao Mini 
Mercado Paloma, no Residencial Planalto. Vereador Jaime Fragoso PSDB R. 
1292/181/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido 
ao plenário para aprovação seja enviado oficio  ao Conselho Municipal de Trânsito do 
Município de Carazinho, para que seja efetuado com freqüência a fiscalização e 
orientação dos motoristas na Av. Mauá entre a Delegacia de policia e a Rua Antonio 
Vargas. Vereador Déio PMDB MOÇÕES  M. 1293/309/08 O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que após lido e apreciado  em plenário seja enviado oficio ao 
SENAC, na pessoa de sua Presidente Senhora Luciana Soares Meyer, cumprimentando 
pelo Curso de Montagem e Manutenção de Computadores, que esta sendo ministrado 
desde o último dia 09 de junho, sendo este totalmente gratuito para os interessados. 
Ainda cabe ressaltar que este curso tem como finalidade qualificar as pessoas 
preparando-as para o primeiro emprego. O SINE participa destas parcerias realizadas 
com o SESC, SENAT, SENAI entre outros Vereador Paulino de Moura PTB M. 
1294/310/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após lido e 
apreciado  em plenário seja enviado oficio as seguintes Igrejas e seus respectivos 
Pastores: Igreja Batista Bettel ao Pastor: Aparecido Bernardo; Igreja Batista Nacional ao 
Pastor: José Ivo Uchôa; Igreja Batista Independente Pastor Odilon de Oliveira Ribas; 
Igreja Evangelista Assembléia de Deus, Pastor Nemias Nascimento de Oliveira; Igreja do 
Evangelho Quadrangular, Pastor Sebastião Salvador Noronha Vieira; Comunidade 
Evangélica de Carazinho – Ieclb, Pastor Valdemar Luckemeyer & Luciano Miranda 
Martins; Igreja Batista Boas Novas, Pastor Airton Nickel; Igreja Adventista do 7º dia, ao 
Pastor Sérgio Luiz Ribeiro, parabenizando-os pela passagem do “Dia do Pastor” 
comemorado no último dia 10 de junho, a todos eles em nome do poder legislativo de 
carazinho os nossos desejos pra que sejam abençoados e iluminados para seguirem o 
caminho a ser percorrido frente a esta importante missão. Vereador Paulino de Moura 
PTB M. 1295/311/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
submetido ao plenário para aprovação seja enviado oficio  parabenizando o Colégio La 
Salle de Carazinho, na pessoa da Sra. Diretora Eloísa De Ávila , pela organização e 
sucesso do VII Encontro Social Lassalista realizado no dia 31 de maio de 2008 no Colégio 
La Salle, onde participaram alunos, pais, professores, funcionários, familiares e amigos 
que viveram um grande momento de alegria e descontração num perfeito entrosamento 
da comunidade escolar com a sociedade carazinhense. Vereador Adroaldo De Carli 
PMDB M. 1296/312/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
submetido ao plenário para aprovação seja enviado oficio  parabenizando a Rede Postos 
Ipiranga Walber Seelig & Cia Ltda, na pessoa do Sr. Sócio-proprietário Édson Walber, 
pelas comemorações dos 45 anos de atividades e investimentos no nosso município 
neste mês de junho de 2008. Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 1297/313/08 O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário 
para aprovação seja enviado oficio parabenizando a Ulbra Campus de Carazinho, na 
pessoa do Sr. Diretor Valdemar Sjlender e o Sindicato do Comércio Varejista de 



Carazinho, na pessoa do Sr. Presidente Erselino Achylles Zottis, por firmarem parceria na 
manhã do dia 13 de junho de 2008, no Palácio do Comércio, onde foi assinado um 
convênio entre as entidades visando fornecer descontos de 15% nas mensalidades para 
os associados ou dependentes do sindicato, que está presente em 26 municípios da 
região e atuando em 1960 empresas da área do varejo; Vereador Adroaldo De Carli 
PMDB M. 1298/314/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
submetido ao plenário para aprovação seja enviado oficio  parabenizando a Acadêmica 
do Curso de Design da Ulbra Campus de Carazinho, na pessoa da Sra. Ana Cláudia 
Gaicoski Pinto, pela publicação e premiação do seu artigo durante a III Mostra de 
Pesquisa Científica e de Iniciação Científica realizada de 27 a 31 de maio de 2008 no 
campus Ulbra Gravataí. O artigo “Levantamento do Estado da Arte: Contribuição 
ergonômica no planejamento e concepção de Layout na Indústria” orientado pelo 
professor e coordenador do curso, Sr. Daniel Quintana Sperp; Vereador Adroaldo De Carli 
PMDB M. 1299/315/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
submetido ao plenário para aprovação seja enviado oficio de cumprimentos a jovem Ana 
Cláudia Pinto, parabenizando pela premiação do seu artigo “Levantamento do Estado da 
Arte: Contribuição ergonômica no planejamento e concepção de Layout na Indústria” 
durante a III Mostra de Pesquisa Científica e Iniciação Científica realizada em Gravataí. 
Vereador Luiz Leite PDT M. 1300/316/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após submetido ao plenário para aprovação seja enviado oficio  aos 
atletas Lassalistas na pessoa do professor de educação física Alaor Thomaz Galdino, 
pela conquista do vice-campeonato de futsal do JERGS realizado no ginásio da 
ACAPESU no dia 11.06.08 Vereador Vilson Paese PDT M. 1301/317/08 O vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para 
aprovação seja enviado oficio ao Sr. Antonio Ferreira da Silva – Seu Camacho pelo seu 
centenário completado no dia 13 do corrente, tendo em vista a grandiosidade da data e 
por ter “Seu Camacho” durante toda sua vida, forte participação social e comunitária em 
nosso município. Vereador Jaime Fragoso PSDB M. 1302/318/08 O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para aprovação 
seja enviado oficio  parabenizando a Sr. Elizangela Bagetti pela bela festa de aniversario 
que realizou-se no último dia 09 de junho de 2008, nas dependências do Casablanca 
onde os convidados levaram agasalhos para serem doados as famílias necessitadas de 
nossa cidade. Vereador Déio PMDB M. 1303/319/08 O vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental que após submetido ao plenário para aprovação seja enviado oficio 
parabenizando o Sr. Geovane representante da Empresa Gloria que levou o titulo de 
Campeão na modalidade simples do Campeonato Municipal de Bocha, partida realizada 
no dia 08 de Junho de 2008; Vereador Déio PMDB M. 1304/320/08 O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para aprovação 
seja enviado oficio  parabenizando o Sr. Roni Braga que sagrou-se vice-campeão na 
categoria open no campeonato de supino realizado no 07 de junho de 2008 na cidade de 
Bagé; Vereador Déio PMDB M. 1305/321/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após submetido ao plenário para aprovação seja enviado de 
cumprimentos à Senhora Diretora do Senac, Luciana Soares Meyer, pela iniciativa em 
propiciar aos estudantes de baixa renda das escolas municipais, a participação no curso 
“Montagem e Manutenção de Computadores”, oferecido gratuitamente pelo SENAC. 
Vereador Gilnei Jarré PSDB M. 1306/322/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após submetido ao plenário para aprovação seja enviado oficio  de 
cumprimentos à universitária Ana Cláudia Gaicoski Pinto, pela premiação recebida 
durante a III Mostra de Pesquisa Científica e Iniciação Científica realizada nos dias 27 a 
31 de maio do corrente ano no Campus da Ulbra em Gravataí. Vereador Gilnei Jarré 



PSDB  M. 1307/323/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
submetido ao plenário para aprovação seja enviado de cumprimentos a Jéssica Citron 
Munerolli pelo título conquistado de Glamour Girl 2008, externando desejos de que o 
trabalho realizado em prol da saúde física e mental dos pacientes da Liga seja tão 
engrandecedor quanto o título ostentado Vereador Gilnei Jarré PSDB. M. 1308/324/08 O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário 
para aprovação seja enviado oficio  de cumprimentos a Paloma Cavol Klee pelo título 
conquistado de Glamour Simpatia 2008, externando desejos de que o trabalho realizado 
em prol da saúde física e mental dos pacientes da Liga seja tão engrandecedor quanto o 
título ostentado. Vereador Gilnei Jarré PSDB M. 1309/325/08 O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para aprovação seja enviado 
oficio de cumprimentos a empresa gloria, na pessoa do Geovane Hesse pela conquista do 
titulo de campeão municipal de bocha, campeonato esse que ocorreu nos dias 07 e 08  do 
mês corrente Vereador Vilson Paese PDT Presidente Vereador Luiz Leite  conforme 
acordo de lideranças foi suprimido o intervalo regimental bem como o grande expediente, 
passando de imediato a ordem do dia nas votações dos requerimentos e moções, convido 
o sr. secretario para fazer a leitura do nº dos requerimentos.  Secretário Vereador 
Cláudio Santos requerimento de nº 01 de autoria do Vereador Paulino de Moura PTB, 
requerimento de nº 02 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli PMDB, requerimento de 
nº 03 de autoria do Vereador Jaime Fragoso PSDB, requerimento de nº 04 de autoria do 
Vereador Josélio Guerra DEIO PMDB, Presidente Vereador Luiz Leite Esta em 
discussão os requerimentos, Não havendo vereador querendo discutir colocamos em 
votação, será votação em bloco também conforme acordo de lideranças, requerimentos, 
moções e os projetos, não havendo vereador querendo discutir colocamos em votação 
vereadores que concordam permaneçam como estão os demais se manifestem, aprovado 
os requerimentos por unanimidade. Convido o sr. Secretario para que proceda a leitura do 
nº e autor das moções, apresentadas pelos srs. Vereadores nesta noite.  Secretário 
Vereador Cláudio Santos moção de nº 01 de autoria do Vereador Paulino de Moura 
PTB,  moção de nº 02 de autoria do  Vereador Paulino de Moura PTB, moção de nº 03 de 
autoria do  Vereador Adroaldo De Carli PMDB,  moção de nº 04 de autoria do  Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB,  moção de nº 05 de autoria do  Vereador Adroaldo De Carli 
PMDB,  moção de nº 06 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli PMDB,   moção de nº 
07 de autoria do  Vereador Luiz Leite PDT, moção de nº 08 de autoria do  Vereador Vilson 
Paese PDT, moção de nº 09 de autoria do  Vereador Jaime Fragoso PSDB,moção de nº 
10 de autoria do  Vereador Déio PMDB, moção de nº 11 de autoria do  Vereador Déio 
PMDB,moção de nº 12 de autoria do  Vereador Déio PMDB, moção de nº 13 de autoria do  
Vereador Gilnei Jarré PSDB, Anexa a moção de nº 01, moção de nº 14 anexo a 07, de 
autoria do  Vereador Gilnei Jarré PSDB, moção de nº 15 de autoria do  Vereador Gilnei 
Jarré PSDB,  moção de nº 16 de autoria do  Vereador Gilnei Jarré PSDB, moção de nº 17 
de autoria do  Vereador Vilson Paese PDT. Presidente Vereador Luiz Leite Esta em 
discussão a moções, Vereador Paulino de Moura pra discutir as moções.  Vereador 
Paulino de Moura  sr. presidente, srs. Vereadores, servidores desta casa, ao formiga, 
presidente da juventude do PTB, ao ex-presidente e sempre presidente Moreira, ao nosso 
amigo Romano Guerra, presidente do PMDB, a imprensa através da Paola Subtil, 
jornalista do jornal diário da manhã, Ana Maria representando a gazeta, as demais 
pessoas que nos dão a honra de estar na casa do povo, e ao meu amigo Veronês 
Teixeira, e dizer a ti Veronês desta tribuna, o agradecimento, o trabalho que você vem 
desenvolvendo junto com a equipe da secretaria de obras em prol da sociedade, em prol 
da comunidade, que nós homens públicos somos pagos pra representar e fazer as coisas 
em prol da sociedade, então estou te agradecendo que tu te feito em prol da sociedade. 



