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Ata da Reunião Ordinária iniciada no dia 14 de Julho de  2008 e encerrada no dia 15 
de julho de 2008.........................................................................................................Ata 32  
  
 
 
 
 
Presidente Vereador Luiz Leite; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus 
declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Carazinho do dia 14 de julho de 2008. Convido o Vereador Vilson Paese  para proceder à 
leitura de um trecho da Bíblia e que todos  se posicionem em pé; (leitura da bíblia); 
Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 07 de julho de 2008, não havendo 
vereador querendo se manifestar, coloco em votação, aprovada a ata do dia 07 de julho 
de 2008 por unanimidade. Inicialmente quero cumprimentar os servidores da Casa, os 
senhores vereadores, a imprensa escrita e falada, as nossas assistentes sociais que se 
encontram no plenário da Casa, diretores de escolas, os grêmios estudantis, demais 
dirigentes eclesiásticos, a imprensa escrita e falada, Sr. Peri Sommer, Fridel Thönnigs, 
que aqui se encontra, da empresa Max, Sr. Arthur Scheibe, que aqui se encontra da 
Carazinho Veículos, que serão homenageados nesta noite, bem como nossos amigos 
Nabor, que aqui se encontra, meu ex-colega de trabalho, é uma satisfação tê-los aqui. 
Convido o senhor secretario para fazer a leitura do expediente da presente reunião. 
Secretario Vereador Cláudio Santos: Expediente da Reunião Ordinária do dia 14 de 
julho de 2008. Of. Circ. 059/08 da Comissão de Assuntos Municipais da Assembléia 
Legislativa do RS, convida para XXIII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras 
Municipais e II Encontro Nacional de Vereadores, ambos de 22 a 25 de julho. Telegrama 
do Ministério da Saúde, informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 
143.938,00. Of. 1029/08 Caixa Econômica Federal Superintendência Norte Gaúcho 
informando liberação de recursos financeiros para o Município de Carazinho, no valor de 
R$ 17.738,04. ICCAP convida para curso “Atribuições do Vereador, Processo Legislativo 
e Peculiaridades em Ano Eleitoral, de 23 a 26 de julho em POA. Of. 0120/08 do Executivo 
Municipal, encaminha projeto de lei nº 098/08, o qual autoriza abertura de crédito 
suplementar no valor de R$ 1.000,00, no orçamento do CAPSEM. Of. 0121/08 do 
Executivo Municipal, encaminha projeto de lei nº 099/08, o qual altera a redação do Art. 1º 
da Lei Municipal nº 6.792/08, de 21/05/08, que autoriza a concessão de direito real de uso 
de um imóvel à empresa Rodrigás Comércio e Distribuição de Gás Liquefeito Ltda. 
Presidente Vereador Luiz Leite: A seguir, convido o Sr. Secretário a fazer a leitura das 
indicações, requerimentos e moções, apresentados pelos senhores vereadores na 
reunião desta noite. Secretário Vereador Cláudio Santos: INDICAÇÕES: I 1.499/751/08 
– Do Vereador Paulino de Moura – PTB - Sugere ao Executivo Municipal seja prestada 
homenagem para o primeiro Prefeito Municipal de Carazinho. I 1.500/752/08 – Do 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB - Solicita novamente com urgência para que a 
Secretaria de Obras realize reperfilagem asfáltica na Avenida Flores da Cunha, nas 
proximidades do Coqueiro Supermercados localizado no Bairro São Pedro. Solicitação 
dos motoristas. I – 1.501/753/08 - Do Vereador Adroaldo De Carli – PMDB - Solicita para 
que a Secretaria de Obras realize limpeza e recolhimento de entulhos ao longo da 
extensão da Rua Tamoios, localizada no Bairro Conceição. Solicitação dos moradores. I – 
1.502/754/08 - Do Vereador Adroaldo De Carli – PMDB - Solicita para que a Secretaria de 
Obras realize limpeza e recolhimento de entulhos atrás do Pavilhão da Capela Igreja Bom 
Jesus localizado no Bairro Sommer. Solicitação dos moradores. I – 1.503/755/08 - Do 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB - Solicita para que a Secretaria de Obras realizar 
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patrolamento, cascalhamento e limpeza no final da Rua Tamoios, cruzamento com a Rua 
Xavantes, localizadas no Bairro Conceição/São Jorge. Solicitação dos motoristas e 
moradores. I – 1.504/756/08 - Do Vereador Luiz Leite – PDT -  Solicita para que a 
Secretaria de Obras execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e 
limpeza da Rua Berlim, principalmente em frente ao número 508, no Bairro Sassi. Solicita 
ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor competente a poda das árvores 
existentes na Rua Gilberto Matiotti, em frente ao número 352, no Bairro Vila Rica. Solicita 
para que a Secretaria de Obras execute trabalhos de capina e limpeza na Rua Castro 
Alves, principalmente na esquina com a Rua Santa Terezinha, próximo a escola Paulo 
Frontin, no Bairro Santo Antônio. Solicita a Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da Rua Independência, no Bairro 
Fábio. Solicitação dos moradores. Solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 
Setor Competente a poda das árvores existentes na Rua dos Pinheiros que dá acesso 
aos cemitérios católico e municipal, bem como capina e limpeza das passarelas para 
pedestres. Solicita a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos no 
calçamento da rua Anita Garibaldi, no Bairro Loeff. Solicita a Secretaria de Obras que 
execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua 
Carajás, no Bairro São Jorge. Solicita a Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
reparos na pavimentação asfáltica da rua Fernando Ferrari, no Bairro Conceição. I – 
1.505/757/08 - Do Vereador Jaime Fragoso – PSDB - Para que a Secretaria de Obras 
realize trabalhos de limpeza ao lado dos trilhos no perímetro urbano. I – 1.506/758/08 - Do 
Vereador Jaime Fragoso – PSDB – Solicitando a Secretaria de Obras a realização de 
melhorias no calçamento em toda extensão da Rua Ervino Rhoden, no Bairro Borghetti.  
I – 1.507/759/08 - Do Vereador Jaime Fragoso – PSDB – Solicitando a Secretaria de 
Obras a realização de operação tapa buracos na Rua Anchieta, entre a Rua Iracema e a 
Av. Flores da Cunha, no Bairro Operária. I – 1.508/760/08 - Do Vereador Vilson Paese – 
PDT - Ratificando para que o Sr. Prefeito determine a Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de conserto do calçamento da Rua Itararé, no Bairro Centro. Solicitação dos 
moradores. Ratificando para que o Sr. Prefeito determine a Secretaria de Obras que 
execute trabalhos de conserto do calçamento da Rua La Salle, no Bairro Boa Vista. 
