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Ata da Reunião Ordinária do dia  30 de Junho de  2008.......Ata 30 
  
 
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 30/06/08;  Convido o Vereador Gilnei Jarré, para proceder à leitura de 
um trecho da Bíblia e que todos  se posicionem em pé; (leitura da bíblia);  Coloco em 
apreciação a ata da reunião ordinária do dia 23/06/08,  não havendo vereador querendo 
discutir, querendo se pronunciar,  coloco em votação, vereadores que concordam 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovada a ata da reunião 
ordinária do dia 23/06/08 por unanimidade.  Convido o senhor secretario para fazer a 
leitura do expediente da presente reunião; Secretario Vereador Cláudio Santos 
Expediente Reunião Ordinária do dia 30 de junho de 2008 Of. Circular 096/2008 da Brasil 
Telecom informando as obrigações de universalização definidas no Plano Gerais de 
Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado, previstas para 2008. 
Rotary Club Carazinho convida  o presidente e sua esposa ou outro representante para o 
jantar de posse do novo presidente do Rotary Club Carazinho, a ser realizado dia 1° de 
julho às 20 horas. Ascamaja convoca as câmaras associadas para reunião ordinária a ser 
realizada dia 04 de julho no município de Boa Vista do Incra. Ofício do Senhor José Maria 
Medeiros em agradecimento à denominação de José Maria Medeiros da Sala da 
Presidência desta Câmara Municipal. Of. 250/08 do Gabinete do Deputado Marcio Biolchi, 
em resposta ao OD 834/08, proposição do Vereador Paulino de Moura que trata das 
vacinas contra febre aftosa no município. Of. 034/08 da Coviplan em resposta ao OD 
751/08, proposição do Vereador Gilnei Jarré. Of. 134/08 da Reitoria da Universidade de 
Passo Fundo, em agradecimento ao ofício de congratulações pelas comemorações dos 
40 anos da instituição de ensino. Of. 999/08 da Caixa Econômica Federal em resposta ao 
requerimento do Vereador Gilnei Jarré sobre a realização do Feirão da Casa Própria em 
Carazinho. Of. 024/08 Departamento de Polícia Rodoviária Federal - Posto Carazinho, 
informando que a partir de 1° de maio o Sr. Roberto Atáides Weber assumiu de chefe do 
Posto da Polícia Rodoviária Federal de Carazinho. A Executiva Municipal do PDT, 
informando que em reunião ordinária realizada dia 24 de junho o Senhor Felipe Sálvia 
assume como líder da bancada do PDT para o ano de 2008. Of. 042/08 da Câmara 
Municipal de Não Me Toque, informando a nova composição da Mesa Diretora, sendo o 
novo Presidente o Vereador Ivan César Machry. Of. 04/08 Unidade de Saneamento de 
Carazinho informa que a Companhia Riograndense de Saneamento Corsan Carazinho foi 
premiada com a medalha de bronze (destaque em liderança-compromisso) na edição de 
2008 do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade) e convida para premiação que 
será realizada dia 01 de julho, na FIERGS, em POA. Of. 213/08 do Foro de Carazinho, 
solicitando informações acerca da edição de Lei Municipal que autoriza o cancelamento 
dos créditos tributários e não-tributários de valores cujo montante for inferior aos custos 
de cobrança. Ofício do Presidente da FETRANCESC em agradecimento ao ofício 701/08, 
que o parabeniza com a Ordem do Transportador Emérito do Rio Grande do Sul. Of. 
115/08 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 094/08, que altera o padrão 
do cargo de desenhista. Vereador Paulino de Moura questão de ordem sr. presidente. 
Presidente Vereador Luiz Leite pois não vereador.  Vereador Paulino de Moura até 
para justificativa sr. presidente. Eu fui convocado no dia de amanha e noite para estar na 
empresa onde eu trabalho em POA para nós fazermos uma reciclagem e amanha a noite 
estará acontecendo a audiência publica onde se tratara do horário livre do comercio dos 
supermercados eu gostaria e já solicitei a minha assessora Rita, que convidasse os 
pastores para fazer parte desta audiência pública e que o Vereador Antonio Azir  e a 
presidência desta casa justificasse as pessoas hora interessadas da minha audiência e eu 
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não gostaria de criar maior celeuma, maior discussão, só que eu gostaria de deixar claro 
que eu preciso estar em POA porque tem uma reciclagem na empresa onde eu trabalho, 
então eu não posso fazer parte dessa audiência publica e eu gostaria que vossa 
excelência e o Vereador Antonio Azir pudessem fazer essa justificativa. Obrigado sr. 
presidente. Presidente Vereador Luiz Leite pois não vereador, seu comunicado será 
estendido amanha para todos os participantes da audiência publica sem duvida nenhuma. 
Solicito ao sr. secretário para que proceda a leitura das indicações, requerimentos e 
moções, apresentadas pelos srs. Vereadores na reunião da noite de hoje. Secretário 
Vereador Cláudio Santos INDICAÇÕES I. 1365/693/08 Ementa para que a sec. De 
obras realize tapa buracos ao longo da av. flores da cunha Vereador Cláudio Santos 
PSDB I. 1365/694/08 Sugere ao prefeito municipal alteração de padrão servidores 
porteiros Vereador Paulino de Moura PSDB I. 1367/695/08 Que a sec. De obras realize a 
operação tapa buracos nas ruas do bairro sommer que servem de corredores de ônibus 
Vereador Cláudio Santos PSDB I. 1368/696/08 Solicita com urgência para que o 
Departamento de Trânsito e Secretaria de Obras confeccionem e coloque placas de 
sinalização junto ao semáforo na Av. Flores da Cunha esquina com a Rua Alferes Rodrigo 
– bairro Centro. Confuso o trânsito nesta região devido à falta de sinalização e 
fiscalização por parte dos fiscais de trânsito. Solicitação dos motoristas e pedestres.  
Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 1369/697/08 Solicita para que o Executivo Municipal, 
disponibilize recursos financeiros para a Secretaria de Obras e Secretaria de 
Planejamento construírem conjuntamente proteção em todas as laterais do terminal de 
ônibus localizado na Gare. Solicitação dos usuários do transporte coletivo, principalmente 
dos idosos. Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 1370/698/08 Solicita para que a 
Secretaria de Obras realize trabalhos de pavimentação asfáltica em toda a extensão da 
rua, limpeza e melhorias no escoamento das águas das chuvas no final da Rua Otto 
Albino Guerardht, localizada no Bairro Sommer. Solicitação dos motoristas e moradores. 
Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 1371/699/08 Solicita para que a Secretaria de Obras 
realize operação tapa buracos na Avenida Pátria, próximo a lombada frente à Biblioteca 
Municipal, localizada no Bairro Centro. Solicitação dos motoristas. Vereador Adroaldo De 
Carli PMDB I. 1372/700/08 Indicações do Vereador Luiz Leite PDT para que determine à 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos no calçamento da rua Bernardo 
Paz, no bairro Medianeira.  Que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos 
de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Lopes Trovão, no bairro 
Fábio. Que determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos reparos no 
calçamento da rua Vacaria, no bairro São João. Que determine à Secretaria de Obras que 
execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua Senador Salgado Filho, no 
bairro Conceição.  Que determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
operação tapa buracos ao longo da avenida Flores da Cunha.  Que determine à 
Secretaria de Obras que execute trabalhos  de capina e limpeza na rua Uruguai, no bairro 
Santo Antônio, que determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos  de  
patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Olmiro Ramos, no bairro 
Floresta.  Que determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos de  reparos em 
todas as ruas do bairro Dileta. Solicitação dos moradores. Trabalhos estes do Vereador 
Luiz Leite PDT I. 1373/701/08 Reiterando o para pedido para que a Secretaria de Obras 
realize com urgência o patrolamento e cascalhamento da rua Felipe Camarão no Bairro 
Loeff. Vereador Déio PMDB I. 1374/702/08 Reiterando o pedido para que o Executivo 
Municipal realize uma visita técnica na Rua Nenê de Sassi no Bairro Oriental para 
realização de projeto e orçamento quantitativo da pavimentação de paralelepípedos da 
referida rua e trabalho de limpeza da mesma. Vereador Déio PMDB I. 1375/703/08 
Reiterando o pedido para que a Secretaria de obras realize operação tapa buracos na 
Rua Padre Gusmão no bairro Fabio Fotos em Anexo Vereador Déio PMDB I. 1376/704/08 
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Solicitando ao setor competente que realize imediatos trabalhos de recuperação do 
asfalto da Rua Silva Jardim, no Bairro Oriental, entre as ruas Ceará e Osvaldo Cruz, 
inclusive sugerimos que seja feito um recapeamento e não apenas tapa buracos como 
tem sido feito até então. Vereador Felipe Sálvia PDT I. 1377/705/08 Solicita ao Executivo 
para que determine ao setor competente a realização de um mutirão de melhorias nas 
ruas do Bairro Nossa Senhora Aparecida e Floresta. Vereador Felipe Sálvia PDT I. 