Sr. presidente, srs. Vereadores eu vou me ater a uma moção que eu fiz a Luciana Soares 
Meyer, porque no final eu quero dizer o porque isso, porque através do SENAT, SENAI, 
SESC e o SINE, nós temos alguns projetos para Carazinho, e através do SENAC, através 
do SENAC esta se fazendo um curso de computação para os nossos jovens, para a 
nossa comunidade que precisam disso porque eu tenho dito e continuarei dizendo que a 
evolução dos tempos nos levam a nos qualificar porque as vagas existem, o que não 
existe é pessoas qualificadas para ocupar essas vagas e eu só fui ver isso quando eu 
assumi na supervisão da FGTAS/SINE, ali tu vê que nem Carazinho hoje tem 100 vagas 
para se colocar no mercado de trabalho, e só se consegue preencher 20 vagas, porque 
isso? Porque esta faltando qualificação, e eu quero concluir sr. presidente, dizendo  que 
na ultima semana eu fiquei estarrecido com uma matéria vinculada na radio gazeta, com o 
presidente do sindicato dos comerciários e pré-candidato a prefeito aonde ele diz o 
absurdo do absurdo de que a aurora pagaria todos os custos de qualificação para o nosso 
povo de Carazinho e não é verdade ele esteve em Chapecó o Vereador Paulino de 
Moura, o Vereador Antonio Azir, o coordenador do SINE de Carazinho e o nosso assessor 
de imprensa, onde a aurora foi clara, ela vai vir para Carazinho pra se instalar, através de 
um protocolo de intensão e eu quero sr. presidente ter uns minutinhos para poder 
explicar, o protocolo de intensão é claro que a preocupação de qualificação é do estado 
do RS e do nosso município de Carazinho através de um convenio firmado, aprovado por 
esta casa com o prefeito municipal e a FGTAS aonde hoje nos temos o Paulo Arsego 
como coordenador e eu quero deixar bem claro, bem claro de que a Aurora virá para 
Carazinho e ela não vai fazer qualificação porque lá em Chapecó e lá em Erechim ela 
pega as pessoas a revelia, ela busca em outros municípios, bota dentro da sua empresa e 
lá dentro da sua empresa é que as pessoas aprendem a fazer o trabalho que elas são 
contratadas e muitas vezes a industria do seguro desemprego funciona, porque a pessoa 
no ambiente que ela foi colocada Lea trabalha seis meses e sai, e nós aqui em Carazinho 
querendo o sr. Ivomar de Andrade ou não, nós vamos qualificar essas pessoas para estar 
no mercado de trabalho, nós não estamos garantindo emprego pra ninguém,  mas quem 
tem qualificação tem emprego, quem tem emprego tem renda e é isso que nós vamos 
fazer, é isso que o município de Carazinho vai fazer e é isso que a câmara de vereadores 
esta fazendo quando autorizou a dois vereadores  ir até Chapecó e Erechim e eu quero 
deixar bem claro a aurora não qualifica ninguém ela vai chegar em Carazinho e vai ter as 
pessoas qualificadas para estar no mercado de trabalho, desculpa sr. presidente sair do 
foco mas eu precisava deixar este registro e gostaria que a imprensa também noticiasse 
isso, quem faz qualificação é o estado do RS através da governadora Yeda é o município 
da Carazinho através do Alexandre e esta casa em parceria seria isso sr. presidente 
muito obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite continua em discussão Vereador 
Adroaldo De Carli, pra discutir as moções.  Vereador Adroaldo De Carli  sr. presidente, 
srs. Vereadores, imprensa aqui presente, saudação ao meu presidente Romano Guerra, 
PMDB, integrantes do PDT também presentes, do PTB Vilson Moreira, finalmente 
ganhamos do Goiás né Vilson, depois de 12 anos. Eu poderia Alemão vereador, colega, 
deixar de vir aqui também comentar esse assunto que tu falaste antes aqui que realmente 
é muito serio, esta questão da capacitação profissional, realmente nós devemos 
permanentemente dar uma atenção especial, nós observamos, nós políticos, vereadores 
que andamos pela nossa comunidade a solicitação de emprego realmente é bastante 
grande, não há como negar todos os vereadores sabem disso né e observamos também 
que algumas empresas também muitas vezes, eu particularmente me solicitam até 
indicações pra pessoas pra trabalhar, então o que esta acontecendo, as pessoas 
procuram emprego e as empresas também procuram pessoas pra determinadas funções 
e não conseguem achar, então aí vai exatamente o que o Vereador Paulino de Moura tem 



colocado a responsabilidade, a Fundação gaúcha do trabalho, fazer um trabalho serio de 
identificar né essas funções e treinar esse pessoal, então realmente a gente fica assim 
por um lado satisfeito vendo que o SINE tem vagas para oferecer, pra preencher né, e 
também por outro lado preocupante quando observamos que muitas pessoas estão 
inscritas e não conseguem alcançar as suas vagas, então realmente é uma função do 
estado, do estado que eu digo é dos governos municipais, estaduais e tem a participação 
dos municípios de Carazinho e que destinou já funcionários já também para participar 
deste processo e é uma preocupação do governo municipal que deve ser constante, 
então o Vereador Alemão realmente a sua colocação esta correta e acredito eu que nós 
não podemos atribuir também simplesmente atribuir as empresas que elas dão um jeito 
de capacitar as pessoas em geral, não é por aí, eu acho e acredito que a função do 
governo é justamente preparar as pessoas para terem um local já definido para o seu 
emprego e é o que todos nós buscamos, e nos sabemos que muitas pessoas tem seu 
emprego e tudo se resolve, habitação, muitas vezes, alimentação, saúde porque um 
emprego gera estas condições, muitas empresas tem plano de saúde, tem programas 
especiais  de alimentação, então muitas coisas, na maioria se resolvem com um emprego, 
por isso é uma preocupação que deve ser permanente e sempre, Vereador Paese quer 
uma parte, pois não  Vereador Vilson Paese  obrigado Vereador Adroaldo, pelo aparte, 
queremos saudar também o Giacomelli, que esta na reunião aí, nosso amigo Silveira, os 
demais que estão participando dessa reunião ordinária, a imprensa, mas Vereador 
Adroaldo e o Vereador Paulino de Moura colocou na mão de obra especializada, nós 
sabemos hoje que no momento a aurora vai se instalar em Carazinho amanhã, no dia de 
hoje, nós não temos mão de obra especializada hoje, a mecânica que tem aqui em 
Carazinho para contratar u mecânico, e eu fui em varias auto elétrica, tem necessidade de 
mão de obra e não tem gente para trabalhar e mais com o estatuto do menor eles não 
podem colocar o aprendiz, o adolescente, ou criança, antigamente eles treinavam dentro 
da própria, do próprio serviço, hoje não pode mais, então eu vejo no dia de amanhã nós 
não teremos mais mecânicos, pessoas que trabalham na auto elétrica e outras profissões 
que tem aí que tem vaga e precisam e eu não vou falar na construção civil que o que ta 
faltando trabalhador é incrível, mas na construção civil ele pode começar com  a pá 
mexendo o cimento, a areia e aprender até a ser depois um mestre de obras coisas que 
na mecânica é difícil, então eu não to dizendo eu acho que ótimo que o Sine faça todos os 
cursos e estabelece amanhã em Carazinho e vai precisar de muita mão de obra toda 
especializada, mas nós precisamos para ontem dar alguns cursos através do Sine 
também vereador papai Noel na mecânica, na auto elétrica que é pra agora, obrigado.  
Vereador Paulino de Moura só pra dizer pro colega Vereador Paese que para o segundo 
semestre a partir de agosto terá uma demanda que foi oferecida pela comissão municipal 
de emprego  o qual esta agregado vários cursos na área de metal mecânica, a prefeitura 
mesmo assinou um convenio com a Associação comercial aonde ela já esta oferecendo, 
ela não vai oferecer, já esta oferecendo os cursos, então quer dizer assim a parte da 
gente, a parte do Sine, a parte do executivo nós estamos  fazendo e o sr. pode ir até o 
sine, são 09 cursos de qualificação que já vão iniciar agora em agosto e na construção 
civil não temos um recurso acordado para treinar essas pessoas na área da construção 
civil que esta faltando muito, então só quero dizer a vossa senhoria que já esta se 
realizando alguns cursos através da prefeitura onde ela botou R$ 150.000,00 na 
associação comercial para esses cursos e o Sine esta alocando um recursos para que 
como, desculpa colega Adroaldo, funciona da seguinte forma, a Comissão municipal de 
emprego ela é convocada e através desta comissão é elencado os cursos que precisam 
para o nosso município. A comissão municipal de emprego através do Sec. Gilnei Jarré 
montou a comissão, entrou como presidente desta comissão e já elencou vários cursos 



demandado em POA, então já será executado cursos aqui e a prefeitura também através 
de parceria com o Jarré ela já colocou R$ 150.000,00 hoje, já esta funcionando os cursos, 
obrigado.  Vereador Adroaldo De Carli  é realmente, isso até vereador  Paese, Paulino 
também por incrível que pareça conversando com um eletricista tem dificuldade de 
contratar um auxiliar esse eletricista de instalações residenciais e comerciais porque não 
tem pessoas que tem o básico pra esta função então realmente é preocupante e acredito 
que é o momento do executivo trabalhar mais fortemente na fundação gaúcha do trabalho 
exatamente nós auxiliarmos então estas pessoas incluirmos no mercado de trabalho 
através  destes cursos profissionalizantes. Era isso sr. presidente, srs. Vereadores muito 
obrigado. Presidente Vereador Luiz Leite  solicito ao Vereador Cláudio Santos para que 
assuma os trabalhos desta casa para que eu possa me reportar na tribuna.  1º vice-
presidente Vereador Cláudio Santos assumo os trabalhos e passo de imediato a 
palavra ao Vereador Luiz Leite bancada do PDT  Vereador Luiz Leite  sr. presidente, srs. 
Vereadores demais pessoas que nos acompanham no plenário, a imprensa que aqui se 
encontra, e se tratando de formação, de treinamento de mão de obra, claramente que a 
vinda da aurora para Carazinho deverá aquecer a receita do município no seu orçamento 
e muito sabe, mas não podemos nos focar somente na vinda da aurora, lógico que nós 
precisamos trabalhar esta questão que o Paulino muito bem tem levantado nesta tribuna e 
demais vereadores será sem duvida um grande incremento não só para Carazinho mas 
para a região inteira mas nós temos que olhar também outros segmentos da sociedade 
que esta muito carente no sentido de formação de mão de obra, o setor metal mecânico 
por exemplo que exportava mão de obra para outros estados, Carazinho era referencia 
nacional e chegou a ser considerado o celeiro da industria do país e quantas e quantas 
industrias foram fechadas em Carazinho então nós temos que também procurar focar um 
pouquinho para esse segmento e tantos outros a área têxtil e tantas outras que merecem 
uma atenção de todos nós legisladores da administração municipal para que possamos 
desenvolver um trabalho que venha de encontro a  todos os segmentos de nossa cidade. 
O nosso SENAI há alguns anos atrás era uma referencia nacional, nós formávamos aqui 
em Carazinho, usineiros, pessoas pra trabalhar em engenhos pessoas pra trabalhar na 
área de usinagem, na área industrial, como torneiros mecânicos, ajustadores mecânicos, 
mecânicos de automóveis, chapeadores e tantos outros setores internos da industria 
metal mecânica, e hoje os poucos cursos que existem no nosso SENAI ele é altamente 
caro para o nosso jovem se preparar para o mercado de trabalho, a gente recebe as 
vezes muitos deles aqui na câmara perguntando se existe uma maneira de amenizar os 
custos Jarré, porque um curso hoje de 150, 200 horas, chega a custar R$ 600,00, R$ 
700,00 isso é muito caro, se a pessoa já esta desempregada, imagine, tirar do orçamento 
da sua família, ou do seu pai que seja, que também é do orçamento da família para fazer 
um curso, porque hoje a carestia é tão grande neste setor que tu forma um jovem hoje na 
industria metal mecânica ele está empregado, ele já sai praticamente empregado, e não é 
mais o que era o nosso SENAI antigamente, então hoje nós estamos perdendo para 
Panambi, Não me Toque me parece que já estão formando também, já esta em atividade 
o SENAI lá em parceria com a STARA, com a JAN, com outros, então eu acho que esta 
na hora também de nós legisladores, os 10 vereadores de repente uma hora destas 
sentar e discutir estas questões e ver o que é possível fazer pela nossa juventude que 
hoje estão aí em idade de trabalhar e não conseguem muitas vezes o emprego porque 
não estão preparados para o mercado de trabalho  Vereador Gilnei Jarré me concede 
uma parte  Vereador Luiz Leite pois não vereador.   Vereador Paulino de Moura para 
colaborar com a Vossa senhoria e a linha esta indo de encontro ao que a gente pensa o 
que é que tem que acontecer com nós, poder legislativo? Nós temos que mostrar pro o 
empresário de vários setores e seguimento da nossa sociedade que só virá cursos para 



