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Ata da Reunião Ordinária do dia  07 de Julho de  2008.......Ata 31 
  
 
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 07/07/08;  Convido o Vereador Paulino de Moura, para proceder à 
leitura de um trecho da Bíblia e que todos  se posicionem em pé; (leitura da bíblia); 
Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 30/06/08,  não havendo vereador 
querendo se manifestar colocamos em votação, vereadores que concordam permaneçam 
como estão os demais que se manifestem,  aprovada a ata por unanimidade.  Convido o 
Vereador Antonio Azir  para iniciar a leitura como secretario da mesa nomeado A doc para 
que proceda a leitura do expediente da presente reunião;  Secretario  a doc Vereador 
Antonio Azir  Expediente da reunião ordinária de 07/07/08 of. Circ. 2000/08 o presidente 
da assembléia legislativa do RS dep. Alceu Moreira presidente da escola do legislativo 
dep. Gilmar Sossela e diretora da escola do legislativo Rosemari Borges Bitencourtt 
convidam vossa excelência, bem como a todos os vereadores que os vereadores desta 
casa municipal para o seminário eleições municipais de 2008, que será realizado dia 
10/07 na assembléia legislativa do RS. Of. Da Brasil telecom em resposta ao of. 836/08 
de autoria do Vereador Jaime Fragoso solicitando concerto do telefone público localizado 
na RS 142, o qual já se encontra em perfeito estado. Projeto do decreto legislativo 003/08 
o qual Dispõe sobre a concessão da honraria “COMENDA LEONEL DE MOURA 
BRIZOLA” à empresa Carazinho Veículos Projeto de Decreto Legislativo 004/08,o qual  
Dispõe sobre a concessão da honraria “COMENDA LEONEL DE MOURA BRIZOLA” ao 
atleta Arceni Barbosa “Nuno” Projeto de Decreto Legislativo 005/08,o qual  Dispõe sobre a 
concessão da honraria “COMENDA LEONEL DE MOURA BRIZOLA” à empresa Irmãos 
Thonnigs Ltda – “Max”, Projeto de Decreto Legislativo 006/08,o qual Dispõe sobre a 
concessão da honraria “COMENDA LEONEL DE MOURA BRIZOLA” ao Senhor João 
Osório Marins de Almeida, , Projeto de Lei Complementar 005/08, Autoria de: Todos os 
Vereadores o qual dispõe da proibição de abertura aos domingos dos mercados e 
supermercados of. 117/08 do executivo municipal encaminha projeto de lei nº 095/08 o 
qual autoriza o Capsen a doar bens de patrimônio. Of 118/08 do executivo municipal 
encaminha projeto de lei 096/08 o qual autoriza abertura de credito suplementar no 
orçamento de 2008 no valor de R$ 81.000,00 of 119/08 do executivo municipal encaminha 
projeto de lei 097/08 o qual autoriza o executivo a contribuir mensalmente com a 
FAMURS e CMN. Câmara dos deputados envia relatório dos recursos da união 
destinados ao município no valor de R$ 8. 271.981,57. Telegrama do ministério da saúde 
informando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 516.153,00 Presidente 
Vereador Luiz Leite  solicito ao sr. secretario  para que proceda a leitura das indicações, 
requerimentos e moções. Secretário Vereador Cláudio Santos INDICAÇÕES I. 
1435/720/08 indicações de autoria do Vereador Vilson Paese PDT Solicita para que 
determine a secretaria de obras que execute trabalhos de conserto do calçamento da Rua 
Santos Dumont no bairro Glória. Que a secretaria de obras realize trabalhos de conserto 
do calçamento da Rua Humberto Campos no bairro Princesa, pois se encontram 
péssimas condições de trafegabilidade; que  a secretaria de obras realize trabalhos de 
conserto do asfalto na Rua Padre Gusmão no bairro Fábio, pois se encontra em péssimas 
condições de trafegabilidade. Que a secretaria de obras realize trabalhos do 
ensaibramento e compactação da Rua Felipe Camargo no bairro Loeff. Que a secretaria 
de obras realize trabalhos de conserto do calçamento da Rua Cuiabá no bairro Floresta. 
Trabalhos estes do Vereador Vilson Paese PDT. I. 1436/721/08 Trabalhos do Vereador 
Luiz Leite PDT Que a sec. De obras execute trabalhos de reparos no calçamento da rua 
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Dom Pedro II, no bairro Santo Antônio. Solicitação dos moradores Que a sec. De obras 
execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua Polidoro Albuquerque 
próximo à escola CAIC, no bairro Pádua. Que a sec. De obras execute trabalhos de 
capina e limpeza da rua Paulino Chaves da Rosa, no bairro Esperança. Solicitação dos 
moradores Que a sec. De obras execute trabalhos de trabalhos de capina e limpeza em 
frente ao Cemitério Luterano localizado na estrada de acesso ao Distrito de Xadrez. 
Solicitação dos motoristas Que a sec. De obras execute trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, compactação, limpeza e canalização da rua Belém, no bairro Floresta. 
Que a sec. De obras execute trabalhos de colocação de tubos nas valetas abertas na rua 
Fernando Sudbrack, no bairro Camaquã. Que a sec. De obras execute trabalhos de 
reparos na pavimentação asfáltica a rua Coimbra, no bairro Operário. Que a sec. De 
obras execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza na rua 
Leão XIII, no bairro Princesa. Trabalhos estes do Vereador Luiz Leite PDT I. 1437/722/08 
Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalho de melhoria no trecho do 
calçamento e limpeza em toda a extensão da Rua Marquês do Pombal, localizada no 
bairro Centro. Solicitação de moradores e motoristas; Vereador Adroaldo De Carli PMDB 
I. 1438/723/08 Solicita novamente com urgência para que a Secretaria de Obras e 
Departamento de Trânsito realizarem a construção de lombadas nas proximidades do 
Hospital Comunitário de Carazinho – HCC e no asfalto novo, ambos localizados na Av. 
Pátria, devido à alta velocidade dos motoristas, Bairro Centro/Sommer Solicitação dos 
pedestres; Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 1439/724/08 Solicita com urgência para 
que o Departamento de Trânsito realize trabalhos de fiscalização em horários de 
congestionamento (horários de pico) no entroncamento das Ruas: Silva Jardim, Marechal 
Floriano e Antônio Vargas, localizadas no Bairro Centro/Loeff. Solicitação de moradores e 
motoristas; Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 1440/725/08 Solicita para que a 
Secretaria de Obras realize operação tapa buracos na Rua Alferes Rodrigo próximo o 
passeio público, Bairro Centro. Solicitação dos motoristas. Vereador Adroaldo De Carli 
PMDB I. 1441/726/08 Solicita patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Irmão 
Cirilo, no Bairro Centro; Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 1442/727/08 Solicita a 
Secretaria de Obras colocação de tubos na Rua José Domingos Piva, em frente à 
residência nº 223, Bairro Residencial Planalto. Vereador Jaime Fragoso PSDB  I. 
1443/728/08 Solicita a Secretaria de Obras melhorias no calçamento da Rua Marcilio 
Dias, entre as Ruas Rui Barbosa e Dona Julia, no Bairro Santo Antônio; Vereador Jaime 
Fragoso PSDB I. 1444/729/08 Solicita a Secretaria de Obras melhorias no calçamento da 
Rua Castro Alves, em toda a sua extensão, no Bairro Santo Antônio; Vereador Jaime 
Fragoso PSDB I. 1445/730/08 Solicita a Secretaria de Obras melhorias no calçamento da 
Rua Amazonas esquina com a Rua Minas Gerais, no Bairro Oriental; Vereador Jaime 
Fragoso PSDB I. 1446/731/08 Solicita a Secretaria de Obras a realização de tapa buracos 
na Rua Leoveral Subtil, entre o Posto do IML e o Cemitério Municipal, no Bairro Santo 
Antônio; Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 1447/732/08 Solicita patrolamento, 
cascalhamento e compactação da Rua David Canabarro, no Bairro Princesa; Vereador 
Jaime Fragoso PSDB I. 1448/733/08 Solicita ao setor competente para que sejam 
efetuadas melhorias (patrolamento, cascalhamento e compactação) no beco da Rua 
David Canabarro, no bairro Princesa; Vereador Felipe Sálvia PDT I. 1449/734/08 Solicita 
ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente que sejam efetuadas 
melhorias no asfalto da Avenida Flores da Cunha, nas proximidades do Supermercado 
Coqueiros, mais precisamente enfrente a parada de ônibus; Vereador Felipe Sálvia PDT I. 