1378/706/08 Reiterando mais uma vez nossa solicitação ao Executivo Municipal, para que 
determine ao setor competente melhorias urgentes nas ruas do Residencial Cantares, 
pois algumas delas encontram-se m estado precário. Vereador Felipe Sálvia PDT I. 
1379/707/08 Solicitando ao Executivo Municipal para que junto a Direção da 
ELETROCAR, reveja a posição de repassar ao consumidor o total do reajuste autorizado 
pela ANEEL, que conforme declarações do próprio Presidente da empresa é alto e irá 
provocar um impacto muito grande na conta dos consumidores. Vereador Felipe Sálvia 
PDT I. 1380/708/08 Solicitando a Secretaria de Obras a realização de operação tapa 
buracos na Av. Flores da Cunha, 3507, em frente a Empresa Bellenzier Pneus, B. Centro. 
Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 1381/709/08 Solicitando patrolamento, cascalhamento e 
compactação da Rua Camilo Scherer, no Bairro São Sebastião. Vereador Jaime Fragoso 
PSDB I. 1382/710/08 Solicitando ao setor competente o recolhimento de entulhos 
depositados na Rua Antonio Francisco Diehl esquina com a Rua Guilherme Adolfo Arnold, 
no Bairro Loeff. Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 1383/711/08 Solicitando a Secretaria de 
Obras a realização de tapa buracos na Rua Dinarte da Costa, em frente ao nº 355, B. 
Sassi. Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 1384/712/08 Solicitando patrolamento, 
cascalhamento e compactação da Rua Léo Neuls, próximo ao nº 698, Bairro Alvorada. 
Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 1385/713/08 Reitera solicitação ao dpt. De transito a 
colocação de placa indicativa de travessia de pedestres  na av. flores da cunha próxima a 
igreja batista nacional bairro borguete, devido o grande nº de pessoas que freqüentam 
esta instituição religiosa Vereador Cláudio Santos PSDB I. 1386/714/08 Solicita a Sec. de 
Obras para que realize com urgência melhorias na Rua Coronel Bordini Bairro Sassi. 
Vereador Cláudio Santos PSDB I. 1387/715/08 Solicita a Secretaria de Obras para que 
realize com urgência a operação Tapa Buracos na Rua Padre Gusmão no Bairro Sassi 
Vereador Cláudio Santos PSDB I. 1388/716/08 Solicita a Secretaria Municipal de obras 
para que realize melhorias na Rua Paissandu, Bairro Glória Vereador Cláudio Santos 
PSDB I. 1389/716/08 Solicita a Secretaria de Obras para que realize a operação Tapa 
Buracos na Rua Bernardo paz (trecho a partir da rua marechal Deodoro). Vereador 
Cláudio Santos PSDB I. 1390/717/08 Solicita a Secretaria Municipal de obras para que 
realize o cascalhamento na Rua Airton de Lima Rodrigues. Vereador Cláudio Santos 
PSDB I. 1391/718/08 Indicações do Vereador Vilson Paese PDT para que determine a 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de conserto do calçamento da Rua Antônio 
Vargas no bairro Centro. Que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
conserto do calçamento na Rua Rio Branco no bairro Glória por estr em péssimas 
condições de trafegabilidade. Que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos 
de conserto do calçamento na Rua Monte alegre no bairro Floresta.  Que determine a 
Secretária de Obras que execute trabalhos de conserto do calçamento na Rua Itararé no 
bairro Centro. Solicitação dos moradores.  Que determine a Secretária de obras que 
execute trabalhos de  empedramento e compactação do 1° trecho que vai a Mata Cobra 
até o carvoeiro. Solicitação dos moradores.  Que determine a Secretária de obras que 
execute trabalhos conserto do calçamento da Rua Charruas no bairro Princesa. 
Solicitação dos moradores. REQUERIMENTOS R. 1392/187/08 Requerimento oficio ao 
diretor presidente do FGTAS/SINE do estado O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que após lido e apreciado em Plenário seja enviado ofício ao 
Excelentíssimo Senhor Diretor Presidente do FGTAS – SINE Senhor Ronaldo Nogueira 
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de Oliveira, solicitando empenho para que se viabilize cursos de especialização na área 
de construção civil, devido à necessidade, pois existem várias empresas neste ramo em 
Carazinho e não há mão de obra qualificada, pois logo se dará inicio a construção das 
obras da empresa AURORA e precisará de gente especializada (pedreiro, carpinteiro, 
encanador, eletricista, azulejista, entre outros). Vereador Paulino de Moura PTB R. 
1393/188/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido e 
apreciado em Plenário seja enviado ofício a direção da cooperativa habitacional da 
industria e comercio Ltda Coperhabic de Erechim para que nos envie resposta sobre a 
quantas andam o núcleo habitacional cooperativado de Carazinho. Tal solicitação se faz 
necessária devida a intensa procura de pessoas envolvidas que procura este vereador 
para informações e não temos nenhuma informação Vereador Cláudio Santos PSDB R. 
1394/189/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido e 
apreciado em Plenário seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho a Secretaria 
de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando que também as Escolas de 
Carazinho sejam beneficiadas com a doação de equipamentos de informática montados a 
partir da transformação de máquinas caça níqueis apreendidas, e que estão sendo 
desmanchadas. Merece destaque esta nobre atitude de adaptar peças retiradas destes 
equipamentos apreendidos, conforme reportagem exibida no Programa Tele Domingo da 
RBS TV, na edição do último domingo, dia 29 de junho, com o intuito de montar 
equipamentos de informática para serem distribuídos as Escolas da rede pública do 
estado, montando assim laboratórios que proporcionam com que crianças e jovens que 
nunca tiveram acesso a aulas de informática possam dar inicio a este processo na própria 
escola. É assim que as máquinas de caça níqueis começam a ganhar uma função social, 
sendo reaproveitadas para o bem, a exemplo do que já acontece em estados como Rio 
de Janeiro e Santa Catarina. Como há um grande número de máquinas caça níqueis que 
foram e continuam sendo apreendidas em nossa cidade, acreditamos que as mesmas 
possam ser transformadas em equipamentos de informática e repassadas as escolas da 
39ª Coordenadoria, mostrando assim a nossa comunidade, que ao contrário do que 
muitos pensam, as máquinas não voltam a serem utilizadas pelo crime, já que este tipo de 
jogo é considerado crime, e acabam sim, sendo bem aproveitadas através deste projeto. 
Vereador Felipe Sálvia PDT R. 1395/190/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que seja encaminhado a mesa diretora este requerimento solicitando 
conceder a honraria comenda Leonel de moura Brizola ao sr. Arceni Barbosa Nuno 
renomado atleta carazinhense com destaque internacional pela notoriedade e exemplo de 
cidadania. Vereador Gilnei Jarré PSDB MOÇÕES M. 1396/346/08 O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que após apreciada e aprovada em plenário: seja 
enviado ofício parabenizando o casal Hermes & Carmem Danielli por terem assumido a 
Presidência do LIONS GLÓRIA, no último dia 26 do corrente, almejando que as metas 
para o período leonístico 2008 à 2009, sejam alcançadas com êxito. Vereador Paulino de 
Moura PTB M. 1397/347/08 O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, 
que após submetida ao plenário para apreciação e votação, seja enviado ofício elogiando 
a Professora Mari Zanela Taietti, extensivo aos Acadêmicos do Curso de Graduação em 
Gestão de Recursos Humanos da ULBRA, pelo projeto “Pessoas com deficiência e 
empregabilidade para  inserção no mercado de trabalho” que está sendo desenvolvido 
para identificar o número de pessoas portadoras de deficiências existentes em nosso 
Município e após este levantamento qualificá-las para trabalharem nas empresas, pois 
não existe o preenchimento de vagas reservadas de PPDS por falta de qualificação dos 
mesmos. Vereador Paulino de Moura PTB M. 1398/348/08 O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que após lida e apreciada pelo plenário seja encaminhado 
ofício à 39ª Coordenadoria Regional de Educação de Carazinho e a Secretaria Municipal 
de Educação, parabenizando os Professores de Educação Física, pela passagem do “DIA 
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DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA” comemorado no dia 26 de junho do corrente 
exercício, a eles o nosso reconhecimento e desejo para que alcancem seus objetivos 
como profissionais e educadores.  Vereador Paulino de Moura PTB M. 1399/349/08 O 
Vereador abaixo assinado, solicita que depois de ouvido o plenário e com a aprovação 
dos srs. edis, seja enviado ofício de cumprimentos a Sra. Isaura Salles, que foi reeleita 
Presidente do CPERS/Sindicato, representando a Chapa de nº 01, na noite da última 
quarta-feira, dia 25 de junho, manifestando também o apoio desta Casa Legislativa aos 
trabalhos desenvolvidos por esta entidade que tão bem defende sua classe, lutando 
bravamente por seus direitos e por uma melhor qualidade na Educação a nível estadual. 