Carazinho, se eles levarem as demandas deles ate a comissão municipal de emprego 
porque quem faz e gera a demanda sr presidente e Vereador Luiz Leite é a comissão 
municipal de emprego o que é que esta acontecendo? Os empresários estão 
adormecidos e estão precisando da mão de obra qualificada, mas não estão oferecendo a 
demanda para a comissão municipal de emprego que é do nosso município e ela 
demanda para a comissão municipal e estadual e na situação de cobrança a FGTAS todo 
o curso de qualificação que ela oferece através de convênios com o sistema AS todo ele 
sr. presidente, é gratuito, tem lanche e tem transporte. Porque que esse recurso vem? 
Porque ele vem do FAT, do fundo de amparo ao trabalhador, então eu só queria colaborar 
na sua linha de raciocínio, raciocínio porque eu entendo que os empresários precisam 
urgentemente se acordar, se eles não fizerem esta demanda não terá esses cursos para 
Carazinho, então eu gostaria muito que este poder, esta câmara fizesse assim uma 
comissão e começasse a visitar os empresários e dizer a eles, se acordem, vocês 
precisam fazer a demanda porque não adianta pedir o recurso diretamente pela empresa 
que ela não vem, a comissão municipal de emprego te que fazer a demanda e deu pra 
bola, obrigado e me desculpe.  Vereador Luiz Leite só para encerrar sr. presidente, a 
questão do SENAI até é mais com a FIERGS que é a Federação da industria do estado 
do RS, e infelizmente a FIERGS hoje esta faltando e muito com a nossa comunidade de 
Carazinho, então isso a gente tem que apurar esses fatos e talvez buscar junto com os 
demais vereadores uma alternativa para uma formação de mão de obra em nosso 
município nesses outros segmentos, muito obrigado. Vereador Jarré.  Vereador Gilnei 
Jarré  obrigado pelo a parte Luiz Leite, só pra ajudar  mesmo e ter um pouquinho de 
entendimento do que hoje vem acontecendo no município, nós já tivemos através da 
secretaria do desenvolvimento dois trabalhos desenvolvidos o levantamento de dados 
para apurar dentro das empresas de Carazinho tanto na área de comercio, como na área 
industrial as demandas necessárias para essas empresas, então todos esses 
levantamentos hoje estão na mão das entidades ACIC, CDL, sindicato rural, e que foi 
desta forma que nós poderes executivo, legislativo e o próprio poder com que achamos a 
forma de desenvolver e tentar suprir a necessidade que a cidade necessita, então hoje 
nós temos todos os levantamentos já foi feito a um mês e meio atrás, eu acho que foi 
isso, um café da manhã, onde foi explanado na parte comercial, na parte do comercio e 
nós temos provavelmente pro próximo mês um outro café da manhã onde será divulgado 
a parte da área industrial, isso é um trabalho que estão desenvolvendo, não é um trabalho 
pro ano de 2008 é um trabalho com que vai ter u segmento em 2009, 2010 porque 
através deste levantamentos nós vamos poder buscar que tipo de qualificação e a 
quantidade de qualificação necessária eu acho que quanto mais nós falarmos em 
diversos segmentos nós vamos encontrar deficiência, não tem como tu não encontrar, só 
que eu acredito que nós possamos atender essas demandas com uma divulgação maior 
ta e uma conscientização que eu acho que a nossa população, o nosso povo ta muito 
acomodado, por diversas oportunidades que a gente já teve de oferecer uma vaga de 
emprego para alguns, essas pessoas se negaram de trabalhar porque tem alguma 
beneficie  do governo federal, então ele deixa de trabalhar pra poder ficar em casa ganhar 
de graça, então eu acho que ta faltando um pouquinho de conscientização na população 
com que eles te que buscar  uma qualificação para poder ingressar e ter um recurso 
maior, que eu acho que o trabalho não faz mal a ninguém, seria isso, sr. presidente  
Vereador Luiz Leite  é eu acho que essa questão realmente ela é muito interessante, 
muito apropriada diga-se de passagem nesta hora, mas eu continuo dizendo que nós, 
conjuntamente com essas associações deveríamos sim fazer uma visita a FIERGS e 
chamar a ela a responsabilidade do nosso SENAI que esta ai passando por dificuldades e 
quem perde com isso é a nossa comunidade. Então a FIERGS realmente tem falhado 



com o município de Carazinho sem duvida nenhuma. Meu muito obrigado.  Presidente 
Vereador Luiz Leite reassumo os trabalhos e passo a palavra de imediato ao Vereador 
Cláudio Santos para a discussão das moções  Vereador Cláudio Santos  sr. presidente, 
colegas vereadores, pessoas que já foram anteriormente nominadas, os alunos da Erico 
Veríssimo da ... que vem a câmara trazer o trabalho que foi confeccionado por eles, sejam 
bem vindos a esta casa, espero que seja bem comercializado também o produto de vocês 
que encerra o prazo o mês que vem. Mas com relação a esta discussão sr. presidente, 
colegas vereadores, relacionado a questão de cursos profissionalizantes que o Vereador 
Paulino de Moura fez sua colocação o Vereador Adroaldo, o Vereador  Paese, outros 
vereadores, o Vereador Jarré, coloca também com propriedade como secretário do 
desenvolvimento no momento que atuava no município  tem, chega hoje a esta casa um 
projeto de lei do executivo que pede pra que seja firmado o legislativo autorize para que 
seja firmado convenio com o COREDE produção, onde através deste convenio se 
repasse ao Corede produção uma quantia que acredito eu de R$ 3.000,00 para o Corede 
produção, justamente para se fazer um trabalho e um planejamento estratégico e ai eu 
acho que ainda Carazinho peca, muito embora seja feito mas recentemente feito pelo 
desenvolvimento todo esse apanhado que Carazinho precisa e do que Carazinho quer, eu 
acho que enquanto nós não tivermos tudo isso na mão não adianta nós atirarmos para 
todos os lados  se nós não Tivermos foco e qual é o foco que Carazinho tem? O Vereador 
Luiz Leite muito bem colocava na sua posição e eu também tive a oportunidade sr. 
presidente de me formar em ajustagem no SENAI quando fui metalúrgico por muitos anos 
trabalhando na Egan e na Max onde se tinha mão de obra através do SENAI e que o foco 
naquela oportunidade era a empresa metal mecânica onde aquelas pessoas que  faziam 
curso no SENAI tinham imediatamente uma colocação, hoje torneiro mecânico é difícil de 
você conseguir um trabalho em Carazinho, então na oportunidade, na oportunidade sr. 
presidente Carazinho tinha um foco que era exatamente a fabricação maquinas neste 
setor agrícola, hoje Carazinho já não te mais foco e ai muitas vezes reclama-se de que 
sarandi uma cidade muito menor que Carazinho tem um pólo têxtil, mas sarandi se 
organiza pra ter o pólo têxtil, sarandi sabe o que quer, Marau sabe o que quer, passo 
fundo sabe o que quer e Carazinho o que é que procura? Carazinho não tem ainda um 
foco daquilo que quer e através do trabalho que o Vereador Gilnei Jarré fazia no 
desenvolvimento e através da participação do COREDE produção com esse 
planejamento estratégico é que eu acredito que nós vamos alavancar essas 
possibilidades de trabalho, mas não adianta por exemplo nós já tivemos oportunidades de 
participar em outras épocas onde a câmara de vereadores fazia reunião com empresários 
e também com a direção do SENAI onde as empresas auxiliavam aos alunos aprenderem 
cursos profissionalizantes, depois se colocava  nessas mesmas empresas, mas as 
empresas tão oneradas de tantos impostos de todos os lados que as vezes não mais 
como contribuir  eu acredito de que a partir do momento que Carazinho tiver o foco, a 
partir do momento que Carazinho definir aquilo que quer certamente nós vamos ter uma 
melhor produtividade  em todos os setores, porque, eu já dou a palavra Vereador  Paese 
e Vereador Adroaldo, porque há um ditado popular que eu acho muito importante porque 
quando a gente não sabe que o que procura quando encontra não reconhece e quem 
sabe Carazinho já tenha passado um monte de vezes por alguma coisa que lhe 
interessava, mas como não sabe exatamente o que quer  acaba passando 
desapercebido, só pra lembrar esse ditado popular, pois não Vereador Vilson Paese lhe 
concedo o aparte com maior prazer  Vereador Vilson Paese obrigado Cláudio Santos, 
com relação a vocação Cláudio Santos, existe duas comissões em Carazinho já iniciada 
no mês de abril, do ano passado, as reuniões eram realizadas no banco do Brasil para 
definir a vocação de Carazinho e saiu então duas comissões de lá uma na metal 



mecânica e outra com relação a bacia leiteira então este estudo ta em andamento e eu 
falei com o gerente a semana passada eu acho que o Jarré também tem conhecimento 
deste trabalho e diz que ta andando, e de tudo que foi estudado os dois campos que 
estão pela vocação da cidade é a bacia leiteira e também metal mecânica, então existe 
estas duas comissões trabalhando, eu acho que o jarré também tem alguma coisa com 
relação a isso. Obrigado Cláudio Santos.  Vereador Cláudio Santos  pois não Vereador 
Adroaldo  Vereador Adroaldo De Carli  obrigado Vereador Cláudio Santos indo nesta 
linha do paese e dizer que na Associação comercial também foi elaborado estudos 
setoriais diversos setores  Carazinho 2020, foi até trabalhado a questão da vocação 
principal de Carazinho e realmente eu sempre fui muito enfático, sempre fui muito seguro 
nesta posição e eu acho que o investimento da aurora esta aí comprovado o que nós 
falamos que a vocação de Carazinho é o agro negocio, porque nós estamos inseridos 
diretamente neste contexto que o agro negocio não é só no setor primário não é só plantio 
é transformação do setor primário em secundário e terciários, metal mecânico a questão 
do gado leiteiro, pecuária, isso tudo é agro negocio, e que a própria expansão que se 
observa na Cotrijal que é relacionada diretamente tem provado isso, por isso que nós de 
Carazinho temos que não medirmos esforços exatamente de ampliarmos os 
investimentos no agro negocio e Conclamarmos também chamarmos as universidades 
envolverem cursos na área do agro negocio, transformação de grãos e que nós 
plantamos e vendemos os grãos não transformamos, não agregamos valor àquilo que nós 
produzimos e nisso aí que ta o diferencial, por isso que a aurora vindo vai se transformar 
essa cidade, essa região, num grande diferencial, exatamente neste sentido que o grão 
ficará aqui nos aviários ... em transportes, quer dizer tudo vai originando outros negócios 
e é aquilo que o Paese falou realmente tem toda a razão, a questão do gado leiteiro é 
fundamental que nós temos uma expansão muito grande de industrias aqui em Passo 
Fundo, em Sarandi, Palmeiras, Cruz Alta, Carazinho, a própria Parmalat já com novos 
investimentos de mais de cinqüenta milhões de reais expandindo a questão do leite então 
o que é que é , é o agro negocio então o foco é esse ai desse agro negocio de varias 
atividades que agrega valor a nossa economia local. Então muito obrigado vereador.  
Vereador Cláudio Santos vossa excelência fala e fala com propriedade Vereador 
Adroaldo por isso mais uma vez eu saliento a importância do planejamento estratégico 
através do COREDE produção que busca esta região toda e Carazinho esta inserido 
como um dos principais municípios dentro do corede produção, mas quando eu falava 
antes Vereador Adroaldo com relação ao dito popular de quando não se sabe o que 
procura quando se encontra não se reconhece Carazinho já teve a oportunidade através 
da UPF de segurar aqui em Carazinho um pólo de sofwere que acabou sendo levado a 
Passo fundo, talvez porque não tivesse um plano estratégico e que Carazinho seria 
também pra nós pelo menos muito bem vindo esse setor só que infelizmente acabou 
perdendo e foi pra Passo Fundo que bom que é assim que trabalham neste setor, que 
bom que o desenvolvimento trabalha e que a UPF e a ULBRA trabalhe que nós 
futuramente possamos recuperar esse tempo perdido que já a tempo poderia ser feito e 
ainda não se fez, então, quando Carazinho buscar realmente tal foco e até quero fazer 
assim Vereador Adroaldo De Carli como presidente da ACIC vossa excelência também já 
foi, Vereador Jarré como secretario do desenvolvimento fez um trabalho maravilhoso e a 
ACIC também colabora através do entendimento do prefeito Alexandre Goellner em trazer 
através da Acic Hoje a secretária do desenvolvimento Sra. Rosane Ma Hepp que traz um 
conhecimento junto a ACIC, junto as empresas de Carazinho de que forma o 
desenvolvimento de Carazinho tem que fazer e passa também por ela que vinha antes 
com o trabalho do Jarré, passa exatamente a questão da estratégia para que nós 
saibamos aquilo que nós queremos e é importante nós estamos hoje eu acredito com 