1450/735/08 Solicita ao Executivo Municipal para que providencie que nos Postos de 
Saúde o atendimento médico e odontológico seja feito de forma a atender todos que 
procuram por atendimento independente de qualquer critério. Vereador Felipe Sálvia PDT 
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I. 1451/736/08 Solicita ao Executivo Municipal para que providencie a imediata 
contratação de um médico pediatra para prestar atendimento no Ambulatório Municipal da 
Av. São Bento; Vereador Felipe Salvia PDT I. 1452/737/08 Solicita ao Executivo para que 
determine ao setor competente melhorias em diversas ruas do Bairro Floresta, que 
encontram-se em estado precário de conservação; Vereador Felipe Sálvia PDT I. 
1453/738/08 Solicita ao setor competente para que seja efetuada uma “operação tapa 
buracos”, na Rua Antônio Vargas, ao longo de toda sua extensão; Vereador Déio PMDB  
I. 1454/739/08 Solicita ao Executivo para que determine ao setor competente a realização 
de melhorias (operação tapa buracos) na pavimentação ao longo das Ruas Pinheiro 
Machado e Minas Gerais, no bairro Oriental. Vereador Déio PMDB I. 1455/740/08 Solicita 
ao Executivo para que determine ao setor competente, imediatas melhorias na Rua Piauí, 
no bairro Oriental; Vereador Déio PMDB I. 1456/741/08 Solicita a Secretaria de Obras 
disponibilize mais lixeiras ao longo da Avenida São Bento; Vereador Déio PMDB I. 
1457/742/08 Reiterando o pedido para que a Secretaria de obras realize o patrolamento e 
cascalhamento no final da Avenida Pátria, ate a rua Monte Alegre no bairro Floresta; 
Vereador Déio PMDB I. 1458/743/08 Solicita a Secretaria de obras para que realize 
melhorias na Rua Andrades Neves, pois em dia de chuva se torna intrafegável. 
Solicitação de moradores. Vereador Cláudio Santos PSDB I. 1459/744/08 Solicita a 
Secretaria de obras para que realize o cascalhamento na Travessa Monte Alegre Bairro 
Floresta.  Vereador Cláudio Santos PSDB I. 1460/745/08 Solicita a Secretaria de obras 
para que realize o fechamento das valetas na Rua Coroados nas proximidades do numero 
675. Vereador Cláudio Santos PSDB I. 1461/746/08 Solicita a Secretaria de obras para 
que realize melhorias na Rua Antenor Monteiro dos Santos, pois se encontra em péssimo 
estado de conservação. Solicitação de moradores; Vereador Cláudio Santos PSDB I. 
1462/747/08 Solicita à 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: Walderino Pinto de Oliveira próximo nº 110, pois o mesmo 
encontra-se em situação de risco aos transeuntes e aos moradores do local.  Vereador 
Cláudio Santos PSDB I. 1463/748/08 Solicita ao Executivo Municipal que estude a 
viabilidade de inclusão das ruas Tapera e Júlio de Castilhos, no PPA – Plano Plurianual 
2009/2012 e no orçamento do ano de 2009, para que seja feito pavimento asfáltico, visto 
que são reivindicações da Associação de Moradores do Bairro Fey, e conseqüentemente 
necessidades de ligações de ruas já pavimentadas. Vereador Gilnei Jarré PSDB I. 
1464/749/08 Reiterando a solicitação do dia 17/04/2008 ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente para que seja feita uma operação tapa buracos no Bairro 
Sommer, nas Ruas Braulino Lopes, Setembrino Ramos, Edilon Geyer, João Eduardo 
Kraemer, Anália Weber, José Brizola e Onivia Moura, devido aos inúmeros buracos 
existentes no local; Vereador Gilnei Jarré PSDB I. 1465/750/08 Solicita ao Executivo 
Municipal para que determine ao Setor Competente para que realize benfeitorias como 
cascalhamento, compactação e limpeza das valas na Empresa Indústria e Comércio de 
Rações Bagetti, localizada no Distrito Industrial na BR 285, que devido aos dias chuvosos 
a área de manobra dos veículos de carga torna-se intransitável prejudicando o acesso de 
carga e descarga. Salientamos que o município não oferece esse tipo de trabalho, 
necessitando do poder público para executar; Vereador Gilnei Jarré PSDB 
REQUERIMENTOS R. 1466/191/08 Requerimento de Pesar. O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que após lido em plenário e deferido pela presidência seja 
consignado em ata e oficiado os familiares votos de profundo pesar aos familiares do Sr. 
Alberto Severo Banunas ocorrido no ultimo dia 02/07 Nos anos 90 atuou como delegado 
de policia de nossa cidade ainda foi fundador do CTG unidos pela tradição riograndense 
do grupo de cavalarianos província de são Pedro, ainda participou da patronagem dos 
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CTGs Alfredo d’Amore e Pedro Vargas Vereador Paulino de Moura PTB R. 1467/192/08 
Requerimento do mesmo teor de autoria do Vereador Luiz Leite PDT R. 1468/193/08 Do 
Vereador Adroaldo De Carli PMDB R. 1469/194/08 E também do Vereador Jaime Fragoso 
PSDB R. 1470/195/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
lido em plenário para aprovação seja enviado oficio em nome de todos os edis desta casa 
legislativa ao Engenheiro Vicente Paulo de Mattos Brito Pereira Diretor de Operação e 
Concessões do DAER/RS, manifestando o Agradecimento deste Poder Legislativo pelo 
atendimento a solicitação feita para a construção de lombada física na BR 285, KM 338, 
bairros Santa Terezinha, São Jorge e Conceição, propiciando desta forma maior 
segurança aos moradores daquela região evitando os acidentes que vinham ocorrendo 
seguidamente; Vereador Paulino de Moura PTB R. 1471/196/08 O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que seja encaminhado este requerimento a mesa 
diretora solicitando conceder a honraria comenda Leonel de Moura Brizola ao sr. Nei 
César Mânica presidente da Cotrijal. Por tudo o que tem feito pelo nosso município 
inclusive o mais recente por todo o processo de futuras instalações da empresa aurora 
em Carazinho Vereador Cláudio Santos PSDB R. 1472/197/08 O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que após lido em plenário e deferido pela 
presidência seja consignado em ata e oficiado os familiares votos de profundo pesar  em 
nome do Poder Legislativo de Carazinho, aos familiares da Senhora Elizabeth Henriques 
Sálvia, pelo seu falecimento ocorrido no último dia 06 de julho; Vereador Paulino de 
Moura PTB R. 1473/198/08 Também requerimento do mesmo teor do Vereador Felipe 
Sálvia PDT R. 1474/199/08 Requerimento a Brasil Telecom O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que depois de aprovado em plenário seja registrado em ata e 
oficiado a empresa Brasil telecom solicitando a instalação de um telefone publico na av. 
São Bento em frente ao supermercado Alfhavile. Os moradores da referida avenida 
colocam a necessidade de se instalar o mais breve possível o telefone público, pois 
quando precisam do telefone não tem a quem recorrer visto que o telefone mais próximo 
esta a mais de 500 m de distancia. Vereador Vilson Paese PDT R. 1475/200/08 O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que apos submetido ao plenário 
para aprovação seja enviado oficio ao Diretor da CORSAN, o Sr. Ermógenes Bodanese, 
solicitando reparos no pavimento (paralelepípedos) da rua Pinheiro Machado entre as 
ruas Ceará e Osvaldo Cruz, onde foram realizados serviços de troca de redes de água no 
ano de 2002 e o referido pavimento encontra-se em péssimas condições de 
trafegabilidade. Salientamos que antes da execução da obra o pavimento encontrava-se 
em perfeitas condições e a responsabilidade é da Corsan; Vereador Gilnei Jarré PSDB R. 