Solicitação dos moradores. Ratificando para que o Sr. Prefeito determine a Secretaria de 
Obras que execute trabalhos de conserto do asfalto na Rua Independência no Bairro 
Glória. Solicitação dos moradores. Solicita para que a Secretaria de Obras  execute 
trabalhos de ensaibramento e compactação da Rua Camilo Scherer, no Bairro São 
Sebastião. Solicitação dos moradores. Solicita para que a Secretaria de Obras execute 
trabalhos de conserto do calçamento da Rua Parecis, no Bairro Conceição. Solicitação 
dos moradores. I – 1.509/761/08 - Do Vereador Felipe Sálvia – PDT - Solicitamos que o 
Executivo Municipal determine ao setor competente a realização de melhorias em toda 
extensão da Rua Antônio Vargas, no Bairro Loeff. I – 1.510/762/08 - Do Vereador Felipe 
Sálvia – PDT – Solicitando ao setor competente que realize melhorias na esquina da Rua 
Anita Garibadi com a Rua São João Batista, no Bairro Braganholo. I – 1.511/763/08 - Do 
Vereador Felipe Sálvia – PDT – Solicitando ao Executivo Municipal para que providencie 
que em todos os postos de saúde do município seja exposta uma cópia da Lei Municipal 
que estabelece critérios para formação da fila de espera nos locais de prestação de 
serviços de saúde pública no Município de Carazinho, assim que a mesma for 
sancionada. I – 1.512/764/08 - Do Vereador Felipe Sálvia – PDT – Solicitando ao setor 
competente que realize com a maior brevidade possível, melhorias na Travessa Monte 
Alegre, no Bairro Floresta. I – 1.513/765/08 - Do Vereador Josélio Guerra – PMDB – 
Solicitando ao Executivo para que determine ao setor competente a colocação de placas 
indicando o nome das ruas no Bairro Sandri. I – 1.514/766/08 - Do Vereador Josélio 
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Guerra – PMDB – Solicitando ao Executivo para que determine ao setor competente a 
colocação de redutores de velocidade na Avenida São Bento. I – 1.515/767/08 - Do 
Vereador Josélio Guerra – PMDB – 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. Solicitação de moradores do bairro. I – 1.516/768/08 - Do 
Vereador Josélio Guerra – PMDB – Reiterando o pedido para que a Secretaria de Obras 
realize o patrolamento e cascalhamento da Rua Felipe Camarão, no Bairro Braganholo. I 
– 1.517/769/08 - Do Vereador Josélio Guerra – PMDB – Reiterando o pedido para que 
determine ao Setor Competente o estudo no sentido de realizar a pavimentação asfáltica 
das Ruas Francisco Rosa Marcondes e Henrique Teodoro Schütz, no Bairro Ouro Preto. I 
– 1.518/770/08 - Do Vereador Josélio Guerra – PMDB – Solicitando ao Executivo para 
que determine ao setor competente melhorias nas travessas do Beco da Cuiabá, no 
Bairro Glória.  I – 1.519/771/08 - Do Vereador Josélio Guerra – PMDB e do Vereador 
Vilson Paese – PDT – Para que o Prefeito Municipal estude inclusão da Lei que Dispõe 
sobre vagas de estacionamento reservadas a portadores de deficiência física no 
Município de Carazinho conforme Anteprojeto anexo. I – 1.520/772/08 - Do Vereador 
Cláudio Santos – PSDB – Solicita a Secretaria de Obras para que realize o 
cascalhamento na Rua Airton de Lima Rodrigues. I – 1.521/773/08 - Do Vereador Cláudio 
Santos – PSDB – Solicita a Secretaria de Obras para que realize a Limpeza e Capina da 
Rua Padre Gusmão no Bairro Sassi. I – 1.522/774/08 - Do Vereador Cláudio Santos – 
PSDB – Solicita a Secretaria de Obras para que realize melhorias na estrada que liga 
Carazinho ao Distrito de Pinheiro Marcado. REQUERIMENTOS R – 1.523/203/08 - Do 
Vereador Paulino de Moura – PTB – Solicitando o envio de oficio ao Senhor Evely Simas 
– Engenheiro Coordenador do DAER de Passo Fundo, para que, em nome do Poder 
Legislativo de Carazinho, seja realizada o mais breve possível restauração no asfalto da 
Avenida Flores da Cunha, trecho compreendido entre as Empresas COAPETRO & 
SODER ( saída para Não Me Toque ), eis que existem na referida extensão crateras na 
pavimentação asfáltica, sendo que para desviá-los é necessário invadir a pista contrária, 
causando desta forma insegurança no trânsito e tornando-o perigoso. R – 1.524/204/08 - 
Do Vereador Paulino de Moura – PTB – Envio de ofício ao Exmo. Sr. Diretor Presidente 
do FGTAS – SINE, Ronaldo Nogueira de Oliveira, solicitando especial atenção daquela 
entidade para que estude a possibilidade de realizar algum trabalho direcionado para os 
artesãos de nossa comunidade. Em nosso Município existem aproximadamente 300 
artesãos em virtude deste grande número de pessoas sugerimos que a FGTAS/SINE 
promova uma reunião com nossos artesãos embasados no Programa Gaúcho do Artesão. 
R – 1.525/205/08 - Do Vereador Paulino de Moura – PTB – Envio de oficio a Exma. Sra. 
Governadora do Estado do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius, solicitando especial atenção 
para que determine ao setor competente a imediata destinação de equipamentos 
“bafômetros” para o nosso Município, em virtude de que a partir da Lei da Tolerância Zero 
– Lei Seca, a Brigada Militar em nosso Município necessita destes para realizarem as 
efetivas abordagens e fiscalização, que segundo reportagens até o momento não foram 
destinados os referidos equipamentos para Carazinho, dificultando desta forma o 
trabalho. Ainda, solicitar ao Deputado Estadual representante de Carazinho Márcio Biolchi 
para que o mesmo interfira em favor do Município. R – 1.526/206/08 - Do Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB – Envio de ofício de mesmo teor a Direção da Concessionária 
da Rodovia – COVIPLAN, e ao DAER, na pessoa do Sr. Gilberto Teixeira, solicitando com 
urgência a construção de um trevo de acesso ao Campus da ULBRA Carazinho e uma 
rótula de acesso a entrada do Hiper Boa Vista. Há vários anos, estudantes da 
universidade reivindicam a construção de um trevo na entrada do campus. O ingresso à 
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universidade e ao Hipermercado é muito perigoso, uma vez que não há qualquer trevo ou 
rótula no local que facilite a conversão de quem trafega na faixa contrária. Assim, muitos 
alunos e clientes precisam aguardar no acostamento e cruzar a BR 285 e avenida, a fim 
de ingressarem no campus e no Hipermercado, o que tem sido motivo de grande 
preocupação por parte da comunidade. R- 1.527/207/08 - Do Vereador Adroaldo De Carli 
– PMDB – Envio de oficio às Centrais Elétricas de Carazinho – Eletrocar, na pessoa do 
Sr. Diretor-Presidente Romeu Giacomelli, solicitando ao departamento técnico da 
empresa para que seja efetuada a troca das lâmpadas fracas, por lâmpadas mais 
potentes na Rua Xavantes cruzamento com a Rua Tamoios, localizadas no Bairro 
Conceição/São Jorge. Solucionando definitivamente este problema da escuridão nas 
ruas, zelando pela segurança dos moradores, pedestres destas localidades. Solicitação 
dos moradores. R – 1.528/208/08 - Do Vereador Luiz Leite – PDT – Envio de oficio de 
profundo pesar aos familiares do Sr. Jairo Esteris ( Corujão ), pelo seu falecimento 
ocorrido no último dia 14/07/2008, o qual manifestamos os mais profundos sentimentos 
pelo infausto acontecimento. Perder um ente querido nunca é fácil, devemos nos consolar 
com as palavras que Jesus Cristo nos deixou: “ Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê 
em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim nunca morrerá”. (JO 11.21). 