uma platéia hoje até maior que o normal mas é importante salientar que estamos vivendo 
um pleito eleitoral  e que independentemente de quem venha ser o vencedor neste pleito 
de que a partir do ano que vem, a partir de primeiro de janeiro de 2009 comece também a 
dar continuidade a este pensamento que hoje começa independentemente de quem tenha 
começado, muitas empresas, muitas pessoas, estão participando deste começo, eu acho 
que se deve dar continuidade principalmente ao foco, aquilo que Carazinho procura, 
aquilo que Carazinho quer, parceria tem, ramificações tem, o que falta é colocar cada vez 
mais avante este pensamento que muito embora tenha sido muito tarde, mas nunca é 
tarde pra que se comece algo tão valioso e que tem tanta importância como é essa 
questão do planejamento estratégico.  Presidente Vereador Luiz Leite continua em 
discussão as moções, não havendo mais vereador querendo discutir, coloco em votação, 
vereadores que concordam permaneçam como estão os demais se manifestem, 
Aprovadas as moções por unanimidade. Gostaria de registrar a presença da professora 
Jussara Portes, bem como os alunos da Escola Erico Veríssimo, Junior Actiner, que 
gostariam de fazer a explanação hoje e a amostra num tempinho rápido dos trabalhos que 
lá são produzidos naquela escola. Então se os srs. Vereadores concordam após a 
votação dos projetos nós vamos abrir um espaço para que a professora Jussara possa 
conjuntamente com os alunos mostrar os seus trabalhos. Passaremos agora então a 
votação dos projetos que irão a votação nesta noite. Convido, pois não vereador Paulino  
Vereador Paulino de Moura  questão de ordem, só para mim compreender, passou por 
nós aqui o relatório final da CPI, eu já assinei os pareceres, esse relatório vai ir a votação 
na noite de hoje.  Presidente Vereador Luiz Leite foi me solicitado, não era esta a 
intensão da mesa, mas foi me solicitado pelo autor, e pela comissão de avaliação também 
o Adroaldo, vossa excelência anteriormente, e com a concordância também do Vereador 
Josélio Guerra e das comissões que acharam por bem colocar em votação ainda nesta 
noite.  Vereador Paulino de Moura  não tem nenhum problema só que eu gostaria que 
este relatório fosse lido na integra,  Presidente Vereador Luiz Leite  pois não  Vereador 
Paulino de Moura  e, que fosse votado em separado.  Presidente Vereador Luiz Leite  
será votado em separado. Solicito ao sr. secretario para ler a ementa e o autor dos 
referidos projetos que irão a votação nesta noite  Secretário Vereador Cláudio Santos 
Projeto de Lei n° 084/08,  Autor: Executivo Municipal Autoriza o Município a firmar 
convenio com o COREDE PRODUÇÃO  Projeto de Lei n° 087/08,  Autor: Executivo 
Municipal, Altera meta nas Leis Municipais n° 6.256/06 PPA 2006/2009, 6.644 – LDO 
2008 e abre crédito especial no orçamento de 2008, no valor de R$ 6.000,00. Projeto de 
Lei n° 088/08,  Autor: Executivo Municipal, Altera redação da tabela 2, da Lei Municipal n° 
6.654/07 Projeto de Lei 078/08, Autor: Executivo Municipal,  Inclui meta nas Leis 
Municipais n° 6.256/06 PPA 2006/2009 e 6.644 LDO 2008 e abre Crédito Especial no 
Orçamento de 2008, no valor de R$ 99.540,00 Projeto de Lei 079/08, Autor: Executivo 
Municipal,  Inclui meta na Lei Municipal n° 6.644 – LDO/2008 e abre crédito especial no 
orçamento de 2008, no valor de R$ 39.000,00 Projeto de Lei 080/08, Autor: Executivo 
Municipal, Cria duas vagas no Cargo de Fiscal no Quadro Efetivo do Município Projeto de 
Lei 081/08, Autor: Executivo Municipal, Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no 
Orçamento da Câmara Municipal, no valor de R$ 65.000,00, Projeto de Lei n° 082/08,  
Autor: Executivo Municipal, Autoriza o Poder Executivo a firmar convenio para cedência 
de servidores para servidores para Organização Social, nos termos das Leis Municipais n° 
4.494/93 e 5.708/02. Presidente Vereador Luiz Leite solicito ao sr. secretário para 
proceder a leitura dos pareceres da comissões de justiça e finanças bem como da ordem 
econômica e social dos referidos projetos de lei.  Secretário Vereador Cláudio Santos 
Parecer da comissão de Justiça e Finanças. Todos os pareceres têm o mesmo teor 
mudando somente o relator. PARECER O presente projeto de lei é constitucional e 



quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Sala das reuniões 16/06/08 Vereador Gilnei 
Jarré Presidente  Vereador Marcos Soares Secretário em Adoc e Vereador Josélio Guerra 
membro. Comissão da Ordem Econômica e Social. O parecer também é o mesmo dos  
projetos apenas mudando o relator de cada projeto. O presente projeto de lei se encontra 
apto a ser incluído na ordem do dia. Sala das reuniões 16/06/08. Vereador Vilson Paese 
Presidente, Vereador Cláudio Santos Secretario e Vereador Paulino de Moura Membro. 
Presidente Vereador Luiz Leite esta em discussão os pareceres das comissões de 
justiça e finanças, bem como da Comissão de Ordem econômica e social dos referidos 
projetos de lei já lidos para apreciação do plenário nesta noite, esta em discussão. Não 
havendo vereador querendo discutir coloco em votação. Vereadores que concordam com 
os pareceres permaneçam como estão os demais se manifestem. Aprovado os pareceres 
da comissão de justiça e finanças, bem como da ordem econômica e social por 
unanimidade. Colocamos agora em discussão os referidos projetos de lei com os 
pareceres já aprovados. Não havendo vereador querendo discutir colocamos em votação 
Vereadores que concordam permaneçam como estão os demais se manifestem. 
Aprovado os projetos por unanimidade. Pois não Vereador Vilson Paese. Vereador 
Vilson Paese  questão de ordem sr. presidente, com relação a votação agora do relatório 
final da CPI, o Vereador Paulino de Moura pede para que seja lido na integra, eu gostaria 
de saber do vereador, porque eu acredito que até possa ser lido o requerimento quando 
foi solicitado para a instalação desta CPI e o relatório final, onde a comissão relata se 
pede indiciamento ou não, o relatório da CPI, eu acho que não há necessidade da leitura 
de todo o processo porque nós iremos não sei que horas da noite eu acho que o relatório 
vai dar uma base para os vereadores, mas é o que eu to pedindo pra que seja lido o 
relatório então e não todo o processo na integra.  Vereador Paulino de Moura é o 
relatório da comissão composta pelo Vereador Adroaldo, Cláudio Santos e Vereador 
Paulino, é o relatório final da comissão, não é o processo, nós não queremos que leia 
testemunha, é o relatório final da comissão que é composto por quatro ou cinco folhas, é 
isso aí, obrigado sr. presidente.  Presidente Vereador Luiz Leite solicito ao secretario da 
mesa para que proceda a leitura do relatório final e conclusivo da comissão de sindicância 
interna desta casa.  Secretário Vereador Cláudio Santos  PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 007/2008 Autores: Vereador Cláudio Santos, Vereador Paulino de Moura e Vereador 
Adroaldo De Carli.  Ementa: Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída 
em 13 de Março de 2008 em face do Vereador Josélio Guerra por suposto furto de 
energia das Centrais Elétricas de Carazinho S.A. Art. 1º - Encaminha ao Plenário o 
relatório e conclusão da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada em face do 
Vereador Josélio Guerra por suposto furto de energia das Centrais Elétricas de Carazinho 
S.A. (Eletrocar). Art. 2º - A Comissão Parlamentar de Inquérito foi constituída em 13 de 
Março de 2008 após aprovação da Resolução nº 292/2008 pelo Plenário, fl. 05, 
atendendo ao Requerimento nº 13, aprovado por seis votos a dois, em reunião Plenária 
do dia 18/02/2008, fl. 01. Art. 3º - A Comissão Parlamentar de Inquérito foi composta 
pelos Vereadores Cláudio Santos (Presidente), Paulino de Moura (Relator) e Adroaldo De 
Carli (Membro), fl. 06. Registre-se que, devido à volta do Vereador Gilnei Jarré ao Poder 
Legislativo o Vereador João Mafalda foi substituído pelo Vereador Cláudio Santos. 
Parágrafos únicos - Para auxiliar nos trabalhos, foram solicitadas as participações da 
Assessora da Mesa Priscila Klaus Borba, para assessorar os trabalhos bem como digitar 
as atas (fl. 10) e do Consultor Jurídico Renato Trombetta, para o acompanhamento 
jurídico, as quais foram deferidas pelo Presidente da Câmara Municipal.Art. 4º - A 
Comissão ouviu as seguintes pessoas ao longo dos trabalhos que tiveram duração de 90 
(noventa) dias, sendo prazo original de 60 (sessenta) dias, prorrogada por mais 30 (trinta) 
dias, respectivamente: Fernando Luiz Vanin (Gerente Comercial da Eletrocar), Gilmar 