1476/201/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que apos submetido 
ao plenário para aprovação seja enviado oficio ao Conselho Municipal de Trânsito para 
que estude a viabilidade de instalação de um redutor de velocidade (tipo quebra molas) 
nos trechos asfaltados das ruas Guanabara e Porto Alegre, por serem estas vias de alta 
trafegabilidade, de veículos motores e de pedestres. Além disso, oferece acessibilidade 
ao interior do bairro por ser uma via asfaltada, e ainda especialmente por ser adjacência 
de escolas, com fluxos constantes de crianças e adolescentes. Vereador Gilnei Jarré 
PSDB R. 1471/202/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que a 
seguir da aquiescência do plenário encaminhe-se oficio externando condolências aos 
familiares do Sr. Harry Shaeffer pelo seu passamento ocorrido dia 02 de julho, em nossa 
cidade. Expressamos nosso pesar e auguramos à família a superação deste lamentável e 
melancólico episódio. Vereador Gilnei Jarré PSDB MOÇÕES M. 1478/377/08 O vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental que após lida e apreciada em plenário seja 
encaminhado oficio ao comandante do corpo de bombeiros tenente Enio Souza de Vargas 
na sua pessoa parabenizar toda a corporação de Carazinho pela passagem do dia do 
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bombeiro comemorado no dia 02/07 do corrente exercício Vereador Paulino de Moura 
PTB M. 1479/378/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que depois 
de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao corpo 
de bombeiros na pessoa do 1º tenente Enio Souza de Vargas extensivo aos demais 
componentes desta corporação pela comemoração do dia do bombeiro comemorado no 
dia 02/07 do corrente mês Vereador Vilson Paese PDT M. 1480/379/08 Do mesmo teor do 
Vereador Gilnei Jarré PSDB M. 1481/380/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio 
parabenizando o jovem Cristiano Costa eleito por aclamação como novo presidente da 
JS/PDT de Carazinho Vereador Luiz Leite PDT M. 1482/381/08 O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que depois de submetido em plenário para 
aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Sr. Valdemar Sjlender Diretor do 
Campus Ulbra – Carazinho e Sra. Vera Lúcia Della Valle Biolchi coordenadora do Curso 
de Direito, parabenizando pela abertura do Núcleo de Mediação para os acadêmicos do 
curso de Direito no último dia 02/07/2008. Vereador Luiz Leite PDT M. 1483/382/08 O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que depois de submetido em 
plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Tenente Enio de Souza 
Vargas comandante do Corpo de Bombeiros de nossa cidade extensivo aos demais 
integrantes do batalhão pela passagem do “Dia do Bombeiro" comemorado na última 
quarta-feira 02/07. Vereador Luiz Leite PDT M. 1484/ 383/08 Moção do mesmo teor ainda 
do Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 1485/384/08 O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que depois de submetido em plenário para aprovação, seja 
enviado oficio de cumprimentos ao Deputado Federal Vieira da Cunha, parabenizando 
pela eleição como vice-presidente da Internacional Socialista (IS) durante o 23º congresso 
da Organização em Atenas na Grécia, no último dia 30/06/2008. Vereador Luiz Leite PDT 
M. 1486/385/08 O vereador abaixo assinado solicita que depois de ouvido o plenário seja 
enviado oficio de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho ao Pastor Nemias 
Nascimento de Oliveira da Igreja Evangélica Assembléia de Deus, ao Superintendente 
dos Diáconos, o Evangelista Gelson Oliveira e ao 1º Regente do Coral da Igreja, Sr. 
Pedro Alexandre Flores, cumprimentando-os pela realização do II Encontro de Diáconos 
da UDAC – União de Diáconos da Assembléia de Carazinho e 1º Aniversário do Coral da 
UDAC, realizado nos dias 05 e 06 de julho do corrente. Queremos ainda parabenizar a 
todos pelas melhorias que estão sendo realizadas na sede da Igreja, como a reforma do 
piso e a aquisição de 500 novas cadeiras, demonstrando com isso todo o 
comprometimento da Diretoria em proporcionar um local com boas condições físicas aos 
seus freqüentadores. Vereador Felipe Sálvia PDT M. 1487/386/08 O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que depois de submetido em plenário para 
aprovação, seja enviado oficio ao Sindipe na pessoa de Seu presidente Senhor Ivan 
Schaurich Barreto, cumprimentando a todos seus colaboradores por sua reeleição. 
Vereador Vilson Paese PDT M. 1488/387/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio  
parabenizando o Colégio La Salle de Carazinho, na pessoa da Sra. Diretora Eloísa de 
Ávila, pela doação de 03 (Três) microcomputadores e desenvolvimento do projeto de 
Inclusão Digital para o Centro de Juventude São Sebastião do nosso município, com a 
finalidade de inserir os professores, as crianças e adolescentes da instituição com a 
tecnologia da informática, aproveitando seus fantásticos recursos. Vereador Adroaldo De 
Carli PMDB M. 1489/388/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que 
depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio  parabenizando a 
Unidade de Saneamento da Corsan de Carazinho, na pessoa do Sr. Ermógenes 
Bodanese – Chefe da Unidade de Saneamento Local da Corsan, pelo recebimento do 
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Troféu Bronze – Prêmio Qualidade RS (PQRS) em 2008 em cerimônia realizada no dia 01 
de julho de 2008 no Centro de Convenções da Federação da Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (Fiergs). Nossos parabéns a toda direção, funcionários e demais 
colaboradores. Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 1490/389/08 O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que depois de submetido em plenário para 
aprovação, seja enviado oficio parabenizando o Jornal e Rádio Diário da Manhã de 
Carazinho, na pessoa da Sra. Diretora Executiva Jussara Sirena, pelo recebimento do 
Troféu Sesc Destaque Atitude, no dia 02 de julho de 2008 referente a participação do Dia 
do Desafio, por promover uma atividade diferenciada. Vereador Adroaldo De Carli  PMDB 
M. 1491/390/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos 
parabenizando o casal presidente da escola de pais de Carazinho Everson Walber e 
Valesca Walber extensivo aos demais casais da diretoria e colaboradores pelo 1º ano  de 
atividades em nossa cidade que será comemorado no dia 11 do corrente Vereador 
Cláudio Santos PSDB M. 1492/391/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio  de 
cumprimentos a CORSAN Unidade de Saneamento de Carazinho, na pessoa do Sr. 
Ermógenes Bodanese pela premiação recebida Troféu Bronze obtido através do 
programa “Prêmio Qualidade RS”. Vereador Gilnei Jarré PSDB M. 1493/392/08 O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que depois de submetido em 
plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Sr. Luis Carlos Dal 
Castel extensivo a todos os colaboradores da campanha realizada com o objetivo de 
angariar fundos para a reconstrução do Ginásio João Marek. Vereador Gilnei Jarré PSDB 
M. 1494/393/08 O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, 
seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho à Direção da 
Escola Estadual de Ensino Médio Ernesta Nunes, na pessoa de sua Diretora Sra. Janete 
Ross de Oliveira, cumprimentando a equipe de Futsal da Escola que sagrou-se Campeã 
Estadual da Copa (circuito) SESC, na categoria Infanto Juvenil.   A força de vontade e 
grande atuação de seus atletas no decorrer do campeonato, fez por merecer a posição 
conquistada jogo a jogo, pois mesmo enfrentando grandes equipes chegou a final, 
conquistando o título. Vereador Felipe Sálvia PDT Presidente Vereador Luiz Leite  como 
houve acordo dos lideres de bancada será suprimido o intervalo regimental. Está inscrito 
para fazer uso da palavra o sr. Peri Sommer Pereira para uso da tribuna pelo espaço de 
10 minutos para nos transmitir alguns de seus conhecimentos sobre a integração do 
mercosul dos nossos países vizinhos, também do nosso país O Brasil. Convidamos os 
lideres de bancadas para que conduzam o sr. Peri Sommer até a tribuna para que faça 
uso da palavra.  Anteriormente quero aproveitar o momento e cumprimentar os servidores 
da casa, os srs. Vereadores, a imprensa que aqui se encontra escrita e falada bem como 
nosso novo diretor de expediente que se encontra também, eu faço questão de registrar 
nosso colega Vilmar Daris que veio se somar aos servidores desta casa, demais pessoas 
que se encontram no plenário nossos cumprimentos, ao sr. Silveira  nossos 
cumprimentos. Está com a palavra o sr. Peri Sommer. Sr. Peri Sommer Pereira  
obrigado, sr. presidente Luiz Leite, presidente da casa, srs. Vereadores, distinta platéia. 