R – 1.529/209/08 - Do Vereador Gilnei Jarré – PSDB -  Anexo ao nº 6. R – 1.530/210/08 - 
Do Vereador Gilnei Jarré – PSDB – Envio de oficio externando condolências aos 
familiares do Sr. Júlio César de Quadros pelo seu passamento ocorrido esta semana, em 
nossa cidade. Expressamos nosso pesar e auguramos a família a superação deste 
lamentável e melancólico episódio. “crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim; em 
verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu 
faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai”. ( Jô 14, 11-12). R –  
1.531/211/08 - Do Vereador Gilnei Jarré – PSDB – Envio de oficio externando 
condolências aos familiares do Sr. DANTE AMÉRICO TOMÉ pelo seu passamento 
ocorrido neste final de semana. Expressamos nosso pesar e auguramos à família a 
superação deste lamentável e melancólico episódio. “crede-me que estou no Pai, e o Pai 
em mim; em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as 
obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai”. ( Jô 14,11-
12). MOÇÕES  M – 1.532/394/08 - Do Vereador Vilson Paese – PDT – Anexo a de nº 1. M 
– 1.533/395/08 - Do Vereador Paulino de Moura – PTB – Envio de oficio parabenizando a 
equipe de futsal feminino da Jarré Engenharia que sagrou-se campeã no Campeonato 
Municipal de Futsal na semana passada, ainda foi invicta com seis jogos e seis vitórias, 
respectivamente. Sucesso as atletas e ao professor pelo bom desempenho da equipe. M 
– 1.534/396/08 - Do Vereador Cláudio Santos – PSDB – Envio de oficio de cumprimentos, 
parabenizando a Mini Empresa Tic Tac SA, pela conquista do Prêmio de melhor produto 
regional do Rio Grande do Sul dentro do programa Junior Achievement. Que esta 
conquista seja apenas para confirmar na vida de cada membro desta mini empresa que 
são capazes de vencer qualquer obstáculo, como a Bíblia nos diz em 1 João 2:13 “Jovens 
vós sois forte”. Que Deus abençoe esta equipe.  M – 1.535/397/08 - Do Vereador Jaime 
Fragoso – PSDB – Anexo a de nº 2. M – 1.536/398/08 - Do Vereador Vilson Paese – PDT 
– Anexo a de nº 2. M – 1.537/399/08 - Do Vereador Adroaldo De Carli – PMDB – Envio de 
oficio parabenizando a Posse da nova Diretoria do Lions Centro de Carazinho, na pessoa 
do Sr. Presidente Radamez Amende, posse realizada no dia 28 de junho nas 
dependências do Hotel Plaza Sul. Desejamos sucesso à diretoria da nova gestão e aos 
demais colaboradores. M – 1.538/400/08 - Do Vereador Adroaldo De Carli – PMDB – 
Envio de oficio parabenizando a Escola de Pais de Carazinho, na pessoa da Sra. 
Coordenadora do projeto Valéska Walber, pelas comemorações do Primeiro ano de 
atividades da Escola de Pais no Município comemorados em 11 de julho de 2008. A 
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escola tem o princípio de formar os pais para uma educação sadia dos filhos. O pai e a 
mãe têm que exercer a função e saber fixar limites para os filhos. Nossos parabéns a toda 
direção e demais colaboradores pelo desenvolvimento e sucesso deste projeto. M – 
1.539/401/08 - Do Vereador Adroaldo De Carli – PMDB – Envio de oficio parabenizando a 
ULBRA Campus Carazinho, na pessoa do Sr. Diretor do Campus Valdemar Sjlender e na 
pessoa da Sra. Vera Lúcia Della Valle Biolchi – Coordenadora do Curso de Direito, pela 
inauguração recentemente do Núcleo de Mediação, junto ao Espaço ULBRA, no centro de 
Carazinho. Através dele os estudantes de Direito terão a oportunidade de estagiar e 
adquirir novas experiências na área jurídica. Nossos parabéns a toda direção e demais 
colaboradores. M – 1.540/402/08 - Do Vereador Adroaldo De Carli – PMDB – Envio de 
oficio de mesmo teor parabenizando a Associação Comercial e Industrial de Carazinho – 
ACIC, na pessoa do sr. Coordenador do Projeto Júnior Achievement Jocélio Nissel 
Cunha, e a Escola Estadual Érico Veríssimo, na pessoa da sra. Professora Jussara 
Weisheimer, pelo recebimento do Prêmio de Melhor Produto Regional do Rio Grande do 
Sul, dentro do programa Junior Achievement. Escola conquistou o seu primeiro prêmio 
com a confecção de um relógio a partir de materiais recicláveis com nome do produto 
“Relógio D’Hora”. O município conta agora com 12 prêmios de melhor produto regional e 
um prêmio de melhor produto do Rio Grande do Sul, totalizando 13 prêmios. M – 
1.541/403/08 - Do Vereador Adroaldo De Carli – PMDB – Envio de ofício parabenizando o 
Clube de Aviação de Carazinho, na pessoa do Sr. Presidente Dimar Jéferson Neuwald, 
um dos idealizadores do projeto, pela fabricação da primeira aeronave em Carazinho e 
lançamento do primeiro vôo sobre a cidade no dia 04 de julho de 2007. Aeronave 
baseada em projeto americano, com tecnologia alemã e fabricação local foi testada e 
aprovada. Sendo a realização de um sonho que nasceu numa garagem no Bairro Glória. 