Desejamos aos membros da nova Diretoria, todo o sucesso necessário para o 
desenvolvimento de seus projetos, Vereador Felipe Sálvia PDT M. 1400/350/08 Moção do 
mesmo teor anexada do Vereador Paulino de Moura PTB M. 1401/351/08 E moção do 
Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 1402/352/08 O Vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental que após lida e aprovada pelo plenário: seja enviado ofício 
cumprimentando o Dr. David Saute homenageado no último dia 23 de junho quando da 
inauguração da nova ala da pediatria do Hospital Comunitário de Carazinho – HCC, 
quando por unanimidade um conjunto de médicos pediatras sugeriram que a mesma 
denominaria-se “PEDIATRIA DR.DAVID SAUTE” um forma de homenageá-lo pelos 
relevantes serviços prestados a comunidade de Carazinho desde o ano 1963 que o 
mesmo exerce a medicina em nossa cidade, sendo um dos mais antigos médicos de 
Carazinho. Vereador Paulino de Moura PTB M. 1403/353/08 O Vereador abaixo assinado, 
solicita na forma regimental, que após submetida ao plenário para apreciação, seja 
enviado ofício de cumprimentos ao Senhor Flavio Adiers - Presidente da Associação dos 
caminhoneiros e motoristas do planalto, na sua pessoa estender cumprimentos a todos os 
caminhoneiros pela passagem do “Dia do caminhoneiro”, comemorado na data de hoje. 
Vereador Paulino de Moura PTB M. 1404/354/08 O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental que após lida e apreciada em plenário seja enviado ofício 
parabenizando as jovens Keli de Moura &, Maiara de Moura por terem sido aprovadas no 
vestibular – ULBRA/2008 para o curso de Adminiastração. Vereador Paulino de Moura 
PTB M. 1405/355/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
lida e apreciada em plenário: seja enviado ofício cumprimentando a Sra. Deise Lisandra 
Lopes por ter sido aprovada no vestibular – ULBRA/2008 para o curso de Direito. 
Vereador Paulino de Moura PTB M. 1406/356/08 O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício  
parabenizando o Colégio Sinodal Rui Barbosa de Carazinho,  na pessoa do Sr. Diretor 
Waldir Werner Scheuermann  e na pessoa do Sr. Jocélio Nissel Cunha,  pela  parceria 
com o colégio na realização da visita técnica com a turma do Curso de Técnico em 
Contabilidade como atividade suplementar ao curso, junto ao Escritório Contalex na noite 
do dia 19 de junho de 2008. Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 1407/357/08 O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário 
para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Colégio La Salle de Carazinho,  na 
pessoa da Sra. Diretora Eloísa de Ávila , pela organização do 1º Encontro dos professores 
da Rede Positivo no município realizado no dia 25 de junho de 2008 nas dependências do 
colégio, com o objetivo do aprimoramento de técnicas e atualização de conteúdos para os 
professores, disponibilizarem em sala de aula. Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 
1408/358/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Associação 
dos Moradores do Bairro Sassi,  na pessoa do Sr. Presidente João Abreu de Quevedo , 
pela organização e sucesso do Galeto com Polenta realizado no dia 28 de junho de 2008 
nas dependências da sua sede, em prol da ampliação e reforma da associação. Nossos 
parabéns a toda direção e demais colaboradores. Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 



 6 

1409/359/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Eulália Vargas Albuquerque - CAIC,  na pessoa da Sra. 
Diretora Josélia Rodrigues Dupont , pela organização e sucesso do Galeto com Massa 
realizado no dia 28 de junho de 2008 nas dependências do Pavilhão da Paróquia São 
José em prol desta instituição de ensino. Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 
1410/360/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando os Funcionários 
do Hospital Comunitário de Carazinho - HCC,  na pessoa da Sra. Técnica de Enfermagem 
Liamara Graciela Knop , pela organização da  festa junina promovida pelos funcionários 
do hospital no dia 26 de junho de 2008, nos corredores do HCC tornando o ambiente um 
pouco mais agradável, com motivação para o funcionário cada vez mais trabalhar em prol 
do hospital, além de desenvolver o bom humor e a alegria entre  os funcionários e 
pacientes. Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 1411/361/08 O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício parabenizando a Srta. Olívia Egger de Souza aluna da Escola Cônego 
João Batista Sorg presidente da empresa Duo S/A e demais participantes do projeto que 
desenvolveu uma almofada edredon, alem de ser antialérgica  também é indicada para 
viagens, o produto lançado através do programa Junior Achievement. Vereador Déio 
PMDB M. 1412/362/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Sra. 
Jussara Weissheimer professora da escola Erico Veríssimo e a sra. Elisangela Bandeira 
coordenadora do projeto juntamente com os alunos envolvidos no projeto da Empresa Tic 
Tac S/AE que desenvolveu relógios feitos  com material reciclado através do programa 
Junior Achievement. Vereador Déio PMDB M. 1413/363/08 O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que após lida e aprovada pelo plenário: seja enviado ofício 
parabenizando à sra. Izaura Osório Sales  reeleita  no dia 26/06/08 Diretora do 37º núcleo 
do Centro dos professores do estado do RS – CPERS Vereador Déio PMDB M. 
1414/364/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja lavrado em ata e enviado oficio ao Posto de 
Identificação com congratulações ao servidor Luis Antonio de Quadros Stadtlober (Pico), 
parabenizando pelos relevantes serviços prestados a nossa comunidade e por sua 
competência, merece destaque ao trabalho que este desenvolve ao longo desses anos, 
atendendo a população com seriedade e dedicação. Vereador Jaime Fragoso PSDB M. 
1415/365/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício ao Tenente Coronel Aderli M. 
Dal Bosco, extensivo a toda a corporação do 38º Batalhão da Brigada Militar, 
cumprimentando pelos relevantes serviços prestados a comunidade, em face de 
operações realizadas nos Municípios desta Região, nos sentimos gratificados com o 
empenho e dedicação desta corporação no combate a prática de atos delituosos. 
Vereador Jaime Fragoso PSDB M. 1416/366/08 O Vereador abaixo assinado, solicitam na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de 
cumprimentos, parabenizando  o Pastor Airton Nickel da Igreja Batista Boas Novas, pela 
belíssima apresentação da cantata feita através do Coral da Primeira Igreja Batista de Ijuí. 
Que Deus abençoe e que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos 
vós. Vereador Cláudio Santos PSDB M. 1417/367/08 Os Vereadores abaixo assinado, 
solicitam na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício de cumprimentos, parabenizando  a Sra. Rosane Hepp Ma, Secretaria 
Municipal do Desenvolvimento extensivo a todos que estiveram envolvidos no excelente 
trabalho realizado por ocasião da Consulta Popular ocorrida no dia 25 do corrente. 
Vereador Cláudio Santos PSDBM. 1418/368/08 O Vereador abaixo assinado solicita na 
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forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado 
oficio de cumprimentos as Sr. Radamez Amende Presidente do Lions Centro pela sua 
posse na presidência desta ilustre instituição ocorrida no dia 26 do mês corrente. 
Vereador Vilson Paese PDTM. 1419/369/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
cumprimentos as Sr. Hermes Danielli Presidente e extensivo aos demais membros e 
colaboradores do Lions Gloria pelas comemorações aos 42 anos de atividades desta 
ilustre instituição em Carazinho comemorado no dia 26 do mês corrente. Vereador Vilson 
Paese PDT M. 1420/370/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao 
jovem Arceni Junior Barbosa (NUNO), Pela belíssima iniciativa de em doar uma cadeira 
de rodas a Equipe de Basquete de Cadeirantes que fazem parte do projeto “Resgate da 
Vida - Ultrapassando Limites”.  Equipe que vem se destacando por sua força de vontade 
em derrubar barreiras e preconceitos. Vereador Vilson Paese PDTM. 1421/371/08 O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em 
plenário para aprovação, seja enviado oficio a 37º Núcleo do   Centro de Professores do 
Estado Do Rio Grande do Sul - CPERS  na pessoa de sua diretora Senhora Izaura Osório 
Sales,  cumprimentando a todos os componentes de sua chapa por sua reeleição. 
Vereador Vilson Paese PDT M. 1422/372/08 O Vereador abaixo assinado, solicita na 
forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio  
de cumprimentos a secretária de Desenvolvimento e presidente do Comude de 
Carazinho, a Sra. Rosane Hepp Ma pelo sucesso alcançado no processo de escolha das 
prioridades da Consulta Popular, bem como no resgate da credibilidade da Consulta. 