Não é a 1ª vez que eu passo por esta casa, já fui inclusive homenageado na ocasião em 
que eu presidia a câmara Brasil/Argentina do RS. Eu me sinto até a vontade quando eu 
chego assim na câmara de vereadores porque eu sou filho de vereador, vereador e 
prefeito lá no município de São Luiz Gonzaga. Então eu trago aqui um tema que inclusive 
tem frases, o trabalho tem frases até do meu pai. Um tema que já estava engavetado 
porque eu confesso aos srs. Que na 1ª apresentação ele tem até, agora esta 
completando 10 anos, só que foi reavivado, eu estou revivendo ele e alterando inclusive 
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por conselho da  jurídica  da FIERGS, inclusive da Federasul, esse trabalho se intitulava 
Fundo Condomínio de Aval Cruzado para uso de pequena e media empresa, porque, 
porque normalmente na maior parte dos países do mundo a pequena empresa não tem 
condição de oferecer garantias para buscar os recursos onde eles estejam  por custo 
menor, capital que não seja especulativo, isso não é invenção minha, eu fiz apenas uma 
adaptação para o Brasil, porque isso já vem do pós-guerra na Alemanha, na Itália, no 
Japão, usar muito outros países, eles ancoravam o fundo de apoio a pequena empresa 
com recursos guardados na Suíça , pós-guerra. O Chile usou e tem lá um fundo de 
emergência que eles chamam que corresponde no caso aqui os nossos fundos, o fundo 
de recursos, como é mesmo que se chama, fundos de recursos perdidos, fundos perdidos 
é isso aí. Então se tentou e conseguiu montar um pré-projeto pra que se consiga obter 
algum êxito e agora felizmente eu vou encurtar um pouco porque na verdade isso aí seria 
um tema pra meia hora, então eu vou sintetizar. O presidente da republica na segunda e 
terça feira passada endossou totalmente o que esta escrito neste pré-projeto, as palavras 
dele lá em Tucumã, eu vou ler a parte já sintetizada, ele disse o seguinte: uma das 
propostas do Brasil é a constituição de um fundo de ajuda a pequenas e medias 
empresas do bloco do mercosul, a idéia que seja implementada até o final de 2008, mas 
isso ai é regime de urgência, eu não acredito que na tramitação normal até que se cria a 
lei se faça ate o fim do ano, seguramente isso aqui vai surgir por MP, então ele diz aqui: 
até 2008, e deverá estimular o setor produtivo a participar de fato as forças de integração, 
até agora mais restrito aos setores oficiais, no meu trabalho eu incluo setores oficiais digo 
eu, e grandes grupos. Porque o grupo grande tem voto próprio, o pequeno não tem, o 
credito serviria para financiar as atividades econômicas de empresas de menor potencial 
do mercado, garantindo-lhes meios para o seu crescimento, muda muito pouca coisa no 
que esta escrito no nosso pré-projeto, eu estou recebendo apoio inclusive aqui do 
senador Zambiazzi, que esta acompanhando inclusive estive no gabinete dele e já esta lá 
encaminhado ao ministro Guido Mantega e ao BNDS, este trabalho tem também aqui o 
parecer do professor Fernando Ferrari da URGS, em POA, o professor Fernando Ferrari 
acho que os srs. Conhecem ele é titular na URGS e pesquisador do CNPQ, é uma pessoa 
de renome na nossa área econômica. Tem também um parecer local entre outros, firmado 
pelo diretor jurídico da ACIC, dr. César Souza, também favorável. O professor Ferrari 
tinha dado uma opinião que seria bom analisar sobre a ótica jurídica, e veio o apoio. Eu 
estou sempre pedindo apoio porque a gente não é dono da certeza absoluta neste 
expediente, tem que modificar alguma coisa, então foi alterado o nome de Condomínio de 
Aval cruzado passou para Fundos de Aval Consorciado, com seguro e resseguro. Esse 
resseguro é um pouco mais delicado, mas já se encontra já tem  como se conseguir. Com 
a palavra agora do presidente eu não vejo dificuldades no êxito deste trabalho. Bom, o 
assunto foi encaminhado a dez anos atrás, ao ministro na época Botafogo Gonçalves, eu 
estive com ele mais ou menos uma meia hora, na FIERGS ele se entusiasmou e pediu 
que encaminhasse urgente para o gabinete e foi encaminhado, depois eu não sei o que é 
que houve, eu coloco aqui possivelmente a pressão das forças ocultas, ou outros 
interesses que não quer desenvolver a pequena empresa, só pode ser isso, quer dizer 
que se outros países usam, usaram e tem sucesso porque que nós não. Então depois 
encontrei inclusive o ministro em Buenos Aires, lá com o embaixador do Brasil, e ele me 
perguntou no corredor, como é que ficou aquele assunto? Mas eu não sei. O sr. deveria 
saber melhor do que eu, a verdade é que então ele parou e voltou a tona, voltou porque 
me cobraram em diversas entidades, principalmente no interior onde eu fiz alguma 
palestra e vou voltar a fazer aqui é o 1º degrau, depois eu tenho ainda São Luis Gonzaga, 
Porto Xavier, São Borja, Uruguaiana, pelotas que esta me convidando uma serie de 
municípios e eu vou lá, vou fazer uma explanação e pedir apoio e o melhor apoio no caso, 
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pra esses problemas, é como dizia uma frase aqui do meu velho pai “somente através de 
grandes decisões políticas, traremos soluções praticas aos nossos problemas de varejo” 
È o caso. Então o 1º degrau para o sucesso de um trabalho desse na escadaria política  
que nos leva e nos levará aos grandes centros de decisões é a câmara de vereadores, 
vocês não tenham a menor duvida, daqui a assembléia e ao congresso. Já esta em 
Brasília de novo, tramitando, inclusive na mão da ministra Dilma, isso eu recebi 
confirmação hoje, mas as coisas lá andam, mas são lentas, precisa desse apoio político 
começando pelos vereadores que são os lobistas naturais dos pequenos, é o que eu 
coloco aqui, os grandes tem lob, como no caso não há condições de manter lob 
profissional, virtual ou potencial, precisamos  municiar bem nossos lobistas naturais, que 
são vereadores, deputados estaduais e federais, devidamente autenticados com o 
problema. A formação dos consórcios possibilitará o investimento privado adaptando-se o 
projeto as garantias da operação, aqui tem uma serie de explicação técnica, isso não 
compromete o patrimônio individual dos condôminos, o ideal de segurança estaria no 
engajamento de uma apólice de seguros que trouxesse ao investidor a garantia do 
investimento aqui então eu vou falar no final também sobre o resseguro que deve ser 
ancorado nos recursos a fundo perdido. Constitui personalidade jurídica o consorcio 
representaria aos consorciados contratando a operação para a obtenção do recurso o 
qual seria empregado na conformidade do projeto estabelecido para a área de 
abrangência. A viabilização esta justamente calcada na certeza da garantia, esse é o 
grande problema, eu vou encurtar um pouco sr. presidente que eu tenho só esses 10 
minutos, não é, o programa era para um pouco mais. A garantia mínima é necessária, 
ninguém busca recursos lá fora, porque aqui não tem o recurso, o governo pode dizer que 
tem, mas não tem, ta comprovado que não há, tem que captar. O sistema de captação de 
recursos no Brasil queira ou não queira ele é monopolista, porque quem capta a maior 
parte dele é o BNDS, e quem usa maior parte, maior tomador dos recursos é o próprio 
governo. Então não existe uma disponibilidade farta de se emprestar dinheiro que o 
pequeno empresário necessita, com prazo longo e juro humano, como agora tão fazendo 
com os produtores, 2% ao ano com ater 15 anos de prazo. Quer dizer que se dá pra um 
seguimento justo, porque não dar pra outro que também necessita da mesma maneira. Ta 
completando já, então esse é um tema de Âmbito nacional, ele pode estar começando e 
deve começar na câmara de vereadores, mas ele vai esquentar, já esta esquentando e se 
não há uma movimentação forte, política, nós não vamos obter êxito, eu estou em baixo 
do apito aí, presidente, eu sei os srs. É quem resolvem, claro. Então como já há esses 
apoios diversos e a gente continua mexendo os vereadores é que tem que segurar no 
meu pensamento a picanha na mão e cutucar os políticos de Brasília e de POA na própria 