Ribeiro Soares Júnior (Leiturista da Eletrocar), Leandro da Costa e Silva (Eletricista da 
Eletrocar), José Gilberto Severo (Eletricista da Eletrocar), e, Vereador Josélio Guerra. Art. 
5º - Os documentos que provocaram a CPI constam das fls. 02 a 04, sendo o Boletim de 
Ocorrência comunicado pelo Gerente Comercial da Eletrocar Fernando Luiz Vanin, o 
Termo de Ocorrência de Irregularidade e o Levantamento de Carga Instalada, 
documentos estes das Centrais Elétricas de Carazinho S.A. que apuraram a 
irregularidade. Art. 6º - Além desses documentos foram solicitados diversos outros, a 
pedido dos próprios Vereadores durante as reuniões, através de ofício, e que constam 
nas fls. 52 a 68 e 69 a 79. Art. 7º - Dos depoimentos pode-se extrair as informações que 
seguem nos incisos: I - O Gerente Comercial Fernando Luiz Vanin afirmou que devido a 
uma possível suspensão do fornecimento de energia ao Vereador Josélio Guerra em sua 
empresa, por atraso no pagamento, foram designados dois funcionários da Eletrocar, 
Leandro da Costa e Silva e José Gilberto Severo, para comparecer no local quando então 
constataram a irregularidade e iniciaram os procedimentos para deflagrar um processo 
administrativo. Afirma que todos os procedimentos que foram realizados são 
determinados pela ANEEL através da Resolução 456/2000. Indica ainda que a Eletrocar 
tem a obrigação de fornecer a energia e instalar o medidor, porém, a responsabilidade 
pela unidade medidora é exclusiva do consumidor. Ao ser perguntado sobre o desvio de 
energia, respondeu que pode ter acontecido ou não, e perguntado sobre o desvio de 
energia respondeu que, tal fato, seria averiguado durante o processo administrativo. 
Segundo seu depoimento não haviam alguns lacres e existiam fios ligados de forma 
irregular. Ainda, afirmou que o Boletim de Ocorrência é feito em alguns casos, em 
especial quando o consumidor se nega a assinar o Termo de Ocorrência de Irregularidade 
e quando existe possibilidade de processo de cobrança ou algo nesse sentido. Ressaltou 
que no ano passado aconteceu um dano elétrico na empresa do Vereador Josélio Guerra 
que ocasionaram prejuízos, e que foram pagos pela Eletrocar. Do depoimento ainda se 
constatou a necessidade de convocar o leiturista daquela região para prestar depoimento. 
II – O Leiturista Gilmar Ribeiro Soares Júnior afirmou que na data dos fatos era o 
responsável pela leitura dos medidores na região da empresa do Vereador Josélio 
Guerra. Que não possui treinamento para verificar irregularidades, mas que se constatar 
alguma informa a empresa, especialmente rompimento de lacres. Que não constatou 
irregularidades antes da ocorrência do fato aqui relatado. III – O Eletricista José Gilberto 
Severo afirmou que na data do fato recebeu uma ordem de desligamento no endereço da 
empresa do Vereador Josélio Guerra. Ao chegar, constatou que três lacres estavam 
rompidos, um do medidor e dois da CP. Respondeu que lá encontrou uma irregularidade 
e, com esta, é feito um transporte de saída e entrada de energia, mas que não pode 
afirmar se houve desvio. Indica que a pessoa que realizou a irregularidade deve ter 
experiência no assunto. Afirmou que durante seu trabalho de 27 anos na empresa nunca 
tinha constatado irregularidade assim. Alega que o Vereador Josélio Guerra, quando 
instado a assinar o Termo de Ocorrência de Irregularidade negou-se, dizendo que podia 
se prejudicar. IV – O Eletricista Leandro da Costa e Silva afirmou que somente um 
profissional poderia ter feito a irregularidade e que essa se presta a desviar uma parte da 
energia. Indica que há alguns meses outros eletricistas da Eletrocar foram até a empresa 
para verificar um pedido de indenização e não constataram irregularidade. A ordem que 
receberam era de cancelamento de energia por falta de pagamento. Alegou que faltavam 
três lacres, um na caixa de proteção e um na tampa do borne do medidor. Informou que a 
irregularidade constatada, durante seu tempo de serviço, já haviam ocorridos poucas 
vezes. Afirmou que tal procedimento é rápido de ser feito e pode ser realizado, inclusive, 
com a energia elétrica ligada. Informa que em outros casos já compareceu, juntamente 
com um superior, na delegacia para fazer o Boletim de Ocorrência. Responde que o 



Vereador Josélio Guerra negou-se a assinar o Termo de Ocorrência. Afirmou que a 
irregularidade somente pode causar diminuição, mas não aumento de consumo de 
energia. V – O Vereador Josélio Guerra, que estava acompanhado do seu advogado, Dr. 
Nelson Mohr, afirmou que não houve desvio de energia elétrica em seu estabelecimento 
comercial. Indicou que em outubro ou novembro funcionários da Eletrocar estiveram em 
sua empresa para averiguar a questão de uma queda de energia que danificou um motor 
de sua fábrica. Alega não ter cometido a irregularidade. Respondeu que nunca observou 
se existia ou não lacre no medidor. Afirmou que o valor cobrado pela Eletrocar em função 
da irregularidade é somente em relação aos lacres. Art. 8º - Dos documentos de fls. 52 a 
79, pode-se extrair as informações que seguem nos incisos: I – As fotografias juntadas 
demonstram a irregularidade, consistente em três fios ligados abaixo do aparelho de 
medição. II – Na data de 17 de Setembro de 2007, o Vereador Josélio Guerra solicitou à 
empresa Eletrocar ressarcimento por danos elétricos, devido à danos de um motor, o qual 
foi deferido, onde constatou-se falha no suprimento de energia elétrica. III – Das leituras 
apresentadas, não se pode constatar desvio de energia em decorrência da irregularidade, 
pois, não houve diferença de consumo. IV – A Eletrocar informou em ofício que após a 
ligação nova em nome de Josélio Guerra, somente houve uma suspensão de 
fornecimento de energia por falta de pagamento. No dia da suspensão (23/01/2008), 
estava atrasado o pagamento da energia elétrica em 71 (setenta e um) dias. V – O 
Vereador Josélio Guerra recebeu ofício datado de 31 de Março de 2008, notificando 
acerca da irregularidade no medidor e que, por esse motivo, foi multado no valor de R$ 
111,11. Esse valor é calculado na base de 10% (dez por cento) do valor líquido da 
primeira fatura emitida após a constatação da irregularidade. VI – No dia 14 de Fevereiro 
de 2008, o Vereador Josélio Guerra compareceu na Eletrocar para informar lacre rompido 
no medidor de energia elétrica. Conforme ofício da Eletrocar, foram rompidos dois lacres. 
Um não foi encontrado. Os lacres são da caixa de proteção. Os demais lacres não 
estavam rompidos. Recomendaram, por fim, que o Vereador passasse a colocar cadeado 
com grade de proteção em seu medidor. VII – As Centrais Elétricas de Carazinho S.A. 
juntaram ao processo cópia dos artigos da Resolução nº 456/2000, da ANEEL, onde 
consta o que segue: Art. 104. O consumidor será responsável por danos causados aos 
equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da concessionária, decorrentes de 
qualquer procedimento irregular ou de deficiência técnica das instalações elétricas 
internas da unidade consumidora.  Art. 105. O consumidor será responsável, na qualidade 
de depositário a título gratuito, pela custódia dos equipamentos de medição da 
concessionária quando instalados no interior da unidade consumidora, ou, se por 
solicitação formal do consumidor, os equipamentos forem instalados em área exterior da 
mesma.  VIII – Por fim, juntaram ao processo o contrato de prestação de serviço público 
de energia elétrica para unidades consumidoras atendidas em baixa tensão, onde consta, 
entre os principais deveres do consumidor, responder pela guarda e integridade dos 
equipamentos de medição quando instalados no interior da unidade consumidora. Art. 9º - 
O Vereador Josélio Guerra foi intimado de todas as oitivas de testemunhas e de todos os 
documentos juntados à CPI. Art. 10º - Dessa forma, encerrada a Comissão Parlamentar 
de Inquérito, a conclusão foi a seguinte: I – A materialidade, qual seja, a irregularidade 
que pode desviar energia, restou comprovada através dos documentos das Centrais 
Elétricas de Carazinho S.A. nas fls. 03, 04, 54 e 72. Além disso, os depoimentos dos 
eletricistas Leandro da Costa e Silva e José Gilberto Severo corroboram a informação, eis 
que testemunhas oculares do ato ilícito. II – O Vereador Josélio Guerra declarou-se 
inocente das acusações que lhe foram imputadas, indicando que outra pessoa 
encaminhou-se até seu estabelecimento comercial e realizou a irregularidade. III – Das 
provas documentais e testemunhais apuradas não se pôde chegar ao Autor da 



irregularidade, constando dos autos apenas indícios de autoria. IV – A irregularidade foi 
comprovada, porém, conforme documentos juntados pela Eletrocar, não se comprova o 
favorecimento ilícito por parte do Vereador Josélio Guerra, no que tange ao desvio de 
energia, pois, pelos demonstrativos das contas, não houve diminuição do consumo. V – 
Porém, conforme Resolução da ANEEL nº 456/2000, fls. 76 e 77, em seus artigos 104 e 
105, a responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição, decorrentes 
de qualquer procedimento irregular, é do consumidor. Também, atua o consumidor na 
qualidade de depositário dos equipamentos de medição, sendo o único e exclusivo 
responsável por parte. VI – O Vereador Josélio Guerra, em face do cargo público que 
assume perante a comunidade de Carazinho, tem por obrigação uma prudência adicional 
em toda sua vida, tanto pública como particular. VII – O acontecimento em sua empresa, 
através da Resolução da ANEEL 456/2000, somente comprova que, em que pese 
somente se terem indícios de Autoria, a responsabilidade pelo medidor era do Vereador 
Josélio Guerra, que não possuía meios de segurança (cadeado, chave, etc.) para seu 
acesso, por culpa (negligência) ou dolo, e, agindo dessa forma, contribuiu para que a 
irregularidade acontecesse em sua empresa, podendo causar danos à empresa Eletrocar, 
que possui capital majoritário do Município de Carazinho. VIII – Portanto, sugerimos ao 
Presidente desta Casa encaminhar o relatório dessa CPI, bem como todos os 
documentos que a compõe para o Ministério Público, a fim de auxiliar nas investigações 
de possível furto de energia notificado no Boletim de Ocorrência nº 640/2008, de fl. 02. 
Sala de Reuniões Antônio Libório Bervian, em 10 de Junho de 2008. Vereador Cláudio 
Santos Presidente Vereador Paulino de Moura Relator Vereador Adroaldo De Carli 
Membro  Presidente Vereador Luiz Leite  solicito ao sr. secretário para que proceda a 
leitura dos pareceres da comissão de justiça e finanças, bem como da ordem econômica 
e social, sobre o relatório final da comissão parlamentar de inquérito Secretário Vereador 
Cláudio Santos  Parecer da comissão de Justiça e Finanças. O presente projeto de lei é 
constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Sala das reuniões 16/06/08 
Vereador Gilnei Jarré relator Presidente Vereador Marcos Soares Secretário em Adoc e 
Vereador Josélio Guerra membro. Parecer da comissão da Ordem Econômica e Social. O 
presente projeto de lei se encontra apto a ser incluído na ordem do dia. Sala das reuniões 
16/06/08. Vereador Vilson Paese Presidente relator, Vereador Cláudio Santos Secretario 
e Vereador Paulino de Moura Membro.  Presidente Vereador Luiz Leite esta em 
discussão os pareceres da comissão de justiça e finanças, bem como da ordem 
econômica e social. Esta em discussão Não havendo vereador querendo discutir coloco 
em votação. Vereadores que concordam com os pareceres permaneçam como estão os 
demais se manifestem. Aprovado os pareceres  por unanimidade. Esta em discussão o 
relatório final da comissão parlamentar de inquérito do referido projeto Vereador Paulino 
de Moura bancada do PTB.  Vereador Paulino de Moura  sr. presidente, srs. 
Vereadores, alunos do colégio Érico Veríssimo é uma satisfação recebê-los na casa do 
povo, e que bom que vocês jovens direcionados pela sua professora buscam 
conhecimento, buscam trazer desenvolvimento para o nosso município, à imprensa 
escrita e falada. Esta comissão parlamentar de inquérito presidida pelo Vereador Cláudio 
Santos, o Vereador Adroaldo como membro e eu como relator. Eu gostaria de dizer a 
comunidade, as pessoas que aqui estão nos ouvindo, que a nossa atribuição era buscar 
fatos que pudessem, condenar o Vereador Déio, a nossa participação ela não é de julgar, 
porque quem deve julgar é sim o poder judiciário, nós buscar fatos para que nós 
possamos trazer para o autor do processo se realmente foi o Vereador Déio que fez a 
suposta irregularidade. Iniciando nós temos que deixar claro, que nós não vamos 
inocentar o Vereador Déio e não vamos condená-lo porque nós não temos poder pra isso, 
nós temos poder sim de buscar os fatos acontecidos. O que é que nós constatamos os 