Parabenizamos a toda equipe que trabalhou incansavelmente para atingir as metas pré-
estabelecidas do município e região, podendo assim dar continuidade a projetos já 
desenvolvidos pelo município. Vereador Gilnei Jarré PSDB M. 1423/373/08 O Vereador 
abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido em plenário para 
aprovação, seja enviado oficio  parabenizando a Secretaria de Desenvolvimento de 
Carazinho na pessoa da secretária Rosane Hepp Ma pela iniciativa de realização do 1º 
Qualificar Carazinho, que oferece possibilidades de cursos de qualificação identificados 
às necessidades ou aptidões regionais, e sobretudo por ser um projeto que permite o 
efetivo exercício de cidadania a uma parcela significativa da população. Vereador Gilnei 
Jarré PSDB M. 1424/374/08 O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, 
que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao 
proprietário da Loja Visoto Equipamentos o Sr. Gustavo Visoto, parabenizando pela 
reinauguração e pelas novas instalações de seu empreendimento que vem atender o 
município e a região. Vereador Gilnei Jarré PSDB M. 1425/375/08 O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que a seguir da equiescência do plenário 
encaminhe-se ofício externando condolências aos familiares da Sra. Helena Maria Pereira 
Wentz pelo seu passamento ocorrido no dia 27 de junho do corrente ano. Expressamos 
nosso pesar e auguramos à família a superação deste lamentável e melancólico episódio. 
Vereador Gilnei Jarré PSDB M. 1426/376/08 O Vereador abaixo assinado, solicita na 
forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
cumprimentos ao jogador Arceni Barbosa “NUNO” reverenciando a brilhante carreira 
internacional, cujos constantes títulos vem reafirmando o potencial carazinhense no setor 
esportivo. Vereador Gilnei Jarré PSDB Presidente Vereador Luiz Leite  solicito ao sr. 
secretário para que proceda a leitura do Decreto Legislativo nº 009/08 de 24/01/08 que 
dispõe sobre a concessão de honraria comenda Leonel de Moura Brizola aos srs. 
Leandro Becker e Sergio Cornélio. Secretário Vereador Cláudio Santos DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 009/08, DE 24 DE JUNHO 2008. Dispõe sobre a concessão da honraria 
“COMENDA LEONEL DE MOURA BRIZOLA” aos senhores Leandro Becker e Sérgio 
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Cornélio, nos termos da Lei Municipal nº 6.800/2008. VEREADOR LUIZ LEITE, 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL, no uso de suas atribuições legais, Decreta: Art. 1º - É concedida a honraria 
“Comenda Leonel de Moura Brizola” aos senhores Leandro Becker e Sérgio Cornélio, nos 
termos da Lei Municipal nº 6.800/2008, pelos relevantes serviços prestados na área 
jornalística, através do jornal Diário da Manhã, levando o nome de nossa cidade ao nível 
nacional. Art. 2º - A entrega da honraria será no dia 30 de Junho de 2008 na Reunião 
Ordinária desta Casa Legislativa. Art. 3 - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. Sala de Reuniões, em 20 de Maio de 2008. Registre-se e Publique-se: 
Vereador Luiz Leite Presidente Vereador Jaime Fragoso Secretário Presidente Vereador 
Luiz Leite  eu solicito aos lideres de bancada para que conduzam os homenageados até 
em frente a mesa dos trabalhos para que possamos entregar as homenagens na 
comenda Leonel de Moura Brizola. Convido a todos os vereadores para que se postem 
em frente a mesa para que nós possamos juntos num ato aberto e democrático, para que 
possamos juntos fazer a entrega destas homenagens aos nossos amigos Sergio e 
Leandro, jornalistas do Diário da manhã. (entrega das placas e aplausos). Gostaria de 
colocar a palavra a disposição dos homenageados se quiserem fazer alguma referencia 
aos vossos trabalhos merecedores destas homenagens. Homenageado Sergio Cornélio 
Boa noite sr. presidente Luiz Leite e demais vereadores, pessoas que estão assistindo a 
reunião é com muito orgulho que eu recebo mais uma vez uma homenagem do 
legislativo, já é a terceira que eu recebo por motivos diferentes e posso dizer que isso é 
motivo de orgulho pra mim ser homenageado por um poder tão importante e quero dizer 
pra vocês que o que eu puder continuar fazendo para representar bem o nome da cidade, 
através de um jornalismo serio, sempre procurando ouvir todas as partes eu continuarei 
fazendo. Também gostaria de agradecer a presença dos pais do Leandro por que vieram, 
a família dele, a Rayssa minha filhota e obrigado mesmo, de coração e me sinto ainda 
(aplausos) muito mais orgulhoso, né, por receber uma comenda com um nome tão 
importante como é o do Leonel Brizola independente de partido as pessoas sabem o valor 
que ele representava pra política e principalmente para o nome de Carazinho, obrigado 
mesmo. (aplausos)  Homenageado Leandro Becker Bom boa noite a todos eu gostaria 
primeiramente de agradecer presidente, em nome de você saudar a todos os vereadores, 
porque é uma honra receber uma homenagem como esta do Poder Legislativo 
reconhecendo o trabalho e a dedicação que a gente tem né, eu primeiramente gostaria de 
agradecer a minha família, o pessoal que me ajuda que ta sempre do meu lado que 
vieram me prestigiar hoje, pai, mãe, irmãos, a vó, também a namorada, né, e agradecer 
também especialmente ao Sergio que é o meu colega aí que a gente tem feito um 
trabalho bastante, a gente sabe que é bastante complicado, a gente se dedica muito, eu 
acho tem que fazer jus ao trabalho, pra mim é uma satisfação poder trabalhar com um 
profissional deste nível, né. Eu também gostaria de fazer duas menções aqui 
aproveitando este espaço, primeiramente para agradecer o meu avô, que não pode estar 
aqui hoje, por problemas de saúde, mas que também sempre acompanha as minhas 
matérias e incentivou muito o  meu trabalho e outra pessoa que eu gostaria de mencionar 
aqui, uma pessoa que vocês conhecem muito bem, o seu Daniel Manhães, que hoje já 
não ta entre nós e eu sempre quando comecei fazer as coberturas aqui na câmara as 
primeiras vezes,  depois comecei a vir mais seguido, e ele sempre me dizia: Um dia eu 
quero ver você lá na frente, agradecendo por estar recebendo um premio e ele não ta 
aqui pra ver, mas eu faço questão de homenagear porque pra mim era uma pessoa que 
eu sabia que tava torcendo por mim então eu tenho que fazer esse agradecimento, no 
mais agradecer a honra de estar recebendo e dizer que este é um premio que a gente 
agradece fica feliz mas que o trabalho da gente continua sempre serio e compromissado 
para o empenho da comunidade. Obrigado. (aplausos) Presidente Vereador Luiz Leite 
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se os demais vereadores me permitirem eu gostaria de dizer algumas palavras em nome 
do poder legislativo daqui mesmo para que não seja preciso usar a tribuna. Em primeiro 
lugar quero dizer aos homenageados, seus familiares, seus pais, o Luis a sua esposa, a 
vó do Leandro, a filhinha do Sergio, aos amigos que se fazem presente nesta noite tão 
importante, ex-vereador desta casa, o Luiz, sabe como é o trabalho do Poder Legislativo e 
sabe que este poder gosta mesmo de agraciar as pessoas que de uma forma ou de outra 
escrevem a sua historia na nossa comunidade de Carazinho. E nós temos que agradecer 
o Leandro e o Sergio, Serginho como carinhosamente todo mundo costuma chamá-lo, de 
ter vocês entre esta gleba de jornalistas e repórteres que Carazinho tem e que vocês são 
uma expressão mais viva neste momento pela qualidade da reportagem e a importância 
da reportagem que vocês levantaram e que foram dignos de receber um premio a nível 
nacional, o reconhecimento nacional que foi a reportagem por um fio. E eu dizia ao 
Fernando dando uma entrevista a ele a poucos instantes atrás que aquilo ali não é um 
problema não somente de Carazinho mas também do nosso estado e também do nosso 
país, Brasil a fora, onde as famílias ribeirinhas, famílias que não tem condições muitas 
vezes de ter uma casa, um teto digno, mas tem aquele teto que para eles é o melhor, é o 
mais lindo é o que os acolhe todos os dias que são os barracos espalhados neste Brasil 
inteiro. Isso aí é a desigualdade social que faz com que essas coisas aconteçam  e tenho 
certeza absoluta que mesmo sendo homenageado a nível de Brasil e também pelo nosso 
poder legislativo, vocês viram aquilo com muita tristeza sabendo de que a desigualdade é 
uma coisa extraordinária muito grande no nosso país, e não seria diferente no nosso 
estado, na nossa comunidade. Então as pessoas que não tem condições de muitas vezes 
promover uma forma diferente mais eficaz mais tranqüila e mais digna para oferecer aos 
seus familiares. E vocês fizeram aquela reportagem e todo mundo lia a reportagem de 
vocês e está arquivado nos anais da casa e também nos meus arquivos de uma 
importância incrível mostrando a realidade e o porque de muitas vezes um barraco pega 
fogo e com ele centenas e ali muitas vezes dezenas de pessoas perdem suas vidas. 