assembléia, senão a coisa não vai andar. Na FIERGS já esta arquivado, como eu disse 
antes, não vou entrar em discussão de novo, na Federasul também da mesma forma com 
o Josélio que é diretor da ACIC levou em mãos também já esta andando. É importante 
claro o apoio das entidades, isso é fundamental, mas como depende de uma decisão 
política o apoio principal na minha opinião é exatamente esse, que a gente ta iniciando 
aqui, vou percorrer mais câmaras, isso já esta andando em outros pontos do Brasil que na 
verdade estes consórcios pra funcionar um de aval já criaram mais de oito no país, 
nenhum funcionou, que querem centrar em Brasília, isso é outro detalhe, isso é um 
processo que tem que micro regionalizar não é um fundão, criou um fundão como já 
criaram e em Brasília não funcionou. Então tem que ser diversos fundos e depois que eles 
tenham uma federação dos fundos em cada estado e um na própria confederação, porque 
sem]ao não terá forças pra vencer as barreiras que sempre surgem, sempre surgem 
barreiras. Então eu queria fazer rapidamente sintetizando eu já li o que eu botei aqui 
neste trabalho também e tem copia na casa as palavras do presidente e fiz um floreio pra 
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arrematar que elas os srs. Analisando e tiverem tempo de ler esse expediente vocês vão 
ver o que eu falei no inicio ta endossado agora definitivamente pelo presidente, como esta 
endossado falou agora na Argentina ta comprovado também que não fizeram nada a 
respeito se tivessem feito qualquer dos .... não vou condenar o governo do lula isso vem 
da ditadura, o governo da ditadura não fez também, o governo ou entulho da ditadura seja 
como for não fez nada a respeito da pequena empresa que se comprova agora, se um 
presidente chega lá e pede e vai fazer em regime de urgência em cinco mês como seja 
com MP ou não a verdade é que ele quer fazer e vai fazer e aqui neste trabalho a gente 
aceita a sua sugestão e já me informaram que 4 pontos não sei qual deles dentro do 
trabalho esta sendo aproveitado. Seguramente vai ser aproveitado, então é isso que eu 
queria colocar e só pedir o apoio dos srs. Porque eu vou ter agora uma peregrinação 
grande de novo, eu fiz muito isso no tempo da câmara, participei com mais de 160 
eventos no Brasil, no Chile, Uruguai e Argentina, são Paulo e rio, foi cinco anos de gestão 
que me deu bastante serviço e a maior parte do giro da peregrinação inclusive por minha 
conta, quase quebrei, mas fiz, tinha que fazer é o ideal né, depois recuperei e estamos aí 
na luta. Então daqui eu disse vou a outros municípios diversas entidades também em 
POA, e eu quero levar a palavra de apoio dos srs. Onde puder cutucar, vamos botar 
picanha porque agora é a oportunidade, ta comprovado e repito que tudo que foi feito não 
funcionou, se não fora isso o presidente diz que precisa criar um fundo, mas precisa se 
criar porque não tem, então eu agradeço qualquer coisa a mais eu estou a disposição 
para qualquer detalhe, qualquer pergunta eu estou a disposição para resolver e mais uma 
vez muito obrigado pela atenção dos srs. (aplausos) Presidente Vereador Luiz Leite nós 
agradecemos o seu pronunciamento que sem duvida veio somar muito aos srs. 
Vereadores e a esta casa para que possamos ser uma alavanca neste seu projeto, é um 
projeto muito grande a nível de Brasil, não é, e sem duvidas dando certo vai alavancar o 
desenvolvimento das pequenas empresas não só no nosso estado mas também a nível 
de Brasil. Meus parabéns pela sua explanação. Questão de ordem para o Vereador 
Paulino de Moura. Vereador Paulino de Moura questão de ordem sr. presidente, até 
porque devido a importância desta explanação do seu Peri eu gostaria que a câmara no 
nome dos 10 vereadores enquanto esta a se votar as moções, requerimentos, fizessem 
um requerimento no nome dos treze para que seja encaminhado ao Presidente da 
república, a assembléia legislativa do estado, ao congresso, ao senador Zambiazzi 
novamente,  a Dilma Russeff, para que possa-se já de inicio a câmara colaborar para que 
essa situação possa ter o respaldo do poder legislativo. Então eu pergunto e faço esta 
questão de ordem, se há a possibilidade de se mandar fazer um requerimento neste 
sentido com esses conteúdos, obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  questão de 
ordem Vereador Gilnei  Vereador Gilnei Jarré  sr. presidente obrigado pela questão de 
ordem, o vereador até tem razão mas acho que não é o momento agora de nós 
atropelarmos um requerimento onde nós temos que tomar teor do conteúdo que o Seu 
Peri comentou, nós não nos chegou copia de material algum e eu acho que nós vamos 
fazer um documento redigido e bem feito pra que se surta um efeito de grande proporção.  
Presidente Vereador Luiz Leite pois não Vereador Vilson Paese  Vereador Vilson 
Paese  realmente eu quero ratificar as palavras do  Paulino de Moura, do Vereador, o 
Gilnei tem razão também  parabenizar sr. Peri pelo assunto tão relevante e tão importante 
que trás a esta casa e essa casa não pode ficar no anonimato sem se somar, e buscar 
realmente o apoio. Agora que coisa triste não é, no momento que se arrecada neste país 
como nunca, que se planta um plano PAC e que recém implantado sai àqueles roubos no 
Rio e em todo o lugar, nós precisamos buscar recursos no exterior para formar um 
consorcio, um fundo, eu acho que teria muito dinheiro neste país, mas é uma pena que 
não se usa bem o dinheiro para alavancar e que assunto, tem que dar dinheiro sim pra 
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agricultura a juros a longo prazo mas também pras micro empresas. Parabéns pelo 
assunto que traz a esta casa realmente eu acho que nós temos que se somar e fazer com 
que mude que as pequenas empresas é que realmente trazem o grande emprego para o 
nosso povo brasileiro, obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  passamos agora para 
a votação dos requerimentos e moções. Convido o sr. secretário para fazer a leitura  do 
numero e autor dos requerimentos. Secretário Vereador Cláudio Santos Requerimento 
de nº  01 de autoria do Vereador Paulino de Moura PTB, com o mesmo teor do Vereador 
Luiz Leite PDT, e do Vereador Adroaldo De Carli PMDB e do Vereador Jaime Fragoso 
PSDB Requerimento de nº  02 de autoria do Vereador Paulino de Moura PTB, 
Requerimento de nº  03 de autoria do Vereador Cláudio Santos PSDB, Requerimento de 
nº  05 de autoria do Vereador Paulino de Moura PTB, do mesmo teor requerimento de 
autoria do Vereador Felipe Sálvia PDT, Requerimento de nº  09 de autoria do Vereador 
Vilson Paese PDT,   Requerimento de nº  10 de autoria do Vereador Gilnei Jarré PSDB,  
Requerimento de nº  11 de autoria do Vereador Gilnei Jarré PSDB, Requerimento de nº  
12 de autoria do  Vereador Gilnei Jarré PSDB. Presidente Vereador Luiz Leite está em 
discussão os requerimentos. Vereador Paulino de Moura para discutir os requerimentos 
que serão votados em bloco os requerimentos e moções, bem como os projetos que irão 
a votação nesta noite.  Vereador Paulino de Moura  sr. presidente, srs. Vereadores, 
servidores desta casa, a imprensa através do diário da manhã, da radio gazeta, demais 
pessoas que nos dão a honra de estar na casa do povo, ao Romano presidente do 
PMDB, eu estou nesta tribuna sr. presidente a comentar um requerimento que fiz e esse 
requerimento esta exposto  que é no nome dos 10 vereadores, aonde nós fizemos um 
requerimento de repudio pelo não comprimento do DAER para a confecção das lombadas 
físicas na 285. o DAER compreendendo que o desgaste seria muito grande para o DAER 
e pra rodovia ele imediatamente autorizou a confecção destas lombadas e aí eu entendi 
que nada mais justo do que nós mandar u requerimento agora agradecendo pelo 
empenho e eu pedi pra minha assessora e ela coloca aqui que é em nome dos 10 
vereadores, tem que ser em nome dos 10 vereadores e vocês entendem que tem que se 
fazer um novo requerimento expresso o nome dos 10 vereadores, nós o faremos porque 
eu entendo que aquele momento não foi o momento do Vereador Paulino de Moura, do 