Nossos parabéns a toda direção e demais colaboradores. M – 1.542/404/08 - Do 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB – Envio de ofício parabenizando a E.M.E.F. Eulália 
Vargas Albuquerque – CAIC, na pessoa das Sras. Coordenadoras do Projeto Professora 
Maria Haidê Strasser, Julien Moraes e Ivena Ine Schaeffer, pelo lançamento do projeto no 
dia 07 de julho, dos alunos e professores, do 1º ao 5º ano “Junte-se a nós para juntos 
construirmos um mundo de amor e paz”. Projeto visando integrar a escola, família e 
comunidade em atividades de conscientização para diminuir os índices de violência no 
nosso município. M – 1.543/405/08 - Do Vereador Adroaldo De Carli – PMDB – Envio de 
oficio parabenizando a Associação Comercial e Industrial de Carazinho – ACIC, na 
pessoa do Sr. Vice-Presidente da Área Comercial Jocélio Nissel Cunha, e na pessoa do 
Sr. Giovani Farias – Presidente do Conselho da Comunidade do PECAR, pela 
reivindicação levada e deferida pela Delegacia da Receita Federal, com sede em Passo 
Fundo, recebendo mais uma doação na área de informática neste mês de julho de 2008, 
sendo 04 notebooks para o 38º Batalhão da Brigada Militar de Carazinho para os setores 
administrativos da corporação. M – 1. 544/406/08 - Do Vereador Jaime Fragoso – PSDB – 
Envio de oficio ao Sr. Ivomar de Andrade, Presidente do Sindicato dos Comerciários, 
parabenizando pela posse como membro da nova diretoria da Federação dos 
Comerciários do Rio Grande do Sul, realizada no dia 04 do corrente em Porto Alegre. M – 
1.545/407/08 - Do Vereador Jaime Fragoso – PSDB – Envio de oficio ao Gerente da 
Agência do Banco Bradesco o Sr. Nilson Aparecido Dias extensivo aos demais 
funcionários, parabenizando pela reforma da agência, um belíssimo espaço que visa dar 
maior comodidade aos usuários da agência e se enquadrar no cumprimento das leis de 
acessibilidade. M – 1.546/408/08 - Do Vereador Gilnei Jarré – PSDB – Anexo a de nº 8. M 
– 1.547/409/08 - Do Vereador Gilnei Jarré – PSDB – Anexo a de nº 3. M – 1.548/410/08 - 
Do Vereador Gilnei Jarré – PSDB – Envio de Ofício de cumprimentos a João Tiago 
Teixeira Seibt, formando do curso Ciência da Computação da UPF, que estará colando 
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grau no dia 19 próximo. Externo pelo presente o reconhecimento dessa conquista, 
enaltecendo a trajetória de vida de um jovem que enfrentou e venceu desafios, e que por 
certo teve a grandeza de fazer deles metas para se tornar cidadão, profissional, ser 
humano melhor. M – 1.549/411/08 - Do Vereador Gilnei Jarré – PSDB – Envio de oficio de 
cumprimentos a Sra. Maria Gorete Souza Cavalheiro, proprietária da Danceteria Garotas 
da Gogo, parabenizando pela passagem dos 09 anos de atividades em nosso município. 
Moção Subscrita pelo Vereador Antônio Azir. M – 1.550/412/08 - Do Vereador Paulino de 
Moura – PTB – Envio de oficio parabenizando a Direção da Escola Estadual Ernesta 
Nunes, na pessoa de sua Diretora Janete Ross, ao Auxiliar Técnico Luciano Cardoso 
Vidal, pela conquista no futsal masculino quando a mesma sagrou-se campeã na Final 
Estadual Circuito SESC, realizado dias 05 e 06 na cidade de Santa Cruz do Sul. Sucesso 
aos atletas e ao professor pelo bom desempenho da equipe. M – 1.551/413/08 - Do 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB – Envio de oficio de cumprimentos a Escola Estadual de 
Educação Profissional de Carazinho – EEPROCAR, na pessoa do Diretor João Diniz 
Gonçalves e sua competente equipe de trabalho, pelo alavancamento desta unidade de 
ensino, deveras importante ao contexto educacional regional. Referendando o 
comprometimento com a formação técnica em agropecuária, buscar a remodelação 
curricular em momento tão significativo para a transformação sócio-econômica do 
município, chancela o investimento que ora se anuncia, bem como o compromisso com o 
desenvolvimento regional. M – 1.552/414/08 - Do Vereador Luiz Leite – PDT – Envio de 
oficio de cumprimentos ao jovem GIOVANI BATISTA – Presidente do Grêmio Estudantil 
da Escola Marquês de Caravelas extensivo aos demais integrantes, parabenizando pelos 
relevantes trabalhos prestados pelo grêmio a toda comunidade durante estes dois anos 
frente a entidade. Presidente Vereador Luiz Leite: Passaremos agora a entrega da 
Comenda Leonel de Moura Brizola aos representantes e proprietários da Carazinho 
Veículos, na pessoa do Sr. Arthur Scheibe, e também a empresa Irmãos Thönnigs, 
conhecida como MAX, na pessoa do seu Diretor Fridel Thönnigs. Convido aos lideres de 
bancadas para que conduzam os homenageados até a Mesa dos Trabalhos para que 
recebam as homenagens. Convido ao Vereador Vilson Paese para que proceda a entrega 
da Comenda Leonel de Moura Brizola ao Sr. Fridel Thönnigs. (palmas). Convido ao 
Vereador Jaime Fragoso para que proceda a entrega da Comenda Leonel de Moura 
Brizola ao representante e Diretor da Carazinho Veículos, Sr. Arthur Scheibe. (palmas). 
Concedemos a palavra, enquanto isso eu gostaria de registrar e peço ao Sr. Secretário 
para que proceda a leitura....Secretário Vereador Cláudio Santos: Decreto Legislativo 
013/08 de 08 de julho de 2008: Dispõe sobre a concessão de honraria Comenda Leonel 
de Moura Brizola a empresa Irmãos Thönnigs – MAX, nos termos da Lei Municipal nº 
6.800/08. 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 concedido a 
honraria Comenda Leonel de Moura Brizola a empresa Irmãos Thönnigs Ltda – MAX, nos 
termos da Lei Municipal nº 6.800/08, pelos relevantes serviços prestados ao Município de 
Carazinho, atuando há 40 anos em nossa cidade, sempre investindo e acreditando no 
potencial de nosso município. Art. 2º - A entrega da honraria será no dia 14 de julho de 
2008, durante a reunião ordinária desta Casa Legislativa. Art. 3º - Este Decreto Legislativo 
entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Reuniões, 08 de julho de 2008. 
Vereador Luiz Leite – Presidente. Vereador Jaime Fragoso – Secretário. Decreto 
Legislativo nº  011/08 de 08 de julho de 2008. Dispõe sobre a concessão de honraria 
Comenda Leonel de Moura Brizola a empresa Carazinho Veículos Ltda, nos termos da Lei 
Municipal nº 6.800/08. 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 à empresa Carazinho 
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Veículos Ltda, nos termos da Lei Municipal nº 6.800/08, pelos relevantes serviços 
prestados ao município de Carazinho, atuando há 72 anos em nossa cidade e sempre 
investindo e acreditando no potencial de nosso município. Art. 2º - A entrega da honraria 
será no dia 14 de julho de 2008 na reunião ordinária desta Casa Legislativa. Art. 3º - Este 
Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Reuniões, em 08 
de julho de 2008. Vereador Luiz Leite – Presidente. Vereador Jaime Fragoso – Secretário. 
Presidente Vereador Luiz Leite: Neste momento concedemos a palavra aos nossos 
homenageados, pela ordem que queiram, para que, pelo tempo de dez minutos, possam 
se pronunciar. Sr. Arthur Scheibe – Diretor da Empresa Carazinho Veículos Ltda: Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Carazinho, Sr. Luiz Leite; Senhores Vereadores, 
colaboradores, senhoras e senhores. Quero agradecer em nome da empresa Carazinho 
Veículos Ltda, por esta homenagens anos nossos 73 anos de atividades no comércio de 
Carazinho. Homenagem esta que foi lembrada pelo amigo e também vereador Vilson 
Paese e por esta Casa. Confesso aos senhores que esses 73 anos é uma longa jornada 
que não foi fácil. Encontramos pedras, buracos e encruzilhadas nesse nosso caminho. 