três membros, eu quero dizer ao sr. presidente e comunidade, é com muito orgulho, é 
com muita satisfação que não houve uma virgula se quer junto a comissão e aos três 
membros, sempre nós achamos o denominador comum, sempre nós achamos uma 
solução e então o que é que nós entendemos e eu gostaria sr. presidente de expressar 
isso, o que é que nós entendemos, que existe um fato, esse fato foi consumado, foi 
provado, e esse fato teria que ter alguém culpado mas nós não podemos dizer que este 
fato foi realizado ou não pelo Vereador Déio, o Vereador Déio no seu depoimento diz 
claramente que não o fez, e para nossa infelicidade srs. Vereadores e imprensa nós não 
podemos através do nosso assessor jurídico e do nosso presidente ter acesso a este 
processo na situação criminal, que é na delegacia de policia, foi nos negado o acesso a 
este processo junto a delegacia de policia, então o que é que da pra se ver e se constatar 
e esta expressado neste relatório que o fato houve, que não se prova que foi o Vereador 
Déio que   o fez, e que se encaminha ao ministério publico para que tome as medidas 
cabíveis para que possa buscar ou não, em conjunto com o processo da delegacia e o 
que nós estamos oferecendo ao Ministério Público para que eles julguem se foi o 
Vereador Déio  ou se não foi ele que consumou o fato. Eu queria deixar bem claro ainda 
que, bem claro que esta comissão não julga ninguém, porque ela não tem poder de 
condenar ou de absolver, mas ela tem poder de encaminhar ao ministério publico como o 
fez, então eu quero deixar claro pra imprensa pras pessoas que em nenhum momento 
nós tivemos esta pretensão, né Vereador Adroaldo e Vereador Cláudio de condenar ou de 
absolver, a nossa contribuição nós fizemos sim, buscando testemunhas buscando ouvir 
as pessoas, buscando ouvir o vereador déio e ai, nós tivemos o relatório final e 
encaminhamos ao ministério público. Agradecer ao Renato Trombetta, por ter nos 
ajudado, por ter colaborado, agradecer a Priscila que com muita dedicação nos deu 
assessoramento, ao colega Vereador Adroaldo que bom a gente poder convergir, que 
bom a gente buscar a solução e aí nós entendemos que nós não estamos aqui a 
acobertar ninguém, porque não é a nossa atribuição, a nossa atribuição é buscar os fatos 
e ao vereador presidente Cláudio que fizemos este trabalho com muito “sabiência”, com 
muita tranqüilidade e eu ouvindo ontem o meu pastor pregar na minha igreja ele disse que 
o homem público ele tem que ter a boca de Deus e o coração de Deus, então nós fizemos 
a nossa parte, o resto compete ao ministério público apurar ou não quem fez a 
materialidade porque ela existe, mas temos que procurar quem fez. Seria isso sr. 
presidente, srs. Vereadores, muito obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  continua 
em discussão Vereador Antonio Azir bancada do PMDB para discutir o relatório final da 
CPI.  Vereador Adroaldo De Carli  sr. presidente, srs. Vereadores, demais pessoas aqui 
presentes saudando também o representante da escola Erico Veríssimo, né, sempre 
lembro do Polivalente, da turma da... né, parabéns pra vocês alunos que se engajaram 
neste projeto com certeza é um projeto que vai fazer um certo diferencial na vida de 
vocês, nas suas profissões ao longo de suas vidas. Como integrante da comissão 
parlamentar de inquérito nós só temos aqui não comentar muito sobre o relatório porque 
já explica por si mesmo não precisa que eu falo, mas falar sim da maturidade política dos 
vereadores sempre da sua serenidade nos momentos que nós tivemos as nossas 
discussões presidente Cláudio Santos, na sua condução sempre imparcial, ao relator 
Paulino de Moura que tive a satisfação de ter eles como colegas nesta comissão e 
mostrando também que tudo é possível com dialogo chegarmos a um consenso, nós por 
varias vezes divergimos alguns assuntos internos da comissão mas com muito dialogo 
nós chegamos sempre a mesma conclusão. Dizer que a comissão fez a sua parte sr. 
presidente, ouvimos a concessionária, ouvimos as pessoas envolvidas, os eletricistas que 
tiveram na empresa, ouvimos o Vereador Josélio Guerra, ouvimos também o gerente 
administrativo da empresa, estivemos no local em loco então também fazendo também 



uma vistoria da situação então eu acho que isso tudo que a comissão poderia fazer foi 
realizado, solicitamos documentos a empresa Eletrocar que nos foi enviado, e realmente 
a constatação foi uniforme, nós através de todos esses depoimentos, provas documentais 
ao objetivo do objeto da comissão parlamentar de inquérito realmente cumprido que é a 
averiguação, é apurar os fatos direcionados e chegar a sua conclusão realmente algumas 
surpresas tivemos como por exemplo um eletricista de 27 anos, 27 anos de 
concessionária Eletrocar dizer pra nós que a primeira vez que ele viu uma situação de 
irregularidade como estava naquele local, então realmente a nossa surpresa e nenhum 
momento foi confirmado que essa irregularidade realmente ocasionava perda de energia, 
diminuição do consumo de energia, fatos estes comprovados através de demonstrativo 
das contas da Eletrocar, então a gente questiona porque alguém faria se não tivesse 
algum beneficio. Ficou o questionamento e realmente nós estávamos lá, os fatos estavam 
lá e nenhum momento houve uma confirmação do autor desta irregularidade, em nenhum 
momento, então acredito que o parecer foi elaborado dentro do que realmente ocorreu 
com bastante imparcialidade, que ninguém esta aí para acobertar e nem perseguir 
ninguém, muito pelo contrario, nós estamos aí para fazer um trabalho imparcial, dentro 
daquilo que nós tivemos acesso e o acesso que nós tivemos foi esse. Então também 
agradecer ao dr. Renato Trombetta, que nos auxiliou, a Priscila também, que nos auxiliou 
na secretaria dos trabalhos e dizer que a comissão legislativamente trabalhou por 90 dias, 
não foi num período curto, foi por 90 dias e realmente foi um trabalho que nos deixa assim 
com tranqüilidade e de consciência tranqüila com o dever cumprido e com o parecer 
realmente dentro da realidade do que ocorreu com o convencimento pleno, deste 
vereador e dessa comissão, mas uma vez presidente Vereador Cláudio Santos ,  relator 
Vereador Paulino de Moura  foi uma satisfação e realmente mostramos que isso é 
demonstração, até o sr. presidente na maturidade política e da nossa função do legislativo 
de Carazinho , que nós estamos representando o legislativo de Carazinho. Nosso muito 
obrigado então  a todos e aproveito pra cumprimentar o Leandro Adams, integrante e 
presidente do PT de Carazinho, uma satisfação tê-lo aqui nesta casa, e era isso sr. 
presidente, srs. Vereadores e nós esperamos  a aprovação unânime desta casa neste 
relatório. Muito obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite continua em discussão 
Vereador Cláudio Santos bancada do PSDB  Vereador Cláudio Santos  sr. presidente, 
colegas vereadores, na qualidade de presidente desta comissão parlamentar de inquérito 
substituindo o Vereador João Mafalda que deixou a casa para que retornasse o titular 
Vereador Gilnei Jarré, deixar bem claro de que essa é uma função do parlamentar, esta é 
uma das atribuições do parlamentar,  nenhum dos três vereadores queriam acusar ou 
deixar de acusar o Vereador Déio, mas nós fazemos parte da CPI, fomos escolhidos 
pelas bancadas e estivemos representando essas bancadas, uma palavra que sempre foi 
discutida sr. presidente, colegas vereadores e a imprensa que se faz presente sempre foi 
a palavra justiça e a justiça não significava inocentá-lo e ao mesmo tempo também não 
significava acusá-lo, o que nós buscávamos era justiça, e se a justiça quando chegou ao 
final que nós não tivemos como constatar diretamente a irregularidade feita pelo vereador,  
foi colocado assim desta forma no relatório. Então se a justiça era, se ele tivesse culpa 
seria justiça, se não tivesse culpa, seria justiça, nós apenas então somente buscamos 
através de depoimentos a satisfação aos vereadores que nos colocaram nesta comissão 
e a comunidade também que estava esperando por este resultado, muito embora ressalte 
que a resolução 456 da ANEEL diz que a responsabilidade pelo medidor é do 
consumidor, isso serve-se como alerta pra todos, que a responsabilidade do medidor é 
nossa como consumidor. Eu quero salientar um fato sr. presidente de que estava não vou 
dizer que engasgado, mas os vereadores que me conhecem sabem que é praxe meu 
quando algo me incomoda eu venho a esta tribuna e falo. Nós fomos cutucados certa 



oportunidade de nós integrantes da CPI, por um ex-membro desta casa, cassado, autor 
de um programa de radio de uma emissora de Carazinho, de que teve uma certa 
oportunidade e eu ouço até muitas vezes porque eu tenho que estar atento como homem 
de imprensa que também sou porque eu sei que as vezes as coisas não é bem da forma 
que querem que seja. E conhecendo esse ex-colega sensacionalistas como é, teve uma 
oportunidade que ele disse de que ele já sabia o resultado porque a comissão 
parlamentar de inquérito mais uma vez acabaria em pizza, e não é isso, nós não vamos 
de forma alguma, e não fomos de forma alguma, levados pela emoção ou por qualquer 
que fosse a outra pessoa que desse opinião referente ao nosso trabalho, se ali estava 
sendo julgado um fato e repito, houve o fato, foi consumado o desvio, existem as provas 
no relatório, existem fotos, não se prova que foi feito pelo Vereador Josélio Guerra, mas 
houve o desvio, existe as fotos no relatório, agora nós não podíamos sr. presidente de 
forma alguma como três vereadores sérios representando mais sete vereadores sérios e 
principalmente tendo esse ex-vereador tido o seu registro cassado por irregularidade vir 
de público dizer de que a CPI acabaria em pizza, inclusive esta aqui a colega dele a Ana 
Maria, liguei pra ela e pedi pra que ela avisasse a ele, você é que se salva no programa, 
você tem equilíbrio, parabéns pela sua conduta, mas  pedi pra que ela transmitisse a ele 
de que sempre foram abertas as portas e os depoimentos da CPI para quem quiser da 
imprensa viesse a acompanhar, se ele não veio a acompanhar é porque não quis, até 
salientei de que como integrante da imprensa quando quero informação eu busco, eu não 
espero que venham me trazer alguma informação, agora se pra ele é cômodo sentar ao 
final da tarde em um microfone de 10KW e falar da vida de todo mundo conforme lhe 
agrada, a mim não me agrada, então eu faço este registro defendendo os três 
vereadores, o Vereador Paulino de Moura, o Vereador Adroaldo De Carli e os outros sete 
vereadores que comprovam a sua seriedade naquilo que fazem, que nós não estávamos 
e não iríamos dar resultado pressionado por ninguém, em nenhum momento acredito eu 
de que o Vereador Adroaldo De Carli teve o pensamento de que o Vereador Déio é da 
sua bancado do PMDB e teve a intensão de defendê-lo ou de afastar de qualquer culpa 
de que pudesse ter, da mesma forma o Vereador Paulino de Moura pelo PTB, como 
também da mesma forma eu vereador do PSDB, o que nós buscávamos era a justiça, o 
que nós buscávamos era a verdade, e o que nós apuramos de justiça e verdade esta tudo 
ai no relatório. Eu quero também sr. presidente, agradecer a disponibilidade que vossa 
excelência deu aos servidores da casa pra que nos acompanhasse neste trabalho e dizer 
de que estamos tranqüilos, nós não temos medo algum daquilo que algumas pessoas 
venham ou vieram a comentar com relação da CPI, nós sabemos que é uma atribuição do 
vereador não fugimos a ela, qualquer que seja essa atribuição do vereador, cada 
vereador vai tomar sem duvida alguma com toda a responsabilidade, mas pra aquelas 
pessoas que pensavam que nós iríamos talvez por ter dois integrantes de partidos 
diferentes do Vereador Josélio Guerra viessem buscar um relatório pra que viesse 
prejudicar e podem os vereadores ver que não é nada disso, nós buscamos a sensatez 
no relatório desta CPI, e temos a tranqüilidade de dizer que esta ali, foi tudo aquilo que 
qualquer um vereador ou qualquer um da comunidade a partir do momento em que for 
votado ele vai estar a disposição que nada mais é do que o conteúdo extraído de todos os 
depoimentos que nós pegamos dos depoentes junto a CPI. Então sr. presidente, este 
desabafo eu tinha que fazer porque é muito fácil você lá fora falar algumas coisas que 
você não tem o mínimo de conhecimento e eu acredito que muitas vezes teve a 
oportunidade de salientar aqui nesta tribuna mas nunca fez. Então eu acredito de que tem 
que primeiro se corrigir o seu telhado pra ver se não é de vidro pra depois atirar pedra no 
telhado dos outros e muito em moda atirar pedra no telhado dos outros, mas corrija-se 
primeiro o telhado de si próprio, eu tenho sr. presidente, tentado corrigir o meu telhado, 