Então é chamando a atenção das autoridades do município, do estado, desta nação, foi 
com que vocês mereceram receber este premio a nível nacional e hoje a nível local pela 
importância de vocês por trabalharem nesta matéria tão importante que alertou as 
comunidades de nosso município, de nosso estado e da nossa nação. Eu gostaria mais 
uma vez de parabenizar a vocês e dizer a vocês que Deus abençoe vocês que esteja 
sempre iluminando o caminho de vocês para que vocês não encontrem fronteiras para o 
crescimento de vocês, para o crescimento do trabalho de vocês, para bem representar o 
órgão de imprensa que vocês trabalham, mas acima de tudo a comunidade de Carazinho 
e este poder legislativo. Meu muito obrigado e que Deus abençoe vocês, seus familiares e 
os demais amigos que aqui se encontram e demais vereadores e servidores da casa. 
Parabéns. (aplausos). Gostaria de cumprimentar neste momento os servidores da casa, 
os srs. Vereadores, a imprensa escrita e falada que aqui se encontra, o ex-vereador desta 
casa o nosso amigo Luiz, sua esposa, os seus familiares, cumprimentar as demais 
pessoas que se encontram no plenário, o seu Silveira nosso 11º vereador que sempre 
esta presente nas sessões legislativas e dando prosseguimento aos trabalhos, como 
houve acordo de lideranças foi suprimido o intervalo regimental e daremos então inicio 
como foi suprimido o grande expediente a ordem do dia dando prosseguimento com a 
votação dos requerimentos e moções.  Solicito ao sr. secretario  para que proceda a 
leitura do nº e autor dos requerimentos que irão a votação nesta noite. As votações dos 
requerimentos e moções e também os projetos serão votados em bloco, conforme o 
acordo de lideranças.  Secretário Vereador Cláudio Santos Requerimento de nº 01 de 
autoria do Vereador Paulino de Moura PTB, Requerimento de nº 02 de autoria do 
Vereador Cláudio Santos PSDB, Requerimento de nº 03 de autoria do Vereador Felipe 
Sálvia PDT, Requerimento de nº 04 de autoria do Vereador Gilnei Jarré PSDB. 
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Presidente Vereador Luiz Leite  Esta em discussão os requerimentos. Vereador Paulino 
de Moura para discutir os requerimentos, apresentados pelos srs. Vereadores nesta 
reunião ordinária.  Vereador Paulino de Moura  sr. presidente, srs. Vereadores, 
servidores desta casa, os homenageados, duas pessoas a qual eu tenho uma estima 
muito profunda que é o Serginho, que é o Leandro, os seus familiares direção e 
associação de PDDs, portadores de deficiências especiais, dizer a vocês que nós 
estaremos sim juntamente com vocês nesta luta. E eu quando adentro, dentro de uma 
reivindicação eu vou até as ultimas conseqüências, e uma delas é buscar para vocês 
portadores de deficiências o que aquele menino quer, que é um emprego. Quer trabalhar. 
Quer ser útil a sociedade e a lei é clara quando ela diz que cada empresa que tenha mais 
de 100 funcionários tem que contratar uma pessoa com deficiência física. Então nós 
estaremos, sim, buscando este cumprimento desta lei e eu prometo que vou estar a frente 
com vocês buscando o cumprimento da lei, só isso que nós queremos, que cada empresa 
que tenha mais de 100 funcionários tenha que colocar um PDD para que essas pessoas 
possam se tornar útil à sociedade. Sr. presidente, srs. Vereadores eu peço assim, 
desculpas de insistir numa situação ao qual eu faço parte, ao qual estou inserido que é os 
cursos de qualificação no nosso município. Hoje eu estou dando entrada nesta casa 
novamente agora por escrito ao presidente da FGTAS que viabilize o mais rápido possível 
porque isso esta no protocolo de intensão da aurora, governo do estado e a prefeitura 
municipal de cursos de qualificação na área de construção civil já concluirei sr. presidente, 
na área de construção civil aonde nós precisamos urgentemente de mão de obra 
preparada porque essas empresas que horas tem aí já não tem mais mão de obra 
qualificada na áreas de construção civil. Também sr. presidente, eu dei hoje pela primeira 
vez em dez anos de mandato, eu dei como um pai coruja, eu, a minhas duas filhas, para a 
minha honra e gloria de Deus as minhas duas filhas passaram no vestibular, isso me 
deixa muito orgulhoso porque a dificuldade que eu tive pra superar a falta de estudo e a 
falta de ensina quando eu digo as pessoas, estudem, se qualifiquem, porque é importante 
eu de cada mil, vai acontecer de um Paulino conseguir buscar o seu espaço sem estudo e 
com dificuldade. E para terminar sr. presidente, dizer a comunidade e principalmente a 
imprensa que através do jornal diário da manhã e rádio, que algumas coisas não 
funcionam, Vereador Paese, sem pressão, e a pressão que este poder, os dez 
vereadores fizeram na ultima segunda-feira, ela surtiu efeito e eu quero dizer de publico e 
já te darei uma parte Vereador Gilnei, de que o Vereador Gilnei Jarré teve a participação 
também nesta situação da construção e autorização das lombadas físicas, porque ele me 
ligou e perguntou com quem que eu falei ele ligou para uma pessoa relacionada a ele e 
essa ´pessoa trabalhou lá dentro do DAER, e a autorização já esta nas mãos da coviplan, 
a obra já iniciou então nós estamos de parabéns, não é o Vereador Paulino, não é o 
Vereador Gilnei, mas é o poder legislativo. Sim vereador.  Vereador Gilnei Jarré  
obrigado pelo aparte vereador. É só para complementar a respeito do requerimento de 
cursos, de recursos para cursos FGTAS, nós também entramos com um requerimento no 
dia 12 de maio ao presidente Ronaldo Nogueira para que ele ajudasse a realizar um 
projeto que nós temos dentro lá da comissão de emprego estadual feito pela comissão de 
emprego de Carazinho onde na época eu era o presidente. Então nós já fizemos este 
pedido vereador e como você tem mais contato com eles lá esse projeto contemplava 
tanto na área de metal mecânica como na área de construção civil, soubemos que a 
demanda na construção civil é maior que no metal mecânico, então eu gostaria que se 
você pudesse achar os caminhos lá que você tem mais contato principalmente com a 
comissão de emprego, pra que tentem viabilizar, porque esse é um projeto pra qualificar 
450 pessoas, seria isso, muito obrigado presidente.  Vereador Paulino de Moura  sr. 
presidente até pra colocar, pra não deixar essa situação sem explicação amanhã durante 
o dia e o dia de quarta-feira eu estarei em POA, ta vindo, Vereador Gilnei e vereadores e 
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comunidade, imprensa, esta vindo um recurso do pró-jovem, aonde esse recurso vai ser 
locado um valor para o nosso município, para que nós possamos também qualificar o 
município, o nosso jovem e dizer que eu entendo e vou cobrar do presidente da FGTAS 
uma posição, porque eu entendo colegas vereadores e comunidade que esse recursos é 
um recurso que já esta praticamente autorizado pela governadora porque ela assinou o 
protocolo de intensão, o prefeito municipal também o assinou e a FGTAS vai cumprir com 
esse papel. Então eu irei sim, cobrar do vereador e presidente da FGTAS o Ronaldo, pra 
que viabilize para Carazinho emergencialmente os recursos na área de construção civil 
para que nós possamos qualificar essas pessoas que necessitam de qualificação e para 
que possam estar preparados para entrar no mercado de trabalho e eu entendo que não 
precisa passar pela demanda da comissão municipal de emprego, municipal nem 
estadual porque o Vereador Gilnei Jarré tem razão, essa demanda já foi demandada, a 
comissão já fez a demanda pra comissão estadual e nós precisamos urgentemente 
resolver esse problema porque a poucos dias colegas e pessoas no SINE tinha mais de 
100 pessoas para ocupar 15 vagas. E com certeza mais de 80 % destas pessoas não 
tinham qualificação para ser carpinteiro, pedreiro, eletricista, então vocês vejam a 
dificuldade que as pessoas estão enfrentando por não ter qualificação e já esta 
demandado, já esta assinado o protocolo de intensão na qualificação dessas pessoas e 
nós queremos que isso seja feito. Então seria isso sr. presidente, srs. Vereadores quero 
cumprimentar o Ari que foi meu colega de aula, meu irmão, meu amigo que Deus te 
Abençoe Ari por estar aqui, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. 
Presidente Vereador Luiz Leite continua em discussão os requerimentos. Não havendo 
vereador querendo discutir coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam 
como estão os demais se manifestem, aprovado os requerimentos por unanimidade. 