Mas Deus nos deu forças e a sabedoria suficiente para vencermos e chegarmos até a 
terceira geração em nossa empresa. Empresa esta que hoje abrange 70 municípios, uma 
filial, pontos de venda e atividades no ramo agropecuário. Porém nunca descuidamos e 
sempre fizemos de tudo para que os ensinamentos do nosso fundador estivesse sempre 
em primeiro lugar, honestidade, humildade, respeito e confiança, por sinal, hoje, 
sentimentos que não se encontram facilmente por aí. E com isso nós continuamos e 
sempre gerando empregos. Agradeço mais uma vez a todos os senhores e a todos 
aqueles que nos ajudaram a chegar até aqui. Com muita sinceridade de toda a nossa 
empresa, de todos os nossos colaboradores, principalmente da nossa Diretoria, muito 
obrigado. ( palmas ).  Presidente Vereador Luiz Leite: Concedemos agora a palavra ao 
nosso amigo e empresário também, Sr. Fridel Thönnigs, representando a empresa MAX. 
Sr. Fridel Thönnigs – Proprietário da Empresa Irmãos Thönnigs Ltda – MAX: Não 
vou falar tão rápido como o Cláudio, né, porque olha eu penso assim eu acho que tem 
que passar um sinteco na garganta e o interessante assim a gente entende tudo o que ele 
fala, né. Perante também a homenageada que é a Carazinho Veículos, na pessoa do seu 
diretor Arthur, nós somos guri, né, 73 anos, já é um trajeto de vida. Nós temos só 40. A 
minha filha diz pai este ano vamos fazer 40 anos de existência da empresa oficialmente 
instalada em Carazinho, porque ela começou em 48 vamos dizer assim, quando terminou 
a guerra o meu pai depois de perder quase toda a família em duas guerras seguidas, 
pensou em sair longe daquele barril de pólvora que era e se instalar em outro país. Era 
para ser a Austrália mas não deu certo. Veio para Carazinho a convite de uma empresa 
chamada Máquinas Marek, saudosa Máquinas Marek e veio direto a Carazinho. E o 
pessoal lá da exportação dos emigrantes, dos imigrantes né, diz a moça assim, a 
secretária: olha seu Max não achei no mapa esta cidade Carazinho não existe, porque 
não fica em São Paulo, lá tem a Volkswagen se instalando, lá tem a mercedes se 
instalando, as empresas grandes da Alemanha estão se instalando ali. Diz ele: não ali é 
muito grande. Ai os nossos americanos vão apontar os mísseis e vão derrubar tudo, como 
fizeram na minha terra já duas vezes. Pensando nisso, os americanos estão se 
aproximando de novo a quarta esquadra, o quarto exército da marinha, a quarta marinha 
está se aproximando de novo do Brasil só porque tem um pouquinho de petróleo além 
das fronteiras, das duzentas milhas e vão cuidar agora da nossa fronteira para não 
atacarem nós né. Será que vai estourar mais uma guerra? Pensando nisso da para 
lembrar também a Metalúrgica Fritz, são duas empresas que simplesmente sumiram do 
mapa. Porque talvez Carazinho não soube cuidar desses empreendimentos e quando eu 
trabalhei no Fritz tinha eu era o numero 28 e chegamos a 600, em 64, e hoje 



 8 

simplesmente sumiram. A empresa MAX eu acho que ela está hoje atuando porque ela 
talvez seja persistente ou como dizem teimam com o alemão para ver, né. É teimoso 
quem teima com o alemão, somos teimosos. Eu vejo com satisfação alguns funcionários 
nossos eu tinha dito quem sabe nós convidamos todos, a  empresa para virem aqui e não 
teria lugar suficiente aqui dentro, porque nós também já éramos oitocentos e já não 
somos mais tanto, podíamos ser mais. A Metalúrgica Fritz hoje era para ser cinco mil o 
projeto do seu Fritz que eu conheci, era para cinco mil não era para ser seiscentos, mas 
infelizmente também não existe mais. Nós temos aí gente que tem mais tempo do que eu 
na empresa e como sou o dono da empresa, ela já está chegando na terceira geração, o 
pai, eu sou o filho e a Suzana que é a minha filha também ta teimando conosco já faz um 
bom tempo, não vou dizer o tempo porque moça não gosta de dizer a idade, mas ela está 
teimando conosco lá. Eu sempre digo uma empresa gostaria de ter uma filha com esta 
característica, não sendo obrigada a trabalhar numa empresa da família com gosto e com 
garra. Ela está conosco. Nós temos também funcionários com 36 anos o Nabor alguém 
aqui viu ele, talvez seja o campeão hoje que está conosco. De 40 para 36 falta pouco, ele 
está porque quer, eu estou lá porque vocês sabem, não posso sair. E temos ex-
funcionários aí, temos o zeca da fundição, o João, o Jairo, o Paludo. Você já trabalhou lá 
né, o Presidente também já trabalhou lá, é uma satisfação. Muitos já trabalharam, talvez 
milhares já passaram por lá mas estamos aí, nós não paramos no tempo, antes o 
Vereador Paese nos lembrou como é que está, se está bombando, está beleza. Mas 
realmente, meus testemunhos estão aí, trabalho tem. O Sandro que o diga, trabalho tem 
de monte. Mas em 2003 que era um bom momento, onde o soja estava dezoito dólares o 
saco e nós recebíamos cinqüenta e dois reais, hoje o saco ta trinta e oito dólares e não 
recebemos cinqüenta e dois reais, então tem alguma coisa errada. Nós recebíamos por 
um equipamento nós chamamos de unidade padrão de produção, nós chegamos a mil e 
duzentas unidades padrão por mês onde em 2003 ela valia dois mil e oitocentos a 
unidade padrão, hoje não conseguimos vender, colocar no mercado por mil, novecentos e 
sessenta reais, na média a unidade padrão, só que este ano já aumentou 60% a matéria 
prima e não conseguimos repassar, então a dificuldade é muito grande. Como diz o Arthur 
falta cento e cinqüenta mil reais, realmente, só cento e cinqüenta mil reais dos que faltam 
mais dos que deveria de ganhar, são quatrocentos e cinqüenta mil. Então realmente tem 
empresários legitimamente brasileiro por opção numa empresa nacional aonde não tem 
aonde se defender, realmente é teimoso e persistente. Também lembrando o Peri 
Sommer diz, neste momento me fugiu da memória o que nós estávamos falando, eu ia 
dizer alguma coisa mas a minha idade já está ficando avançada também não é. Mas a 
Kepler Weber que recebeu há poucos dias quatrocentos milhões de reais do Banco Previ 
do Banco do Brasil para fechar o furo do caixa, eu queria ter esse troquinho ai para tocar 
o futuro da empresa, porque o rombo desse aumento de matéria prima já é bem maior do 
que isso de lá para cá... QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. Devido a queda de energia 
elétrica em nossa cidade, o Sr. Presidente, Vereador Luiz Leite SUSPENDEU A 
REUNIÃO. Presidente Vereador Luiz Leite: A reunião ordinária do dia 14 de julho de 
2008 para o dia 15 conforme o adiamento da sessão de ontem a noite por falta de energia 
elétrica, estamos dando prosseguimento no dia 15 de julho de 2008, às 11:00 horas da 
manhã. Pergunto aos senhores vereadores se os projetos, requerimentos e moções 
vamos votar em bloco. Vereador Paulino de Moura: Questão de Ordem Sr. Presidente. 