sei que também tenho telhado de vidro em alguns aspectos da minha vida, mas procuro 
corrigi-lo porque não sou diferente de ninguém, agora procuro sempre ter sensatez 
naquilo que faço e naquilo que falo. Então fica esse desabafo porque a CPI não acabou 
em pizza, pode ter certeza esse locutor, ex-colega desta casa que não acabou em pizza, 
e a nossa intensão, o nosso intuito,  não era de levar o final da CPI no relatório como se 
acabasse em pizza, ali estávamos trabalhando sérios, sérios os três vereadores, 
perdemos horas enquanto alguns vereadores enquanto alguns candidatos faziam já a 
campanha previa nós estávamos aqui dentro ouvindo depoimentos, fazendo relatório pra 
que fosse até final entregue as mãos do presidente para que fosse votado com a maior 
tranqüilidade o relatório desta CPI. Estamos sem duvida sr. presidente com a alma lavada 
e o dever cumprido como legislador representante desta comunidade de Carazinho temos 
a certeza e a tranqüilidade de que fizemos o melhor com responsabilidade dos  
parlamentares desta casa tenho dado o exemplo para essa comunidade que espera de 
cada um de nós. Seria isso sr. presidente muito obrigado até por ter excedido o meu 
tempo regulamentar.  Presidente Vereador Luiz Leite  continua em discussão Vereador 
Josélio Guerra bancada do PMDB  Vereador Josélio Guerra  sr. presidente, srs. 
Vereadores, público presente, quero cumprimentar a Ana da radio, a Paola do diário da 
manhã, quero cumprimentar a prof. Jussara, que foi minha professora, eu tenho grande 
estima pela sra. Aos alunos do polivalente, o presidente do PMDB, o Romano, o 
gauchinho, a minha comadre, o compadre Fernando, companheiro de pescaria, um 
grande amigo meu, foi boa a pescaria, trouxemos uns peixes, seu Luiz, seu Almiro, enfim, 
a todos os presentes, ao Leandro, os parceiros do PT, ao Fladimir, prof. Jéferson, enfim, 
todas as pessoas presentes aqui nesta casa de hoje. Sr. presidente, eu venho nesta noite 
aqui, de certa forma, entristecido, por tudo o que aconteceu relacionado a este fato, até 
hoje não tinha me pronunciado em relação ao fato ocorrido. Primeiro eu quero 
parabenizar a comissão, ao Vereador Cláudio Santos presidente da comissão, ao 
Vereador Adroaldo De Carli e ao Vereador Paulino de Moura, pela, pela conduta e pelo 
trabalho que os srs. Realizaram e dizer ao meu colega Vereador Adroaldo De Carli que eu 
havia comentado a ele pelo fato dele fazer parte da CPI, tinha comentado a ele Adroaldo, 
faça o que tiver que fazer, faça tudo, não esqueça, Deio, esqueça o partido, faça o que 
tiver que fazer. Tendo em vista que este vereador da primeira vez que foi apresentado 
este requerimento na abertura de CPI, as vezes na inocência de não entender os fatos 
ocorridos, inclusive falei pro vereador Paese que depois o paese, mas Déio tu pediu pra 
votar a favor, e pedi, pedi a todos os vereadores aqui pra votar a favor da CPI, inclusive 
eu votei a favor da abertura da CPI. Veio um advogado lá de Porto Alegre, de lá, que é do 
partido e tal, veio aqui simplesmente me deu com o dedo na cara, mas tu é louco, 
primeira vez que eu vejo na historia um vereador, uma pessoa sendo acusada ali e votar 
a favor da CPI, pedir pra votar a favor, disse: olha eu não sei se é inocência ou, mas eu 
estou de consciência tranqüila e vou votar a favor, pedi e votei a favor, e digo mais e peço 
e falo agora ao presidente que quero me abster desta votação, até pelo fato de estar 
sendo essa pessoa, inclusive esta sendo de certa forma, querendo ou não querendo 
sendo julgado e é com tristeza que eu venho falar sobre esse assunto, independente do 
fato que ocorreu que é muito estranho realmente ter acontecido este fato bem no ano 
eletivo, de ocorrer isso na minha empresa, o qual tenho doze anos essa empresa, 
produzindo sorvetes e picolés e ter ocorrido isso, neste momento. Olha eu fico chocado, 
triste, coração apertado de ver a minha família o que sofreu por isso, o Vereador Jarré 
também sabe o que é isso, já passou por isso, eu tenho certeza Jarré que você sabe o 
que é que é passar por uma situação dessa, sendo alvo de chacotas inclusive, é horrível 
gente, e se devesse, beleza, teria que ser condenado e tem que ser condenado, tem que 
ser cassado inclusive. Mas lhes digo aos srs. Aqui, que isso não ocorreu, este vereador 



não fez isso, até porque seria muita burrice, que me falou a um tempo atrás o que tava no 
teu lugar aqui o Mafalda. Déio você tem que ser burro, jegue na verdade de ir lá e tirar os 
lacres do contador e colocar três fios lá dentro, tendo em vista até que tu tava com duas 
contas atrasadas e tava realmente com duas contas atrasadas até hoje, ta ali o Moreira 
da eletrocar que sabe, a gente sempre vem correndo atrás da maquina, vai lá e faz um 
acordo e vai pagando, mas isso eu digo aos srs. Que eu não fiz, gostaria e quero 
descobrir quem é, ainda bem que eu não descobri logo nos dias ali quem foi porque eu 
não sabia a que limite eu podia chegar, hoje eu já, a gente vendo já tudo o que ta 
acontecendo a gente acaba até de certa forma até entendendo que há outros interesses, 
mas dizer a todos vocês que não ocorreu isso lá, a minha conta realmente naquele ultimo 
mês, ela aumentou inclusive, isso vai ter muito tempo pra nós debater isso, mas eu fico 
mesmo emocionado porque certo dia o  eu filho tava assistindo televisão, até não 
consegui falar em plenário aqui, aquela certa vez de ta envolvido neste fato e dele 
comentar: mas pai, o que é que é aquilo ali, e ele sabendo o que tava acontecendo, 
sendo pré-julgado, obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  continua em discussão, 
Vereador Vilson Paese, bancada do PDT  Vereador Vilson Paese  sr. presidente, nobres 
colegas, imprensa, amigos, já citados por outros vereadores e pelo protocolo da casa, nós 
queremos também citar aos empresários Junior que é o  inicio do grande trabalho do 
conhecimento de que é uma empresa, professoras e alunos do nosso colégio que todo 
ano é escolhido como a escola que faz o melhor produto, que vocês tenham uma boa 
venda, que vocês se sintam feliz e que os empresários reconheçam no Junior o inicio dos 
grandes empreendedores, a escola Erico Veríssimo nossa saudação. Depois que o 
presidente da comissão, secretário, os três integrantes e a pessoa que estava envolvida, 
eu acho que não cabia nenhum outro vereador usar da palavra, mas eu me senti na 
obrigação, meu colegas de vir a tribuna, porque na época  votei o requerimento para que 
fosse realizada a CPI, a comissão parlamentar de inquérito é uma comissão para analisar 
um fato porque a justiça através da denuncia civil, o inquérito já estava aberto e esta casa 
abriu a sindicância para estudar a situação dentro do parlamento do colega vereador, e eu 
salvo o melhor juízo e respeitando a comissão quando você encaminha um relatório ao 
ministério publico, ao tribunal de contas é quando tem fatos conclusivos de você condenar 
o integrante mas a comissão não condena e não absolve, mas manda o relatório até 
porque existe na policia já um trabalho feito por especialistas que trabalham na área e a 
casa é claro que este vereador vai votar com o relatório, porque só vocês, presidente por 
gentileza me de mais alguns segundos pra que eu possa concluir o meu raciocínio, é 
claro que vocês estudaram, ouviram as testemunhas ninguém mais do que vocês é a 
razão do relatório de nós votarmos no relatório na integra, agora da conclusão que eu vi já 
dizia Não tem como julgar e ter certeza e quando não se tem certeza tem absolvição sim 
meu colega Déio, tem absolvição sim, porque você só pode condenar com a certeza 
senão na duvida tem que absolver o réu, então eu com a maior tranqüilidade dizia na 
ocasião colega, a vossa excelência estarei votando o relatório da CPI para que vossa 
excelência possa realmente se defender, porque jogar o nome é fácil, o brabo é recolher. 
Então eu imagino o seu sofrimento, quero parabenizar o presidente da comissão, ao 
relator, aos três integrantes pelo árduo trabalho que vocês fizeram, pela decisão 
totalmente imparcial e que para que realmente o nosso colega também possa né, ter uma 
vida tranqüila, porque ninguém, eu não acredito como disse o nosso colega que não esta 
presente agora, mas disse pra vossa excelência que seria muito, ingenuidade de vossa 
senhoria chegar, vossa excelência chegar no seu contador e praticar um gato, e até 
porque diz ai que parece que diminuiu na época do valor da luz  daí que pagava então eu 
acredito em vossa excelência sim, mas quero parabenizar a comissão, e estarei votando 
com a comissão parlamentar de inquérito.  Presidente Vereador Luiz Leite  continua em 



discussão, Vereador Felipe Sálvia bancada do PDT para discutir o relatório final da 
comissão parlamentar de inquérito Vereador Felipe Sálvia sr. presidente, srs.vereadores, 
pessoas que assistem a reunião na casa do povo na noite de hoje em especial os alunos 
do polivalente, Erico Veríssimo, a professora, imprensa. Dizer que srs. Vereadores eu 
trabalhei em muitas CPIs, aqui nesta casa, a ultima foi a CPI do caso Dagoberto, nós né 
Cláudio, nós trabalhamos, eu o Jaime, Vereador Luiz Leite,  não é fácil trabalhar em CPI, 
não é fácil então eu quero a exemplo dos outros vereadores, colegas, também elogiar o 
trabalho da CPI e dizer que CPI, como disse o Vereador Paulino, ela não julga, ela não 
condena, quem condena é a justiça, ela apura fatos, mas eu venho a esta tribuna com o 
coração lavado porque eu tenho uma admiração muito grande pelo Vereador Déio, meu 
amigo e não é só ele, qualquer vereador, que fosse julgado por uma CPI nesta casa, 
colega, eu iria ficar contente com esse resultado da CPI, que não condena, não tem nada, 
não tem fatos nenhum que condene e incrimine o Déio, e pelo que eu sei essa luz em vez 
de, quando tem gato, gato é roubar, não houve roubo, porque a luz ao invés de diminuir 
ela ficou no mesmo ou aumentou, então isso já é um alto indicio que o Déio, lá na 
promotoria e no ministério publico será inocentado. Mas dizer de que isso, eu já vi vários 
homens públicos sofrer com CPIs, e o Vereador Déio disse na época, o Vereador Gilnei 
Jarré também houve um fato, não sei como foi mas eu sei que a pessoa sofre mas dizer 
que isso é um trabalho desta casa do parlamento, como disse o Vereador Cláudio Santos 
de nós abrir CPI e trabalhar na CPI, né, é um trabalho, mas machuca, cria uma ferida no 
homem publico, que é difícil de cicatrizar, mas eu espero srs. Vereadores, eu vou votar 
também pela comissão, pelos pareceres da comissão e eu espero Déio que Deus ilumine 
e tu consiga provar lá na justiça a tua inocência, porque mais uma vez eu volto a frizar, 
abriram uma ferida neste rapaz, neste vereador, neste homem público que as perdas são 
muito grandes eu me recordo que eu encontrava gente na rua dizia Bah!, mas o Déio fez 
aquilo. E eu dizia: não pessoal, ninguém pode ser acusado sem se defender, ninguém 
pode ser culpado sem que a justiça o condene, né, mas eu fico contente Déio de eu ver e 
eu li ema parte da fase final da comissão e fiquei contente porque realmente, a comissão 
trabalhou com seriedade, apurou, ouviu, e não te condenou, por isso então eu fico muito 
contente pela tua pessoa, muito obrigado Sr. presidente.  Presidente Vereador Luiz 
Leite  continua em discussão, não havendo mais vereadores querendo discutir, Marcos, 
por gentileza Vereador Marcos.  Vereador Marcos Soares questão de ordem sr. 
presidente,  como suplente e por não ter o conhecimento total da matéria  que esta sendo 
votada agora, eu gostaria de fazer um pedido de vistas, até porque estará na próxima 
sessão o vereador titular da cadeira.  Presidente Vereador Luiz Leite eu gostaria de 
perguntar aos autores do relatório final, Vereador Adroaldo De Carli  sr. presidente,  
Presidente Vereador Luiz Leite  pois não vereador.  Vereador Adroaldo De Carli eu 
acho que nós já tivemos 90 dias de trabalho, já foi trabalho bastante exaustivo, o parecer 
já foi lido e eu acredito que tenho certeza que os depoimentos por parte dos integrantes, 
mas os depoimentos dos colegas vereadores a grande maioria senão unânime, já esta 
formada nesta idéia do parecer, então eu acredito que não há porque nós pedirmos este 
pedido de vistas, nós não somos favoráveis, somos contrários ao pedido de vistas,  e 
acredito que esse trabalho chegou ao seu final e deve ser enfim, com a sua conclusão e 
com a sua apreciação na noite de hoje. Muito obrigado.   Presidente Vereador Luiz Leite 
Vereador Vilson Paese. Vereador Vilson Paese  também presidente e nobres colegas só 
uma questão de ordem, eu também até respeito muito e o Vereador Marcos Sabe e todos 
os vereadores que pedido de vistas eu concordo sempre com o pedido, mas dizer a vossa 
excelência que é intempestivo o vosso pedido de vistas, até porque foi lido todo o relatório 
na noite de hoje e tenho uma certeza que quando o titular regressar ele votaria da mesma 
forma com o relatório, porque o relatório é conclusivo. Então eu pediria a vossa 