Solicito ao sr. Secretario para proceder a leitura do nº e autor das moções apresentadas 
pelos srs. vereadores. 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 Paulino de Moura PTB,  moção de nº 
04 de autoria do Vereador Felipe Sálvia PDT, Moção anexa também do Vereador Paulino 
de Moura PTB e Vereador Adroaldo De Carli PMDB,  moção de nº 05 de autoria do 
Vereador Paulino de Moura PTB, moção de nº 06 de autoria do Vereador Paulino de 
Moura PTB, moção de nº 07 de autoria do Vereador Paulino de Moura PTB, moção de nº 
09 de autoria do Vereador Paulino de Moura PTB, moção de nº 10 de autoria do Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB, moção de nº 11 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli 
PMDB, moção de nº 12 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli PMDB, moção de nº 13 
de autoria do Vereador Adroaldo De Carli PMDB, moção de nº 15 de autoria do Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB, moção de nº 16 de autoria do Vereador Dèio  PMDB, moção de 
nº 17 de autoria do Vereador Déio PMDB, moção de nº 18 de autoria do Vereador Déio 
PMDB, moção de nº 19 de autoria do Vereador Jaime Fragoso PSDB,  moção de nº 20 de 
autoria do Vereador Jaime Fragoso PSDB,  moção de nº 21 de autoria do Vereador 
Cláudio Santos PSDB,  moção de nº 22 de autoria do Vereador Cláudio Santos PSDB,  
moção de nº 23 de autoria do Vereador Vilson Paese PDT,  moção de nº 24 de autoria do 
Vereador Vilson Paese PDT,  moção de nº 25 de autoria do Vereador Vilson Paese PDT, 
moção de nº 26 de autoria do Vereador Vilson Paese PDT,  moção de nº 27 anexo a 22 
de autoria do Vereador Gilnei Jarré PSDB, moção de nº 28 anexo a 22 de autoria do 
Vereador Gilnei Jarré PSDB,  moção de nº 29 de autoria do Vereador Gilnei Jarré PSDB, 
moção de nº 30 de autoria do Vereador Gilnei Jarré PSDB,  moção de nº 31 anexo a 25 
de autoria do Vereador Gilnei Jarré PSDB. Presidente Vereador Luiz Leite. Está em 
discussão as moções. Vereador Cláudio Santos para discutir as moções.  Vereador 
Cláudio Santos  sr, presidente, colegas vereadores, pessoas que já foram anteriormente 
nominadas, apenas cumprimentar um colega de profissão  o Serginho, extensivo ao 
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Leandro que acredito que não se encontra neste exato momento mas foi homenageado 
antes, e de dizer que aqui mesmo neste microfone alguns anos atrás quando 
homenageado fui pela câmara e também outra pessoa foi homenageada e na época ela 
dizia eu acho que cabe muito bem a vocês também que a outorga esta no fato de recebê-
la e sim de merecê-la, e nós temos a certeza de que vocês merecem essa outorga que a 
câmara de vereadores ora entrega a vocês pelo belíssimo trabalho que vocês fazem 
juntando-se ao grupo de profissionais de imprensa que Carazinho tem, parabéns e vocês 
muito bem representam essa classe da imprensa no município de Carazinho, parabéns 
Serginho, leve também ao Leandro esses parabéns e essas palavras. Sr. presidente eu 
gostaria de manifestar uma moção dentre tantas que entrou nesta noite em especial a 
secretária do desenvolvimento do município de Carazinho, sra Rosane Hepp Ma, pelo 
trabalho dela frente a presidência do COMUD, de Carazinho, e extensivo a todas aquelas 
pessoas que estivem trabalhando dia 25/06/08 por ocasião da consulta popular no estado 
do RS, e dentre essas pessoas sr. presidente, colegas vereadores quero parabenizar o 
Vereador Gilnei Jarré que esteve durante todo o dia e até o final da contagem dos votos 
aqui em Carazinho da consulta popular participando ativamente. Então quero parabeniza-
lo por essa sua atitude e dizer de que todas as vezes, todos os KM que vossa excelência 
fez com todas essas mais de 50 pessoas que estiveram reunidas levando urnas em vários 
locais da pra se bater no peito e na próxima reunião regional que aconteça do CORED em 
Passo Fundo como esse Vereador se despede essa semana momentaneamente  por 
ocasião da lei eleitoral e sou tesoureiro do CORED e dizer sr. presidente que nós ficamos 
muito felizes com os números apresentados, até porque o município de Passo Fundo 
onde briga muito com os outros municípios pra tentar levar tudo pra esta cidade, eles 
tiveram alem de 180 mil habitantes que tem em Passo Fundo e Carazinho 60 mil 
habitantes, eles tiveram um total de 3.923 votantes enquanto que Carazinho teve 6.357 
votantes. Então Carazinho através destes 50 que estiveram a frente deste trabalho do dia 
25 puseram praticamente quase que o dobro superar o trabalho do município de Passo 
fundo e o mais importante sr. presidente, colegas vereadores, pessoas presentes a esta 
reunião que eu queria deixar destacado e que se possível que seja grifado na imprensa 
que o Serginho possa ser porta voz, muito embora não esteja neste ato representando a 
radio e jornal diário da manha se não foi, sr. presidente, colegas vereadores,  o trabalho 
dos 50 representantes e auxiliares do COMUD de Carazinho, nós não teríamos alcançado 
a demanda do desenvolvimento regional, porque Carazinho levou nas costas esta 
reivindicação ate porque através do voto porque tivemos nesta área em Carazinho 5.710 
votos enquanto que Passo Fundo nós tivemos 1.792 votos, acredito eu sr. presidente que 
com essa atitude de Carazinho demonstra que nós estamos realmente preocupados com 
o desenvolvimento regional e não tão somente preocupados com as coisas aqui de nossa 
cidade, de nosso município, eu acho que é dessa forma de pensamento, forma grande de 
forma macro que nós vamos conseguir chegar ao desenvolvimento dessa região, porque 
com certeza Carazinho passa pelo desenvolvimento de outros municípios sr. presidente 
alem de outras moções gostaria de parabenizar a presidente do COMUD, a secretaria do 
desenvolvimento Sra Rosane Hepp Ma e também aos demais que auxiliado neste 
trabalho extensivo ao colega Vereador Gilnei Jarré  ao qual tenho o orgulho de passar o 
aparte.  Vereador Gilnei Jarré obrigado pelo aparte Vereador Cláudio, eu só quero, 
também fiz uma moção parabenizando esta equipe que trabalhou pela consulta, mas 
acho que vale nós deixar gravado nos anais da casa que nós aumentamos a votação do 
ano passado para esse em 50 % então mostra que o trabalho desenvolvido no ano 
passado, não foi por minha pessoa, mas pela equipe que nós buscamos para trabalhar 
nas prioridades do município voltadas para a região, nós conseguimos do ano passado 
para esse aumentar e dizer que realmente nós conseguimos resgatar a credibilidade da 
consulta que quando estava no comando Petista caiu por terra, então o povo 
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carazinhense estava desacreditado com a consulta e nós com um trabalho bem feito junto 
com as entidades e com as empresas carazinhenses buscamos e resgatamos a 
credibilidade da consulta. Obrigado vereador.  Vereador Cláudio Santos só para finalizar  
deixar dados sr. presidente, nós tivemos no total de 16.225 eleitores, com 48.675 votos, 
nós tivemos a demanda de maior votos exatamente a demanda do desenvolvimento 
regional, depois seguida pela regionalização da saúde e depois para a produção leiteira   
que também foi uma bandeira que o município de Carazinho pegou como meta nessa 
consulta popular, apenas para registrar o trabalho destas 50 pessoas que fizeram em 
mais de  quase que 100% o numero de votos de eleitores  da consulta popular do ano 
passado, seria isso sr. presidente muito obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  
continua em discussão as moções, não havendo vereador, Vereador Gilnei Jarré.  
Vereador Gilnei Jarré  sr. presidente, srs. Vereadores comunidade que nos assistem nós 
também fizemos uma  moção um pouquinho diferenciada em relação a consulta popular, 
mas também a secretária Rosane Hepp Ma, secretária de desenvolvimento aonde ela 
teve a iniciativa e juntamente com as entidades carazinhenses ACIC, CDL, sindicato do 
comercio varejista,  sindicato rural, e com integração do sistema AS FGTAS/SINE de 
Carazinho, então isso nos engrandece também porque esta secretaria esta dando 
continuidade a um trabalho que foi realizado desde o ano passado e hoje vem colocar 
para a comunidade carazinhense o que Carazinho precisa que realmente é a qualificação 
de pessoal, valorizar essas pessoas que estão precisando a se inserirem no mercado de 
trabalho. Então mais uma vez parabéns a secretaria que esta dando continuidade aos 
trabalhos que realmente Carazinho  necessita. Também fizemos uma moção a um jovem 
atleta Arceni Barbosa Nuno, que sem sobra de duvidas ele vem abrilhantar a carreira 
esportiva de Carazinho, é um rapaz que atua na Itália, todo ano ele traz, não é só um 
titulo e sim dois, três títulos que ele conquista lá e leva o nosso nome carazinhense, o 
nosso nome de Carazinho para fora do Brasil e ao mesmo tempo fizemos a solicitação ao 
nosso presidente, com que conceda a ele também a comenda Leonel de Moura Brizola, 
seria isso sr. presidente, srs. Vereadores. Obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  
continua em discussão  Não havendo vereadores querendo discutir mais as moções, 
coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão os demais se 
manifestem. Aprovadas as moções por unanimidade. Solicito ao secretário para que 
proceda a leitura da ementa e autor dos projetos de lei que irão a votação nesta noite. 