Vereador Antonio Azir, de qualquer outro vereador, foi um momento do Poder Legislativo, 
a força só teve porque os 10 vereadores tiveram a capacidade, tiveram a desenvoltura de 
elaborar esse requerimento. Então que se for vontade do plenário que seja colocado que 
este requerimento é em nome dos 10 vereadores. Sr. presidente até para que a gente 
possa deixar claro a questão de ordem do Vereador Paulino, da questão de ordem do 
Vereador Gilnei Jarré e da questão de ordem do Vereador Vilson Paese. Eu entendo, eu 
entendo que o requerimento ele não precisa mais, ou tanto mais de subsídios mas que o 
Dr. Peri já nos trouxe o que é que ele pensa, o que é que ele quer fazer e o município de 
Carazinho já o faz isso, o município de Carazinho através da sec. De desenvolvimento, a 
qual o Vereador Gilnei Jarré esteve a frente já o faz isso, só que nós queremos e pelo que 
eu entendi, pelo que eu vi, pelo que eu ouvi nós queremos que estejam um envolvimento 
na esfera mundial, na esfera estadual e na esfera federal, então eu entendo que esse 
requerimento ele pode ser feito, relacionado as autoridades deste país pra que nós 
possamos criar o fundo de aval concessionado para os pequenos empresários então eu 
acho que ... ( CAIU A CONECÇÃO DA RADIO PRO PLENARIO POR ALGUNS 
SEGUNDOS) ...  Fizemos outras coisas também na mesma noite pela essência da 
explanação que o apresentado trouxe pra nós do conhecimento que ele tem, no que ele já 
rodou. Então eu entendo, eu entendo, mas vou respeitar, eu entendo que nós poderíamos 
sim fazer na noite de hoje esse requerimento pra que nós de imediato nos envolvamos no 
problema e é um problema social, é um problema de desenvolvimento, é um problema 
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onde todos, todos, a sociedade ganha com isso e, então eu peço com toda a avenha, com 
todo o respeito ao presidente que ele defira ou não, eu gostaria  que fosse feito esse 
requerimento ainda na noite de hoje, sim Vereador Vilson Paese Vereador Vilson  Paese    
Obrigado Paulino pelo aparte, agora teria que ver através do seu Peri que é o autor que 
esta levando a todo o estado do RS e para fora no Brasil, a importância do assunto, se 
realmente há necessidade de que este documento saia desta casa na noite de hoje. Se 
não houver esta urgência, urgentíssima pra hoje, aí eu tenho que concordar e a sua 
colocação foi importantíssima vereador, eu tenho que concordar com o Gilnei, para que 
nós possamos realmente elaborar o assunto ta claro, tem necessidade temos que fazer, 
já deveria ter feito a 10 anos atrás quando entrou no congresso que nada fizeram, mas 
para que seja bem elaborado o documento aqui da casa com todo o conteúdo né, e 
certamente levará a copia também do apoio deste poder, mas a gente não sabe se 
precisa pra hoje ou se pode ser para manhã. Eu pergunto a vossa excelência.  Vereador 
Paulino de Moura sim vereador Antonio Azir.  Vereador Antonio Azir obrigado pelo 
aparte vereador. Eu até sugiro que este tema seja levado com proposição da câmara 
municipal de Carazinho e de repente convidar o Dr. Peri  a se fazer presente numa 
reunião da Ascamaja, porque eu acho que teria mais força do que somente da câmara 
municipal de Carazinho. Eu acho que é um tema muito interessante que poderia toda a 
região abraçar essa idéia né e aí remeter em nome da ascamaja que é a nossa 
associação aqui de todos os municípios ao qual nós pertencemos, creio eu que o efeito 
seria bem maior, obrigado.  Vereador Paulino de Moura  sr. presidente eu entendo, eu 
continuo entendendo que o seu Peri já disse já explanou, já explanou, que era 
interessante que isso chegasse o mais rápido possível em todas as esferas. Também 
compreendo que um documento melhor elaborado, melhor feito, ele tem o maior efeito. 
Ainda mais surgindo à possibilidade de se fazer também o encaminhamento a Ascamaja 
para que ela se envolva neste assunto. Então eu retiro a minha questão de ordem, não 
gostaria que este requerimento fosse então na noite de hoje, mas peço, e nós sabemos 
que nós temos varias ações durante, durante a nossa semana que isso não se expire, 
que é de suma importância na área de desenvolvimento pra que nós possamos fazer isso, 
seria isso sr. presidente, srs. Vereadores muito obrigado.  Presidente Vereador Luiz 
Leite está em discussão os requerimentos, eu acho que esta solicitação do Vereador 
Paulino de Moura, no meu entendimento também fosse elaborado durante a semana 
inclusive com um apoio a mais do seu Peri Sommer para que possamos levar  um 
documento com mais ênfase digamos assim né, ao governo do estado, a assembléia 
legislativa, a câmara dos deputados, ao senado e porque não solicitar através da câmara 
de Carazinho para que o seu Peri se faça presente na próxima reunião da Ascamaja, 
ocupando o tempo  para que ele possa explanar , porque são trinta e poucos municípios 
que se fazem presentes, representados, para que a idéia deste projeto ganhe mais força 
a nível regional também. Então vamos elaborar durante a semana Vereador Paulino, fica 
melhor enquadrado para que nós possamos colaborar ainda mais neste processo 
importante aí que é o desenvolvimento das pequenas empresas. Não havendo mais 
vereador querendo se manifestar colocamos em votação, vereadores que concordam 
permaneçam como estão os demais se manifestem, aprovado os requerimentos por 
unanimidade. Solicito ao sr. Secretario para fazer a leitura do nº e autor das moções que 
irão a votação nesta noite.  Secretário Vereador Cláudio Santos moção de nº 01 de 
autoria Vereador Paulino de Moura PTB, moção anexa do Vereador Vilson Paese PDT,  
moção de nº 15 também anexa do Vereador Gilnei Jarré PSDB,   moção de nº 02 de 
autoria Vereador Luiz Leite PDT, moção de nº 03 de autoria Vereador Luiz Leite PDT,   
moção de nº 04 de autoria Vereador Luiz Leite PDT, moção de nº 10 de autoria Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB anexa a moção de Nº 04,  moção de nº 05 de autoria Vereador 
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Luiz Leite PDT,  moção de nº 07 de autoria Vereador Felipe Sálvia PDT, moção de nº 08 
de autoria Vereador Vilson Paese PDT,  moção de nº 09 de autoria Vereador Adroaldo De 
Carli PMDB, moção de nº 11 de autoria Vereador Adroaldo De Carli PMDB,  moção de nº 
12 de autoria Vereador Adroaldo De Carli PMDB,  moção de nº 13 de autoria Vereador 
Cláudio Santos PSDB, moção de nº 14 de autoria Vereador Gilnei Jarré PSDB, moção de 
nº 16 de autoria Vereador Gilnei Jarré PSDB, moção de nº 17 de autoria Vereador Felipe 
Sálvia PDT. Presidente Vereador Luiz Leite. Está em discussão as moções. Não 
havendo vereadores que queiram discutir, colocamos em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão os demais se manifestem. Aprovadas as moções 
por unanimidade.  Solicito ao sr. secretário para que proceda a leitura do projeto de lei 
dos 10 vereadores desta casa que deu entrada a poucos instantes para ir a votação ainda 
nesta noite com referencia ao horário livre do comercio dos supermercados de Carazinho.  
Secretário Vereador Cláudio Santos PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2008 
AUTORIA: Vereadores Adroaldo De Carli, Antônio Azir, Cláudio Santos, Felipe Sálvia, 
Gilnei Jarré, Jaime Fragoso, Josélio Guerra, Luiz Leite, Paulino de Moura e Vilson Paese. 
EMENTA: Acrescenta a alínea “c” no § 4º, do art. 107, da Lei Complementar nº 03/85. Art. 
1º - É acrescentada a alínea “c” no § 4º, do art. 107, da Lei Complementar nº 03/85, nos 
seguintes termos: c-) aos domingos é proibida sua abertura, salvo mediante Convenção 
Coletiva ou Acordo Coletivo de Trabalho. Art. 2º - Esta Lei Complementar entra em vigor 
na data de sua publicação. Sala de Reuniões Antônio Libório Bervian, 07 de Julho de 
2008. Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Cláudio Santos, Vereador Gilnei Jarré, 
Vereador Josélio Guerra, Vereador Paulino de Moura, Vereador Antônio Azir, Vereador 
Felipe Sálvia, Vereador Jaime Fragoso, Vereador Luiz Leite e Vereador Vilson Paese.  