Presidente Vereador Luiz Leite: Pois não, vereador. Vereador Paulino de Moura: A 
Moção de nº 18 eu gostaria que fosse votada em destaque. Presidente Vereador Luiz 
Leite:  Pois não, estará em destaque a moção de nº 18 de autoria do Vereador Gilnei 
Jarré, subscrita pelo Vereador Antonio Azir. Presidente Vereador Luiz Leite: Solicito ao 
Sr. Secretário que proceda a leitura do número e do autor dos requerimentos que irão a 
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votação nesta reunião ordinária. Secretário Vereador Cláudio Santos: Requerimento de 
nº 1 de autoria do Vereador Paulino de Moura – PTB; Requerimento de nº 2 de autoria do 
Vereador Paulino de Moura – PTB; Requerimento de nº 3 de autoria do Vereador Paulino 
de Moura – PTB; Requerimento nº 4 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 
Requerimento de nº 5 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; Requerimento 
de nº 6 de autoria do Vereador Luiz Leite – PDT; Requerimento de nº 8 anexo ao 
Requerimento de nº 6 de autoria do Vereador Gilnei Jarré. Requerimento de nº 7 de 
autoria do Vereador Gilnei Jarré – PSDB e Requerimento de nº 9 de autoria do Vereador 
Gilnei Jarré. Presidente Vereador Luiz Leite: Está em discussão os requerimentos. 
Vereador Paulino de Moura para discutir os requerimentos. Vereador Paulino de Moura:  
Sr. Presidente, Srs. Vereadores, funcionários da Casa, ao amigo Clayton que acaba de 
chegar. Tivemos a oportunidade de fazer um requerimento ao Presidente da FGTAS, Sr. 
Ronaldo Nogueira, aonde nós queríamos que o programa gaúcho de artesanato ele seja 
melhor aproveitado, melhor feito no município de Carazinho, porque nós hoje temos em 
torno de trezentos artesãos ao qual a Prefeitura tem feito um trabalho em cima desses 
artesãos e eu quero dizer aqui que a primeira Dama Thaíse está de parabéns porque ela 
tem incentivado essas pessoas mas nós temos coisas melhores para esses artesãos que 
é o programa gaúcho de artesanato aonde lá em Porto Alegre nós temos a casa do 
artesão aonde os artesãos do estado podem lá ficar por uma semana expondo o seu 
produto, aonde lá tem um projeto de lei aonde os órgãos de governo, órgãos municipais, 
pode-se fazer convênios com esses artesãos, tanto na linha de postos de combustíveis, 
na linha de compra de material para essas pessoas fazerem a sua obra, então eu acho 
que temos que aproveitar mais. Trazer aqui o Presidente da FGTAS, trazer aqui o 
Coordenador do Programa Gaúcho do Artesanato para poder subsidiar essas pessoas 
para que tenham uma linha melhor para poder fazer melhor o seu produto. Então este é 
um dos requerimentos. Eu queria, Sr. Presidente, só para encerrar porque eu não posso 
deixar de registrar nesta tribuna uma situação que nós votamos aqui e que nós vamos 
decidir de novo aqui é relacionado ao horário livre dos supermercados. Eu quero dizer ao 
Dr. César Souza, já disse pessoalmente para ele de que este vereador e acredito que os 
demais vereadores foram eleitos para legislar, nós então quando da uma cestinha de 
Natal, na Páscoa, no Dia da Criança nós éramos meramente assistencialista. Quando nós 
fomos convocados para votar uma ação nesta Casa ele vai pro jornal, e ele não disse de 
mim, ele disse de nós, que nós pagaríamos um preço muito caro por isso por ter votado 
uma lei no entender dele  que é inconstitucional. E eu disse para ele: Quando você quiser 
legislar tu bota o teu nome para concorrer porque daí sim eu vou te respeitar como 
legislador. Como advogado, eu disse bem assim, usei esta expressão: Eu pego e 
assassino alguém ali e te contrato para ti me defender qual vai ser a tua ação como 
advogado, tentar me inocentar. A Constituição Federal diz claramente que é atribuição do 
governo federal. A Constituição Estadual diz que é atribuição dos municípios, então no 
mínimo nós estamos a provocar as duas leis para se ter uma decisão mais coerente, uma 
decisão mais lógica. E eu não me arrependo uma virgula de ter votado este projeto, 
porque este projeto vai se regulamentar ou em cima da constituição federal ou em cima 
da constituição estadual referendada por uma lei municipal. Eu precisava dizer isso e o 
Presidente que me desculpe, eu tenho que deixar registrado nos anais desta Casa porque 
eu já disse isso para ele aonde estavam lá várias pessoas e muitas pessoas daquelas 
vieram me parabenizar e dizer que eu tinha razão, porque o papel do vereador nada mais 
é do que legislar, fiscalizar para que nós possamos ter nexo de ser vereador. Então este é 
o meu desabafo, este é o meu registro e eu acho que esta Câmara ela vai se posicionar, 
ela tem que se posicionar e nós fomos provocados ou nós fomos colocados em xeque 
porque como se fossemos analfabetos, pois ele quiz dizer isso de que nós não 
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entendemos de leis, que nós votamos conforme a nossa conivência política, mas na 
verdade não foi, foi uma provocação para regulamentar a situação do horário do comércio 
do supermercado aos domingos. Obrigado. Presidente Vereador Luiz Leite: Continua 
em discussão os requerimentos... Vereador Antônio Azir para discutir os requerimentos. 
Vereador Antônio Azir: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, a Ana que se encontra na 
Casa, o Clayton, todos os funcionários, a nossa saudação. Até porque devido o motivo de 
ontem a noite por falta de energia elétrica a reunião ter sido suspensa, eu gostaria de ter 
me manifestado na oportunidade então quero fazer agora com a anuência do Sr. 