Secretário Vereador Cláudio Santos  Projeto de Lei Complementar 008/08,  Executivo 
Municipal Dá nova redação ao § 6° do Art. 43 da Lei Complementar n° 115/07, que cria o 
PREVICARAZINHO. Projeto de Lei 093/08, Executivo Municipal, Altera padrões de 
Cargos em Comissão e Função Gratificada Projeto de Lei 094/08, Executivo Municipal, 
Altera padrões de Cargo de desenhista Projeto de Lei 017/08, Autor: Vereador Felipe 
Sálvia, Estabelece critérios para formação da fila de espera nos locais de prestação de 
serviços de saúde pública no Município de Carazinho. Projeto de Lei 083/08, Autor: 
Executivo Municipal. Altera redação da Lei Municipal n° 6.396, que autoriza firmar 
convenio com Instituições de Ensino Superior. Projeto de Lei 086/08, Autor: Executivo 
Municipal. Declara situação de emergência, autoriza a contratação emergencial e abertura 
de crédito especial no orçamento de 2008, no valor de R$ 5.621,00 Projeto de Lei 089/08, 
Autor: Executivo Municipal, Altera o Anexo II da Lei Municipal n° 5.057/97 e revoga a Lei 
Municipal n° 6.744. Projeto de Lei 090/08, Autor: Executivo Municipal. Autoriza abertura 
de crédito suplementar no orçamento de 2008, no valor de R$ 673.462,39. Projeto de Lei 
091/08, Autor: Executivo Municipal. Autoriza concessão de auxilio financeiro á Associação 
de Pais e Amigos Excepcionais e abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 
2008, no valor de R$ 120.000,00 Projeto de Lei 092/08, Autor: Executivo Municipal,  
Autoriza o Poder Executivo a celebrar convenio com o Município de Cruz Alta para 
redistribuição do valor adicionado do ICMS. Comissão de controle financeiro e 
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orçamentário Relatório Execução orçamentária e balancete contábil e balancete de 
despesa bem como conciliação bancaria da câmara municipal de Carazinho relativo ao 
mês de Maio/2008. Presidente Vereador Luiz Leite solicito ao sr. secretário para que 
proceda os pareceres dos projetos de lei das comissões de justiça e finanças bem como 
da ordem econômica e social Secretário Vereador Cláudio Santos Parecer da comissão 
de Justiça e Finanças. Todos os pareceres são iguais apenas mudando o relator O 
presente projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Sala 
das reuniões 30/06/08 Vereador Antonio Azir Presidente, Vereador Gilnei Jarré secretario 
e Vereador Josélio Guerra membro, comissão Ordem Econômica e Social. Também todos 
os pareceres são iguais apenas mudando a data dos pareceres bem como os respectivos 
relatores. O presente projeto de lei se encontra apto a ser incluído na ordem do dia. Sala 
das reuniões 30/06/08. 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. Esta em discussão Não havendo 
vereador querendo discutir colocamos em votação. Vereadores que concordam 
permaneçam como estão os demais se manifestem. Aprovado os pareceres das 
comissões de justiça e finanças, bem como da comissão de Ordem econômica e social 
dos referidos projetos de lei por unanimidade. Está em discussão os projetos de lei com 
os pareceres já aprovados. Vereador Paulino de Moura.  Vereador Paulino de Moura sr. 
presidente, srs. Vereadores, demais pessoas eu venho a esta tribuna e ai eu quero fazer 
um desafio aos colegas vereadores na situação onde a gente irá votar hoje uma alteração 
de padrões em cargo de comissão e função gratificada. Eu gostaria sr. presidente e dei 
entrada na noite de hoje com um requerimento aonde tem alguns servidores que são 
porteiros, que são porteiros e exercem a função como vigia, eles ficam lá de porteiros que 
é a função deles mas ao mesmo tempo eles estão a executar um trabalho de vigia. E o sr. 
prefeito municipal mandasse pra esta casa, me parece-me que são 4 pessoas que tem 
essa função, que mandasse pra esta casa um projeto também de alteração de padrão a 
essas 4 pessoas aonde hoje eles são padrão 1 e passasse a ser padrão 2, daí 
padronizava todos eles trabalhariam porque já trabalham como porteiros e atendendo a 
parte de vigilância da própria prefeitura. Então eu espero a compreensão, sim vereador 
Antonio Azir.  Vereador Antonio Azir  só para colaborar ao nobre colega vereador a sua 
sugestão é importante, que esse projeto viesse para a casa e eu estarei votando 
favoravelmente só que devido ao calendário eleitoral né infelizmente agora fica 
prejudicado, mas que volte essa sugestão, este requerimento após 05/10 onde poderá ser 
feita essa alteração e corrigir essa distorção que hoje infelizmente existe. Vereador 
Paulino de Moura é infelizmente nós temos que concordar e não havíamos nos 
apercebido dessa situação realmente não dá pra se fazer isso agora, mas eu conclamaria 
a todos  que igual nós solicitasse ao prefeito que ele mandasse isso a partir do dia 05/10 
para que nós possamos aqui regulamentar e valorizar também este servidor que recebe 
pouco e trabalha bastante e que nós possamos em parceria fazer isso. Então seria isso 
sr. presidente, srs. Vereadores muito obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  
continua em discussão Vereador Antonio Azir para discutir os pareceres, os projetos que 
irão a votação nesta noite, com os pareceres já aprovados.  Vereador Antonio Azir sr. 
presidente, srs. Vereadores, a todas as pessoas que se fazem presentes na casa, nossa 
saudação. Nós temos hoje diversos projetos a serem votados creio eu que serão 
aprovados por unanimidade, inclusive o projeto do Vereador Felipe Sálvia, um projeto 
muito bom, também diversos projetos do executivo. Mas eu venho aqui sr. presidente, até 
não seria o momento apropriado, mas eu gostaria de lhe fazer um pedido para que o sr. 
nomeie uma para que nós vá até a prefeitura municipal termos uma conversa com a 
secretária e também com as assistentes sociais porque muitas vezes nós votamos leis 
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aqui, com uma boa intensão atendendo que estamos resolvendo o problema da 
população e muitas vezes lá no final isso não acontece, nós trabalhamos muito, este 
poder destinou diárias aos vereadores que foram até o tribunal de contas, foram até o 
IGAM, o prefeito teve a boa vontade, o controle interno do município também trabalhou no 
projeto das isenções retroativas, aquelas pessoas mais carentes  do nosso município por 
um motivo ou outro no momento oportuno não fizeram o seu requerimento de isenção. 
Então esta lei foi aprovada por unanimidade após realmente um trabalho árduo de todos 
nós, mas infelizmente eu conheço diversos casos Vereador Paese também me 
apresentava um, semana passada, onde a assistente social esta inda até a residência 
pessoas que eu conheço, residências que eu fui visitar e não estão no seu parecer dando 
como apto para a isenção. Então creio eu que o espírito desta lei infelizmente não foi 
entendido pela assistente social, creio eu que uma comissão de vereadores se faz 
necessário e que converse com essas pessoas para que explique o real espírito desta lei, 
porque esta lei visa atender aquela pessoa que não ganha até 3 salários mínimos, aquela 
pessoa que realmente não tem uma renda alta mensalmente, mas que as vezes no 
decorrer dos anos construiu uma casinha razoável ou herdou uma casa e eu sei de uma 
residência que hoje até me procuraram, até foi o Vereador Luiz da luz que me 
encaminhou, já saiu da casa, de uma pessoa que ganha o salário mínimo somente, e 
possui uma casa de alvenaria, por ser de alvenaria de 50 m² e esta pessoa ser 
caprichosa, manter a casa limpa e tudo a assistente social diz que ela não se enquadra 
na lei, mesmo recebendo apenas um salário mínimo, então creio eu que esta na hora de 
nós tentarmos resolver isso, por favor Vereador Vilson Paese.  Vereador Vilson Paese  
obrigado Vereador Antonio Azir  quero fazer minhas as tuas palavras, mas só para ajudá-
lo o caso que eu levei a vossa excelência pra acompanhar, este moço só tem um terreno 
de 180 m, dorme no chão, num porão, desempregado a cinco anos, e a assistente social 
fez o relatório, o advogado da prefeitura reconheceu a situação de calamidade dele, de 
pobreza absoluta, e a atendente que foi até o porão aonde ele mora, que inclusive não 
tem nem condições de saúde, onde ele habita, fez o relatório dizendo que não tinha 
direito e diz que não faria outro. Então realmente a lei se torna em loco e não sei quem vai 
atender, então realmente nós temos que ir nesta comissão gostaria até de fazer parte, 
vossa excelência te toda a razão.  Vereador Antonio Azir é os próprios colegas 
advogados não sabem o que fazer e sabem que as pessoas são carentes e alguns até 
estão me encaminhando essas pessoas. Então eu agradeço sr. presidente, por deixar 
tocar neste assunto mesmo não sendo o momento apropriado e creio eu que todos os 
vereadores que votaram essa lei entendem realmente que deva ter uma solução, 
obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  continua em discussão os projetos, Vereador 
Felipe Sálvia. Até eu gostaria anteriormente que o vereador se reportar na tribuna que as 
lideranças de bancada formassem a comissão de suas bancadas para discutir esse 
assunto referente as assistentes sociais de nosso município. Fica a disposição dos srs. 