Presidente Vereador Luiz Leite  solicito ao sr. secretário para fazer a leitura  da ementa 
e autor dos referidos projetos que irão a votação nesta noite. Secretário Vereador 
Cláudio Santos Projeto de Decreto Legislativo 002/08, Autor: Mesa Diretora. Dispõe 
sobre a concessão da honraria “COMENDA LEONEL DE MOURA BRIZOLA” ao Senhor 
João Osório Marins de Almeida, nos termos da Lei Municipal n° 6.800/08.  Decreto 
Legislativo 003/08, Autor: Mesa Diretora, Dispõe sobre a concessão da honraria 
“COMENDA LEONEL DE MOURA BRIZOLA” à empresa Carazinho Veículos Ltda, nos 
termos da Lei Municipal  n° 6.800/08, Projeto de Decreto Legislativo 004/08, Autor: Mesa 
Diretora,  Dispõe sobre a concessão da honraria “COMENDA LEONEL DE MOURA 
BRIZOLA” ao atleta Arceni Barbosa “Nuno”, nos termos da Lei Municipal  n° 6.800/08 
Projeto de Decreto Legislativo 005/08, Autor: Mesa Diretora, Dispõe sobre a concessão 
da honraria “COMENDA LEONEL DE MOURA BRIZOLA” à empresa Irmãos Thonnigs 
Ltda – “Max”, nos termos da Lei Municipal n° 6.800/08. Lei Complementar 007/08, Autor: 
Executivo Municipal. Define Percentual para consignação em folha de pagamento para o 
ano de 2008.  Presidente Vereador Luiz Leite solicito ao sr. secretário para fazer a 
leitura dos pareceres da comissões de justiça e finanças, bem como da ordem econômica 
e social dos referidos projetos Secretário Vereador Cláudio Santos Parecer da 
comissão de Justiça e Finanças de todos os decretos legislativos também da lei 
complementar de autoria do executivo municipal, são todos do mesmo teor apenas 
mudando o relator de cada lei complementar ou decreto legislativo. 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 07/07/08 Vereador Antonio Azir Presidente 
Vereador Gilnei Jarré Secretário e Vereador Josélio Guerra membro. O mesmo 
acontecendo com os pareceres da comissão da Ordem Econômica e Social, onde muda 
apenas e tão somente o relator de cada decreto legislativo ou da lei complementar do 
município do executivo. Parecer. O presente projeto de lei se encontra apto a ser incluído 
na ordem do dia. Sala das reuniões 07/07/08. Vereador Vilson Paese Presidente, 
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Vereador Cláudio Santos Secretario e Vereador Paulino de Moura Membro. Presidente 
Vereador Luiz Leite está em discussão os pareceres das comissões de justiça e 
finanças, bem como da Ordem econômica e social, está 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 Ordem econômica e social por 
unanimidade. Colocamos em discussão os projetos de lei com os pareceres já aprovados. 
Vereador Paulino de Moura.  Vereador Paulino de Moura  sr. presidente, srs. 
Vereadores, o Leonardo com seus filhos, seja bem vindo mais uma vez na casa. Eu vou 
me posicionar favorável a votação de um projeto de lei onde você esta autorizando para 
que o desconto em folha  passe de 40 para 80 %  para o servidor municipal, mas vou 
dizer que eu entendo que isso não deveria acontecer, porque o servidor vai passar a ter 
desconto do seu salário poderá usar o seu salário até 80 % para ser descontado em folha, 
sobra 20% pra ele poder usufruir, gastar esse recurso em outros estabelecimentos e 
outros segmentos. Eu entendo que ele já esta achatado, ele já esta gastando mais quase 
do que ganha e nós estamos autorizando e não é problema nosso, nós temos que votar 
se assim é a vontade, mas eu entendo que a associação deles ela tem um percentual de 
ganho em cima de um convenio aonde ela esta conveniando com alguma empresa e o 
ganho é também para a associação. Então eu entendo que é um pouquinho perigoso, um 
pouquinho preocupado, mas cada cidadão vai ter que arcar com a sua responsabilidade, 
eu entendo que nós não deveríamos fazer isso, mas como houve um parecer da 
associação dos servidores municipais a Aprocar se posicionou contrario a este, a este 
autorização. Então também Vereador Gilnei esse é um projeto que eu entendia que tinha 
que se discutir mais, mas como a vossa senhoria em nome da comissão de justiça e 
finanças solicitou o parecer da associação, eu vou votar favorável tanto ao parecer como 
ao projeto porque houve uma manifestação dos servidores públicos municipais através do 
seu sindicato. E pra concluir sr. presidente através de um projeto de decreto legislativo 
nós estamos fazendo uma homenagem ao sr. João Osório Martins de Almeida, é o nosso 
barbeiro, é um dos barbeiros mais antigos hoje residindo em Carazinho e o Jorge que é o 
seu companheiro de muitos anos é o barbeiro mais velho de Carazinho, então eu entendo 
que nós estamos valorizando uma pessoa que muito, muito fez por Carazinho cortando o 
nosso cabelo, fazendo a nossa barba e ele me confessa que só um prefeito não fez a 
barba e não cortou o cabelo com ele, isso é lindo, isso é bonito, e eu tenho dito que a 
homenagem ela tem que ser feita enquanto a pessoa vive, porque depois que ela faltar, 
depois que ela partir fazer inúmeras homenagens, tem que fazer enquanto ela ta viva, 
porque? Por que eu entendo que enquanto viva ela esta ali para receber para ter 
sentimento, para ter alegria, para chorar, então por isso que esta casa esta de parabéns, 
tem outros vereadores que tem também outros projetos neste sentido e eu fico feliz e 
peço a vossa senhoria para nós aprovarmos isso para que o seu Osório o nosso barbeiro 
venha a esta casa para receber esta comenda, seria isso sr presidente, srs, vereadores, 
muito obrigado. Presidente Vereador Luiz Leite continua em discussão os projetos com 
os pareceres já aprovados, não havendo vereadores querendo se manifestar colocamos 
em votação. Vereador Antonio Azir. É que o sr. ficou sentado, fui meio rápido  Vereador 
Antonio Azir  sr. presidente, srs. Vereadores, todas as pessoas presentes na casa, 
especialmente ao colega e amigo, Leonardo, o nosso abraço. Creio eu que o projeto mais 
importantes desta noite é o projeto da, ou seja do fechamento dos supermercados aos 
domingos onde os 10 vereadores, creio eu que com bom senso aderiram a idéia de que 
realmente esta casa tinha que se manifestar, tinha que se posicionar quanto a abertura do 
comercio aos domingos e que esta casa também teria que proteger o trabalhador  que 
somente através do sindicato não estava conseguindo já que a lei era dúbia, e através 
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disso os supermercados conseguiram uma liminar na justiça, e creio eu que com a 
aprovação dos 10 vereadores, pelo menos por enquanto, por um bom tempo este 
fantasma não mais rondará aos comerciários de Carazinho, porque se outros segmentos 
do comercio tentarem também a abertura no mesmo intuito de abrir aos domingos 
certamente esta casa estará vigilante, certamente esta casa também ingressará também 
com um projeto proibindo o trabalho aos domingos porque ficou claro que depois da 
audiência publica que nós realizamos aqui na ultima terça feira  que a comunidade de 
Carazinho não quer que o seu povo trabalhe aos domingos e os próprios empresários do 
ramo concordam de que realmente Carazinho ainda não comporta também este trabalho  
aos domingos. Então creio eu que todos os vereadores né, sem sombra de duvidas estão 
de parabéns por chegarem a um consenso  e realmente decidirem unanimemente pelo 
fechamento dos mercados aos domingos, seria essa a referencia que eu gostaria de fazer 
e também reforçar o pedido ao presidente desta casa, referente a convocação das 
assistentes sociais para virem a esta casa, o presidente esta me dizendo que virão 
segunda feira para nos tratarmos também de um assunto muito importante que é sobre a 
isenção da divida ativa, então certamente segunda feira nós estaremos reunidos comas 
assistentes sociais debatendo este assunto e chegando a um bom termo também, 
obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  continua em discussão  Vereador Cláudio 
Santos para discutir os projetos  Vereador Cláudio Santos  sr. presidente, colegas 
vereadores, pessoas que já foram anteriormente nominadas, só para colaborar com a s 
palavras do Vereador Antonio Azir e que fique registrado também nesta tribuna e nos 
anais da casa de que quando apresentado por este vereador o projeto de lei que 
regulamentava o horário que regulamentava a abertura dos mercados aos domingos, das 
8 as 13 e na oportunidade quando discutido ainda sem estar em apreciação o projeto o  
Vereador Antonio Azir  colocava de que entraria com uma emenda e que a emenda dele 
seria aprovada pelos demais vereadores e que estaria se  buscando o fechamento dos 
mercados aos domingos, só para que fique registrado sr. presidente, que na oportunidade 
eu disse que se houvesse a possibilidade eu assinaria junto e votaria junto esse projeto. 