Presidente e antecipadamente até pedir desculpa ao meu amigo, ao meu companheiro, 
meu colega Vilson Paese que foi o autor de um requerimento para a comenda  ser 
entregue a MAX, principalmente é uma empresa de 40 anos, é uma empresa que vem 
gerando empregos, é uma empresa carazinhense que nós admiramos, mas creio eu que 
o seu sócio proprietário proferiu palavras aqui que a mim foram ofensivas. Eu como 
carazinhense, como brasileiro, me senti ofendido. Porque o Brasil e o Carazinho nosso 
não é diferente acolheu a todos deste mundo. Aonde existia uma guerra, vinham para o 
Brasil porque aqui era um lugar seguro. Aonde existia uma necessidade econômica ou 
financeira, vinham para o Brasil porque aqui tudo se produz. Enfim nós temos de todas as 
nacionalidades, empresas japonesas, alemã, italiana, enfim creio eu que de todas as 
nacionalidades realmente. E o seu Thönnigs ele mesmo diz que veio fugido da Alemanha, 
veio fugido da Alemanha para Carazinho com uma mão a frente e a outra atrás e aqui 
teve a oportunidade de trabalho, aqui teve o acolhimento da nossa sociedade, do nosso 
município, do nosso país, e ele vem nesta tribuna aqui e desvaloriza o nosso Brasil, o 
nosso Carazinho, dizendo que a Alemanha é uma maravilha. E eu respeito muito o povo 
alemão, tenho muitos amigos de origem alemã, porque realmente é um povo trabalhador, 
mas também tenho que dizer que é um povo que provocou o maior genocídio da história 
do mundo, através do Hitler, um povo que ficou calado por um ditador, e aqueles que não 
ficaram calados para cá fugiram, como é o caso desta família. E se isso é tão bom, se a 
Alemanha possui tantos recursos, se as empresas são tão boas lá eu não entendo porque 
este senhor ainda se manter em Carazinho. Porque eu como carazinhense valorizo a 
minha terra e não admito que um empresário desta envergadura, esclarecido, venha a 
esta tribuna e diga que talvez a Aurora venha para Carazinho, que não existe nada sobre 
a Aurora. Ora, todos os senhores que tem conhecimento sabem que a área da Aurora já 
está medida, já está sendo negociada, que os cursos profissionalizantes já estão também 
em andamento para virem para Carazinho, toda a estrutura logística já está em 
funcionamento, todas as cooperativas que compõem a Aurora do Rio Grande do Sul já 
estão com todo o acompanhamento dos aviários que precisam ser realizados, da equipe 
técnica que precisa acompanhar os agricultores, enfim a Aurora, independente de quem 
seja o próximo prefeito terá responsabilidade de conduzir a Aurora e concretizar a Aurora. 
Mas então eu quero deixar aqui o meu repúdio, infelizmente eu não pude falar na frente 
deste senhor ontem, porque eu não gosto de falar das pessoas quando elas estão 
ausentes mas é a segunda vez que este senhor, que este empresário, vem a esta Casa e 
ofende o povo brasileiro, que ofende o povo carazinhense, que me parece ser o sabedor 
de tudo, ele sabe tudo, conhece tudo, Carazinho é ruim, o Brasil é ruim, mas eu acho que 
ele esquece que foi Carazinho que acolheu ele e sua família e foi aqui que ele fez o seu 
patrimônio que hoje nós sabemos que ele tem. Então, infelizmente, é a mesma coisa que 
a minha casa ter um problema, eu ter que sair de casa por algum motivo e pedir abrigo na 
casa do Paese, aí o Paese me dá um abrigo, me dá oportunidade de trabalhar, eu me dou 
bem na vida e depois começo a falar mal do  Paese e da sua casa e só valorizo a minha 
casa anterior. Então eu tenho que voltar para a minha casa. Me desculpem aqueles que 
não estão entendendo o meu desabafo mas sempre que falarem mal do Brasil e de 



 11 

Carazinho, eu estarei pronto para rebater porque realmente eu tenho muito amor por esta 
terra. Sim, Vereador  Paese....Vereador Vilson Paese: Obrigado Vereador Antônio Azir 
por me conceder um aparte, porque eu me sinto até responsabilizado porque a 
homenagem partiu de um requerimento deste vereador, e eu tenho que concordar com 
vossa excelência e até com os vereadores que ontem fizeram alguns comentários e tal. 
Quando você indica uma empresa, uma indústria, a gente indica pelo que ela representa 
ao município, agora o vereador que fez a indicação também não sabe o que a pessoa vai 
falar quando usa a tribuna. E os dois nossos indicados até o Jaime abriu mão até para 
fazer a parceria com a gente porque só podia indicar um de cada vereador, o Arthur da 
Carazinho Veículos falou poucos minutos e se colocou e até muito emocionado e pegou 
hoje de manhã, abriu a empresa e levou a placa e reuniu todos os servidores e leu o 
projeto a indicação e emocionado ainda passou para todos os diretores e servidores da 
casa lá, mostrando da importância do Poder Legislativo ter indicado o Carazinho Veículos, 
então as vezes a gente não acerta cem por cento né vereador, mas não foi com a 
intenção de nós querer trazer polêmica a este Legislativo ou com a intenção de prejudicar 
algum colega e tal. Nós ficamos triste mesmo quando Carazinho foi citado que a Aurora 
não viria e eu quando usei a tribuna mesmo no escuro disse que a Aurora é a realidade, 
esta já está conosco. Obrigado. Vereador Antônio Azir: É lógico que vossa excelência 
jamais teve a intenção disso e eu respeito muito, quero deixar claro aqui, que eu respeito 
muito a empresa MAX, é uma empresa que contribuiu para o nosso desenvolvimento, 
contribuiu para o emprego e nós temos no Brasil, eu não posso ficar discutindo já passou 
o meu tempo né, mas sabemos que tem o BNDES que financia muitas empresas e tudo, 
é claro que a empresa MAX não tem acesso porque vem quebrada há muitos anos e não 
tem acesso a esse tipo de linha de crédito, mas vamos deixar esta polêmica de lado, eu 
só queria fazer esse desabafo porque praticamente não dormi a noite, porque realmente 
eu não gosto de ficar com as coisas para dizer e não dizer. Também gostaria de pedir ao 
Sr. Presidente Luiz Leite que entre em contato novamente com as assistentes sociais que 
ontem se fizeram presente, creio eu que hoje deveriam estar aqui novamente, 
infelizmente não estão, para realizar a reunião com os vereadores sobre a lei da isenção 
que nós comentamos na reunião anterior. Presidente Vereador Luiz Leite: Só para 
complementar, Vereador, eu até não fiz questão de chamá-las hoje de novo devido o 
tempo, mas segunda-feira a gente providencia, na próxima reunião, para que nós 
possamos conversar com elas na sala da presidência ou até aqui mesmo na sessão. 