Vereadores que consigam formar a comissão para debater este assunto que é muito 
relevante pra nossa comunidade. Vereador Felipe Sálvia.  Vereador Felipe Sálvia  sr. 
presidente, srs. Vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do povo na noite de 
hoje, em especial ao Veiga, dr. Veiga, que ta aí, o Serginho, que recebeu um premio aqui 
esta noite, bem merecido, o delegado, o seu Silveira, Néri marques, dizer pra vocês que 
realmente o Vereador Antonio Azir tem totalmente razão no que acabou de falar e eu 
também tenho recebido pessoas com queixas sobre esse assunto Azir, e dizer que 
realmente a gente tem que fazer uma comissão e ir lá falar para ver que critérios que 
estão adotando né que as pessoas que realmente precisam dessa isenção não tão 
conseguindo sendo que elas merecem através da lei que foi aprovada nesta casa. Então 
eu acho que nós temos que fazer e conversar conversando a gente vai se entender. Dizer 
srs. Vereadores que eu entrei a um tempo com um projeto de lei, e hoje com alegria que 
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eu vejo o projeto de minha autoria ser aprovado pela comissão né, vai ser votado, mas a 
gente faz tanto projeto que é inconstitucional, que  a gente não pode criar despesas, eu 
tinha receio, mas mesmo assim, fiz o projeto srs. Vereadores por entender que este povo 
que vai consultar, nos lugares de saúde publica eles não podem ficar no tempo, ficar em 
fila sem ter onde sentar, e ficar no tempo. Este projeto meu ele dá norma, ele dá normas e 
critérios, os critérios são, o povo não vai ficar no tempo mais, se não tiver lugar naquele 
lugar que ele vai consultar, naquele posto, se não tiver lugar vão ter que construir uma 
parte do lado, uma casa do lado, um lugar abrigado pro povo não ficar no tempo que vai 
consultar, e também não pode ficar de pé, vai ter que ficar sentado, não todas as 
pessoas, mas a metade das pessoas que estão na fila, vão ter que ficar no mínimo 
sentados, né, eu sei que todos os vereadores já receberam reclamação aqui nesta casa, 
já pediram, os seus eleitores pediram pra eles que conseguissem mais a gente a tempo 
vem batendo e eu entrei com um projeto e tive a felicidade de ver que o meu projeto 
através da comissão de justiça viu que é constitucional o projeto, então é com alegria que 
eu vejo é um projeto simples mas que vai ajudar muito o povo de nossa cidade, né, se 
aprovado na noite de hoje eu peço para os meus pares srs. Vereadores que me ajudem a 
aprovar e dizer Vereador Gilnei Jarré que fiquei muito contente com que eu vi hoje 11 
projetos de lei sendo votados sr. presidente, né e eu vi o Vereador Gilnei Jarré explicar 
para o paese, explicar para o déio, explicar para mim, projeto por projeto qual é a 
finalidade, porque que tão criando né, isso aí é interessante, eu acho que nós podemos 
discutir esta é uma casa de discussões, mas quando a gente vê um monte de projetos 
que beneficiam o povo, e ajuda o povo a ser aprovado na noite de hoje, 11 projetos de lei 
eu acho que o povo não tem nada pra falar desta casa, tem sim que elogiar os vereadores 
pelo trabalho que vem prestando, pela comunidade e eu acho que é pra isso que nós 
estamos aí, é pra isso que nós ganhamos, né, é por causa disso que a gente tem que 
trabalhar em favor do povo, é isso que esta casa vem fazendo sr. presidente, então esta 
de parabéns as comissões, as duas comissões, tem uma parte Vereador Gilnei  Vereador 
Gilnei Jarré  obrigado Vereador Felipe, só pra nós deixar um pouquinho claro aí porque 
de repente o Jarré ta explicando e o nosso líder de governo não ta, mas isso é um 
trabalho de uma parceria que o Vereador Cláudio com certeza entende porque tem 
projetos que a gente ta mais por dentro lá e tem formas de ter um entendimento mais 
rápido e como o vereador esta envolvido com outros assuntos eu tomei a liberdade desta 
semana ontem eu ajudar com que nós possamos ter essa viabilidade dos projetos 
aprovados na hora. Também quero fazer um agradecimento a todos, principalmente ao 
nosso presidente, que não tem criado obstáculo nenhum no momento de nós colocarmos 
o projeto que entra no mesmo dia, na mesma noite para ir a votação. Agradeço a todos os 
vereadores a compreensão, vocês sabem que a minha forma de trabalhar é quanto mais 
clara melhor, e nós só temos, o município só te a ganhar com essa união que nós 
estamos tendo aqui. Em relação ao assunto dessas assistentes sociais que de repente 
não tão tendo entendimento que nós vereadores temos no momento que nós vamos lá e 
vimos a precariedade destas pessoas que estão tentando e não conseguem, eu sugiro e 
vamos tentar entrar em contato com as assistentes sr. presidente, pra com que elas 
venham aqui e se coloquem também a nossa disposição e coloquem como é que é a 
forma delas interpretarem o que é que pode e o que é que não pode de repente nós 
estamos vendo um lado e a parte legal de assistencialismo é bem outro, então de repente 
nós estamos fazendo uma critica pra que de repente não cabe a nós fazermos e sim nós 
entendermos de como elas colocam e como elas interpretam. Então fica a minha 
sugestão com que as assistentes sociais venham a esta casa, pode ser semana que vem 
ou na outra, o sr. que determina sr. presidente,  para que nos possamos juntamente com 
elas tentar clarear mais essa lei que foi aprovada por nós mesmos aí, obrigado Vereador 
Felipe  Vereador Felipe Sálvia  é verdade, é verdade Vereador Gilnei Jarré eu acho que 
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elas vindo até a casa pra explicar para esse poder né, ficaria até melhor eu acho que 
conversando a gente vai se entender porque eu tive casos, o Paese teve casos, eu sei de 
situações que a pessoa tem uma casa pequeninha, quase caindo a casa, né, e ganha só 
um salário mínimo, mas tem um carro, e essa pessoa pediu mas não ganhou porque tinha 
um carro na frente, mas o carro é porque os filhos juntaram e deram pra ele, um corcel, lá, 
é só isso muito obrigado viu.  Presidente Vereador Luiz Leite continua em discussão, 
não havendo mais vereador querendo discutir os projetos colocamos em votação. 
Vereadores que concordam permaneçam como estão os demais se manifestem. 
Aprovado todos os projetos de lei que deram entrada nesta casa por unanimidade. 
Vereador Vilson Paese. Vereador Vilson Paese  até para uma questão de ordem sr. 
presidente, depois de aprovados todos os projetos, gostaria até de reforçar as palavras do 
Felipe, do Antonio Azir, de todos concordo com o Jarré também, mas a maneira de 
interpretar, quando é pobre é pobre pra todo mundo, esse menino que veio falar comigo 
tem uma motocicleta e tem busca e apreensão e vão tomar porque faz oito meses que ele 
não paga porque não tem salário, então é mais um assunto pra que realmente da o 
estado de calamidade da pessoa, só pra reforçar e deixar claro isso, obrigado.  
Presidente Vereador Luiz Leite realmente a situação é caótica para os gabinetes dos 
srs. Vereadores a gente acompanha muitas vezes a romaria de gente que principalmente 
quando dá aqueles surtos de processos na justiça com referencia ao atraso do IPTU, 
então são dividas de já a bastante tempo, mas que muitas vezes fogem até do 
conhecimento dessas pessoas carentes de buscarem a sua isenção a tempo hábil na 
secretaria do município. Então eu acho que este trabalho é papel dos vereadores esta 
sendo fundamental no sentido de orientar e até de ajudar essas pessoas a buscarem os 
seus direitos. Não havendo mais nada 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  07/07/08 as 19:30 horas nesta casa. 

 
 
 
 
 
 
 
         Vereador Luiz Leite                                               Vereador Cláudio Santos  
                   Presidente                                                                Secretário  
 