excelência, que vossa excelência se abstesse de votar o relatório até por não ter feito 
parte de todo esse processo, se vossa excelência assim o entender, esse é o meu 
pedido, mas com muito respeito ao seu pedido.  Vereador Marcos Soares eu respeito a 
sua opinião Vereador,  só que é o seguinte hoje eu vi comentários nos corredores que eu 
estaria assumindo porque o vereador ficou com medo de assumir o Vereador Antonio Azir 
e ele esta doente e eu fui visitar ele hoje, então é por isso que eu não gostaria, gostaria 
de pedir o pedido de vistas e que na próxima sessão estará presente e tenho certeza vai 
votar a favor, mas gostaria do pedido de vistas.  Presidente Vereador Luiz Leite  
Vereador Josélio Guerra  Vereador Josélio Guerra  questão de ordem sr. presidente, eu 
penso da mesma forma que o Vereador Paese, colocou que é intempestiva o pedido do 
Vereador Marcos com todo o respeito que eu tenho pelo colega vereador, se alguém falou 
foi boatos, o sr. sabe muito bem que há de tudo, e o Vereador que não esta não é de ter 
medo, então eu acho que isso ai não tem nem cabimento, até porque não era bem certo a 
colocação em votação hoje, e foi um pedido inclusive dos vereadores da comissão 
parlamentar, mesmo que pediram para ir a votação. Então eu acho que não tem problema 
algum em colocar em votação esta CPI que já faz 90 dias, mais de 90 dias, mas de 100 
dias que esta em discussão isso na casa, e com certeza todo mundo sabe da matéria e 
eu acho que não tem o porque de não votar, pode votar a favor ou contrario, ou se abster 
enfim, tem tantas opções que pode ser discutido.  Presidente Vereador Luiz Leite  
Vereador Paulino  Vereador Paulino de Moura  até pra manter a minha linha e manter a 
minha visão e a minha posição eu sou um dos vereadores de que gostaria que este 
processo fosse votado na noite de hoje até porque a gente entende que o 
encaminhamento dado a ele na comissão foi do encontro do que nós entendemos, mas 
eu gostaria também de não fugir da minha linha de conduta, o Vereador Marcos Soares 
faz uma acusação seria, uma acusação grave, onde ele diz que estava  algumas pessoas 
no corredor a dizer que nós teríamos inocentado o Vereador Déio, e o Vereador Déio não 
foi nem inocentado e nem culpado, e dizer, e não se ofendam servidores desta casa, a 
responsabilidade do vereador ela é muito grande muitas vezes as pessoas passam, 
passam a conversar o que não deve se conversar, a falar o que não deve se falar e 
muitas vezes ela prejudica ao vereador. Então eu gostaria de que desse a oportunidade 
ao Vereador Marcos de pedir vistas neste processo, porque a minha decisão, o meu voto 
ele já esta formado, expressado no relatório. Eu só não gosto, isso é questão de justiça, 
eu só não gosto que fale pelos cotovelos, porque falar pelos cotovelos não esta falando 
com a boca de deus e nem com o coração de deus, obrigado.  Presidente Vereador Luiz 
Leite  continua em discussão Vereador Felipe Sálvia  Vereador Felipe Sálvia eu gostaria 
que o marcos citasse o nome dessas pessoas que falaram, que é bem fácil dizer quem foi 
e eu gostaria de saber, porque quem foi que falou, na segunda justificativa minha, nós 
lemos, lemos, discutimos, todo o relatório o Vereador presidente da comissão leu  tudo, 
poderia pedir vistas no inicio, porque vossa senhoria sabia Vereador Marcos, que pessoas 
tinham falado, o sr. deixa chegar o fim agora, nós discutimos todo esse projeto, todo esse 
processo.  Vereador Marcos Soares até ouvi com atenção todos, até para me por, tentar 
entender melhor né, eu seu que eu posso me abster, mas eu gostaria de ter o pedido de 
vistas, a semana que vem vocês vão votar igual, e não teria, e aí estará presente o 
Vereador Antonio Azir que é o titular da cadeira, é só por este motivo.  Vereador Felipe 
Sálvia  Marcos não tem problema, da minha parte não tem problema  Vereador Marcos 
Soares  mas vocês podem derrubar o pedido de vistas também não tem problema  
Vereador Felipe Sálvia  da minha parte não tem problema nenhum, eu acho que o 
pedido de vistas é regimental e cabe ao vereador, mas  eu sei lá eu acho que o vereador 
sofreu tanto com isso aí, eu acho que tem que dar um fim, olha o sofrimento que esse 
vereador sofreu na pela já, vai ser discutido tudo de novo na próxima reunião, isso é um 



desgaste tremendo pra qualquer homem público, nós eu acho que temos que respeitar 
também a situação do vereador, né, que agora o parecer afinal diz que, inocenta quase, 
né, não tem quase nada. Então fica o meu pedido pra que votem hoje, mas também 
respeito o seu pedido.  Presidente Vereador Luiz Leite continua em discussão, não 
havendo vereador querendo discutir, colocamos em votação  o pedido de vistas do 
vereador Marcos Soares do relatório final da comissão parlamentar de inquérito desta 
casa. Vereadores que concordam com o pedido de vistas do Vereador Marcos Soares 
permaneçam como estão os demais se manifestem. Aprovado o pedido de vistas por 
cinco votos a quatro. Até para fazer um breve comentário a gente até não gostaria de ter 
colocado este relatório hoje em votação, havia falado com o Vereador Paulino de Moura, 
o Vereador Déio, a gente já previa que poderia acontecer isso, mas é uma prerrogativa 
dos vereadores desta casa, eu achei até que seria derrubado o pedido de vistas até 
porque foi lido todo o relatório, todo um processo em andamento, mas prevalece a 
democracia. Eu gostaria de passar agora, antes do encerramento desta reunião ordinária 
a palavra e a apresentação da professora Jussara Portes, bem como dos alunos da 
Escola Erico Veríssimo os seus trabalhos que gostariam de apresentar aos srs. 
Vereadores e as pessoas que se encontram neste plenário. Peço aos lideres de bancada 
para que conduzam a professora e os alunos da escola Erico Veríssimo até a tribuna 
desta casa. Nós queremos deixar a palavra a disposição do aluno que queira relatar os 
seus trabalhos.  Aluna Mara Tim Boa noite, Mara Tim, diretora de marckerting da 
empresa e esse é o nosso produto. Bom pra fazer esses relógios nós usamos CDs que 
não teriam mais utilidade, nos lixamos eles, e também usamos vidros que também seriam 
jogados fora, nós pedimos, recebemos doações tanto dos CDs quanto dos vidros, 
pagamos pelos cortes, ele é praticamente todo reciclado. E vai ter o custo de R$ 15,00 e 
tem as caixinhas que também foi nós que fizemos, todo ele foi a empresa que produziu. E 
quem gostaria de comprar pode falar com nós no final. Muito obrigado. Gostaríamos da 
colaboração de todos, obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  eu gostaria de passar 
a palavra a professora Jussara  para algumas considerações já que é um trabalho muito 
importante né, da oficina profissionalizante desta escola que já fez e continua fazendo 
historia na formação dos nossos jovens em Carazinho.  Professora Jussara Portes  boa 
noite a todos, é muito gratificante a gente trabalhar com esse pessoal, já é o terceiro ano 
que eu trabalho com esses alunos e a gente sempre teve assim  um bom resultado, esse 
ano então eles trabalharam com CDs que já foram usados que não tinham mais utilidade, 
eles lixaram, eles tiraram toda aquela tinta que tinha no CD, escolheram as varias 
gravuras e é muito bom assim, eu acho que a gente teve um bom resultado neste ano e a 
gente esta pedindo então a colaboração de vocês né, porque eles estavam meio receosos 
de vir aqui, porque é a primeira saída deles, né, então eu agradeço muito a vocês e um 
boa noite a todos.  Presidente Vereador Luiz Leite  nós agradecemos a professora 
Jussara até porque nos conhecemos desde a infância, bem como os seus pais e o seu 
empenho, o seu trabalho frente a estes alunos na escola erico Veríssimo e parabenizar 
em nome do poder legislativo os alunos que estão desempenhando esse trabalho 
importante nas oficinas de formação, né, e que isso não forma só profissional mas 
também o caráter dos nossos adolescentes, dos nossos jovens que estão aí 
apresentando produtos de alta qualidade, altíssima qualidade para a comunidade que 
assim desejar adquirir. Meus parabéns mais uma vez e que vocês continuem esse 
trabalho na caminhada de sucesso total na vida de vocês para um futuro melhor. Muito 
obrigado. (aplausos)  Nada mais havendo a tratar e sobre a proteção de Deus declaro 
encerrada a presente, pois não Vereador Paulino de Moura  Vereador Paulino de Moura  
sr. presidente eu gostaria de dizer porque este vereador votou favorável ao pedido de 
vistas do Vereador Marcos Soares. Este vereador tem pautado nesta casa pela coerência 



e sempre votou a favor do pedido de vistas, o que o Vereador Marcos Soares e eu quero 
deixar registrado trouxe a esta casa e a este vereador essa preocupação e eu quero que 
me levem a serio quanto a isto, foi de que as pessoas no corredor desta casa estavam a 
dizer que esta comissão tinha inocentado o Vereador Déio, nós não inocentamos ninguém 
e não condenamos ninguém, porque a atribuição desta comissão não é condenar e não é 
absolver, eu quero deixar bem claro e que o Vereador Felipe Sálvia pudesse estar neste 
plenário porque o Vereador Felipe Sálvia diz em toda a fala dele de que nós tínhamos 
inocentado o Vereador Déio, nós não inocentamos e não condenamos, obrigado sr. 
presidente.  Presidente Vereador Luiz Leite 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 23/06/08 as 19:30 horas  
boa noite a todos. 
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