Coisa que estou fazendo, que hoje na parte da manhã da assessoria da mesa retirei o 
projeto de minha autoria que estava em tramitação, não pretendo em momento pelo 
menos algum, nesse, nesse momento colocar em pauta esse projeto, retiro e creio sr. 
presidente que retiro em definitivo e só para afirmar aquilo que eu havia dito na tribuna de 
que se viesse hoje, segunda feira, com os demais vereadores assinando esse projeto eu 
estaria assinando conforme eu fiz e estaria votando junto conforme vou fazer apenas para 
que fique registrado nesta tribuna aquilo que eu havia colocado a questão de quase dois 
meses atrás quando começou essa discussão, apenas sendo coerente e registrando, não 
só registrando mas principalmente fazendo aquilo que quando empenho a palavra eu vou 
até a final só para fazer esse registro, para que fique registrado nos anais da casa.  
Presidente Vereador Luiz Leite continua em discussão Vereador Jaime Fragoso. 
Vereador Jaime Fragoso sr. presidente, colegas vereadores, todas as pessoas já 
nominadas, imprensa escrita e falada, também os funcionários da casa, eu só vim a 
tribuna pra justificar o voto e justificar também a necessidade deste projeto e todos os 
vereadores concordaram e a audiência publica a gente tem que parabenizar o colega 
vereador Azir e o alemão onde propuseram esta audiência publica. Eu até vim e gostei da 
audiência publica porque na nossa constituição art.01 ele diz que todo poder emana do 
povo isso é a constituição de 88, e a constituição de 1967 a 69 era governo para o povo. 
Então nós devemos ouvir o povo sim, e a vontade do povo era que essa lei saísse e 
vamos ver o futuro. Então ta de parabéns a comunidade de Carazinho por ter uma 
câmara de vereadores que reconhece a necessidade e a vontade do povo. Seria isso sr. 
presidente.  Uma parte alemão.  Vereador Paulino de Moura  é só para justificar nós 
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tínhamos acordado que esta discussão não viria a baila porque já houve audiência publica 
onde discutimos profundamente e eu não estava presente porque eu estava a trabalho, 
eu quero justificar dizendo que esse vereador quando esse processo, desse projeto veio a 
baila ele sempre tomou a posição contraria e ao fechamento dos supermercados aos 
domingos, mesmo contrario a minha filha que pretendia que eu votasse diferente porque 
ela gostaria de continuar trabalhando na empresa Zafari. E dizer que é com muita alegria 
e com muita justiça divina e de Deus e de reconhecimento de que uma oportunidade onde 
eu me expressei aqui nesta casa, aqui nesta tribuna eu fui vaiado e algumas pessoas 
viraram as costas para mim a mesma coisa a vossa excelência vereador Jaime tentando 
auxiliar a nossa comunidade. E eu quero dizer pra essas pessoas que manipularam isso e 
que o fizeram isso que a justiça ela tarda, mas não falha, hoje sim, hoje eu vou votar com 
a minha convicção, com o meu pensamento contrario a abertura do comercio aos 
domingos principalmente de supermercados então eu gostaria assim sr. presidente de 
deixar isso registrado porque eu entendo que foi a maior injustiça que fizeram pra mim 
naquela noite no momento onde me viraram as costas, pessoas que eu ajudei muito, 
ajudei muito na área da saúde, na área diversas áreas tiveram a infelicidade e foram 
manipuladas para fazer aquilo naquela noite, então eu quero dizer que eu estarei sempre 
do lado da verdade e a verdade hoje esta com os comerciários e eu voto sim para a não 
abertura do comercio aos domingos, obrigado.  Vereador Jaime Fragoso  seria isso sr. 
presidente.  Presidente Vereador Luiz Leite  continua em discussão Vereador Felipe 
Sálvia para a discussão dos projetos que irão a votação nesta noite  Vereador Felipe 
Sálvia  sr. presidente, srs. Vereadores, eu quero pedir desculpas aos vereadores e 
elogiar a atitude do Vereador Cláudio Santos que disse e cumpriu, que quando entrasse o 
projeto nesta casa ele assinaria junto  com os vereadores, então ta de parabéns vereador 
por ter palavra e usando da palavra porque eu não pude vir na audiência pública, me deu 
um problema, não pude vir, e eu gostaria e disse ao Vereador Cláudio Santos de estar 
nesta audiência, até perguntei pra ti na hora que eu saiu pra fora e não pude voltar, mas 
assim oh, soube que a vontade do povo é fechar aos domingos, parabéns vereador azir, 
Vereador papai Noel, Vereador Paulino de Moura, parabéns a todos os vereadores no 
assinar o projeto de lei que fecha o comercio, os supermercados aos domingos, isso era a 
vontade do povo, eu a tempos não vinha comprando aos domingos nos supermercados 
aos domingos por entender desde que a índia teve aqui que ela falou que a forma correta 
seria o povo não ir aos domingos comprar, né, e eu parei de comprar por entender que o 
trabalhador tava sendo machucado e dizer que o fantasma como disse o Vereador 
Antonio Azir deve sumir, mas nós, esta casa devíamos ficar vigilantes, porque as vezes o 
empresariado no intuito de ganhar cada vez mais, mais e mais, machuca o trabalhador, e 
a gente tem que ficar vigilante pra ajudar essas pessoas que tanto precisam da gente, 
muito obrigado, desculpe. Vereador Paese quer um aparte.  Vereador Vilson Paese 
quero um aparte, mas acho que vossa excelência ainda tem tempo, se a presidência 
assim achar que poderia entrar com o aparte.  Presidente Vereador Luiz Leite  pois não 
vereador.  Vereador Vilson Paese  até para mim não usar a tribuna. Realmente tem 
razão o legislativo porque vai dar condições novamente para que os mercados de bairro, 
o pequeno mercado que trabalha com a sua família, que não precisa mão de obra de fora, 
que é o dia que ele vai ganhar mais, que é o domingo, quando os mercados grandes, os 
supermercados e os hipermercados abrir naturalmente que o povo vai para o grande, não 
vai comprar no pequeno, então nós estamos pensando no pequeno mercado lá do bairro 
para que realmente possa sobreviver e permaneça é o assunto que trás aqui hoje o 
palestrante, os pequenos empresários empreendedores, obrigado pelo aparte.  Vereador 
Felipe Sálvia muitos desses mercados estavam fechando, pela concorrência muito 
grande com o grande, então estavam fechando esses mercadinhos, então esta casa esta 
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de parabéns  mais uma vez eu volto a dizer por fazer esse projeto e por dar entrada hoje 
e para votar hoje mesmo, na noite de hoje, obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  
continua em discussão os projetos, Não havendo vereador querendo discutir colocamos 
em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão os demais se 
manifestem. Aprovado os projetos de lei que deram entrada nesta casa para votação 
nesta noite por unanimidade. Gostaria antes de encerrar cumprimentar as demais 
pessoas que chegaram no decorrer desta reunião, bem como o Ivomar de Andrade 
presidente sindical, presidente de agremiações partidárias que aqui se encontram, seus 
colegas de trabalho, mas eu quero aproveitar a oportunidade e informar os srs. 
Vereadores que a sessão ainda não esta encerrada, quero aproveitar a oportunidade de 
desejar a todos os vereadores que estão buscando a reeleição bem como os dirigentes 
partidários que aqui se encontram, a todos os candidatos a vereadores, de todos os 
partidos que irão para este pleito de 2008, desejar boa sorte a todos que consigam seus 
intentos, que logrem êxito em seus trabalhos nesta campanha que não será fácil e 
aqueles que merecerem retornar a esta casa que retornem, aqueles que merecerem 
conquistar uma cadeira nesta casa legislativa que deus os conduza a esta casa, os 
demais candidatos o Adroaldo que esta concorrendo a prefeito, vereador desta casa 
tenha sucesso em sua campanha que consiga o seu intento, bem como os demais 
candidatos a prefeitos também partidos que estão coligados, que Deus conduza a todos 
da melhor maneira e que vençam os melhores.  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 14/07/08 neste plenário, e 
boa noite a todos. 
 
 
 
 
 
 
 
         Vereador Luiz Leite                                               Vereador Cláudio Santos  
                   Presidente                                                                Secretário  
 