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 que se manifestem. Aprovados os requerimentos por 
unanimidade. Presidente Vereador Luiz Leite: Está em discussão o requerimento com 
pedido de destaque nº 18, é a moção, solicito então ao Sr. Secretário que leia então o 
número da moção que está em destaque, as moções agora, solicito ao Sr. Secretário para 
que leia os números das moções que irão a votação. Vereador Cláudio Santos: Moção 
nº 14 do Vereador Vilson Paese – PDT, anexo a moção de nº 1 de autoria do Vereador 
Paulino de Moura – PTB: Moção de nº 2 de autoria do Vereador Cláudio Santos – PSDB, 
anexo a moção de nº 12 de autoria do Vereador Jaime Fragoso do PSDB, e Moção de nº 
13 do Vereador Vilson Paese – PDT. Moção de nº 3 de autoria do Vereador Adroaldo De 
Carli – PMDB; Moção nº 4 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; Moção nº 5 
de autoria do Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; Moção nº 6 de autoria do Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB; Moção de nº 7 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli – 
PMDB; Moção nº 8 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; Moção de nº 9 de 
autoria do Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; Moção de nº 10 de autoria do Vereador 
Jaime Fragoso do PSDB; Moção de nº 11 de autoria do Vereador Jaime Fragoso do 
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PSDB; Moção nº 15 anexo a moção de nº 8  de autoria do Vereador Gilnei Jarré do 
PSDB; Moção de nº 16 anexo a de nº 3 de autoria do Vereador Gilnei Jarré do PSDB; 
Moção de nº 17 de autoria do Vereador Gilnei Jarré do PSDB; Moção de nº 19 de autoria 
do Vereador Paulino de Moura – PTB; Moção nº 20 de autoria do Vereador Gilnei Jarré do 
PSDB; Moção de nº  21 de autoria do Vereador Luiz Leite – PDT: Presidente Vereador 
Luiz Leite: Está em discussão as moções. Não havendo vereador querendo discutir, 
colocamos em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão os demais 
que se manifestem. Aprovadas as moções por unanimidade. Presidente Vereador Luiz 
Leite: Está em discussão a moção de nº 18 de autoria do Vereador Gilnei Jarré. Para 
discussão o Vereador Antonio Azir. Vereador Antônio Azir:  Sr. Presidente, Srs. 
Vereadores, esta moção aqui do Vereador Gilnei Jarré cumprimentando a Sra. Maria 
Gorete Souza Cavalheiro, proprietária da Danceteria Garotas do Gogo, parabenizando 
pela existência de nove anos de atividades em nosso município. Eu sei que desde ontem 
isso causou muita polêmica mas nós não deveremos ser tão hipócritas, hipocrisia toma 
conta as vezes do mundo porque é uma danceteria que tem alvará, possui alvará, possui 
endereço fixo, participa quem quer, vai quem quer na danceteria, ninguém é obrigado a ir, 
esta questão das garotas já está no congresso inclusive para ser aprovado como 
profissão porque eu acho que é uma das profissões mais desgastantes né, das mais 
antigas também, não reconhecidas, antes mesmo de Cristo nós somos sabedores que já 
existia a questão das garotas. Então eu vou votar favorável a moção de Gilnei Jarré 
porque creio que essa casa também recolhe ISSQN através da venda de bebidas e tenho 
a certeza que muitos freqüentam lá mas não querem dizer que freqüentam, não querem 
dizer que freqüentam. Então eu sou favorável a moção, até subscrevi a moção porque 
tem prédios, tem apartamentos, casas bonitas, luxuosas, motéis com piscinas com tudo e 
daí nada é feio, todo mundo acha bonito, todo mundo as vezes mantém um 
apartamentinho pago por aí, e aqui é uma danceteria que está lá, com placa, identificada, 
então não vejo porque Gilnei Jarré a gente não votar favoravelmente a esta moção, eu só 
não sabia do aniversário, eu não sei como é que o senhor ficou sabendo mas meus 
parabéns por ter este conhecimento. Obrigado. Presidente Vereador Luiz Leite: 
Continua em discussão a moção. Vereador Cláudio Santos para discutir a moção. 
Vereador Cláudio Santos: Sr. Presidente, colegas vereadores, tem sabedoria o 
Vereador Antonio Azir quando usa esta tribuna e diz de que tem todos os tributos 
recolhidos e de que cada um obviamente deve assumir aquilo que faz. Eu vou usar esta 
tribuna e dizer com toda a tranqüilidade sem hipocrisia que não sou freqüentador, não 
tenho nada contra os que freqüentam, cada um faz da sua vida o que quer, mas devo 
deixar registrado este é o meu pensamento de que a questão de duas semanas atrás 
estivemos discutindo numa audiência pública, Sr. Presidente, isto também é relevante 
onde foi abordado uma das situações que eu creio bastante séria em Carazinho com 
relação a abertura do comércio aos domingos e a desestruturação da família. Eu acho 
que passava naquele momento também a desestruturação da família também nesses 
devidos locais. Respeito a quem vai e quem queira ir, não tenho nada contra isso, só que 
eu também quero justificar, eu não me coloco como hipócrita, não me coloco como 
hipócrita, apenas para justificar o meu voto, voto contrário e acredito que deva ir quem 
queira fazer cada um é dono de sua vida, mas dias atrás nós discutimos sobre a 
desestruturação da família com relação a abertura do comércio aos domingos e hoje a 
Câmara é livre para fazer aquilo que quer e eu respeito, vota-se favorável incentivando 
algo neste sentido, tenho certeza de que eu não sou hipócrita porque não sou 
freqüentador, se fosse assumiria qualquer outra coisa que venha dizer que faça e que 
realmente eu assumo, só portanto para que não fique em branco esta oportunidade de 
dizer porque que eu voto contra esta moção. Este é o meu pensamento, muito embora 
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respeite o pensamento de cada um, só para que fique registrado Sr. Presidente o que nós 
discutimos há duas semanas atrás e a forma com que  vem a esta Câmara como vem a 
esta tribuna como vem a esta Casa esta moção, este é o meu pensamento muito embora 
respeite, estou disposto sem problema algum a ouvir qualquer que seja o pronunciamento 
de qualquer que seja outro vereador, mas só para justificar o meu voto contrário. 
Presidente Vereador Luiz Leite: Continua em discussão a moção...continua em 
discussão, não havendo vereador querendo discutir colocamos em votação. Vereadores 
que concordam permaneçam como estão, os demais de manifestem. Aprovada a moção 
por 5 votos a 4. Presidente Vereador Luiz Leite: Passamos agora a leitura dos projetos 
que deram entrada ontem mas por questão de falta de energia elétrica não foram lidos e 
serão votados em bloco e posteriormente a votação dos pareceres das comissões de 
Justiça e Finanças e Ordem Econômica e Social e finalmente os projetos. Solicito ao Sr. 
Secretário para que proceda a leitura dos projetos que deram entrada para votação. 
Vereador Cláudio Santos: PROCESSO Nº 1.431/145/08 – Projeto de Lei nº 095/08. 
Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza o CAPSEM doar bens de patrimônio. 
PROCESSO Nº 1.432/146/08 – Projeto de Lei nº 096/08. Autor: Executivo Municipal. 
Ementa: Autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento de 2008, no valor de R$ 
81.000,00. PROCESSO Nº 1.495/149/08 – Projeto de Decreto Legislativo nº 006/08. 
Autor: Mesa Diretora. Ementa: Dispõe sobre a concessão da honraria “COMENDA 
LEONEL DE MOURA BRIZOLA” ao Senhor Nei César Mânica, nos termos da Lei 
Municipal nº 6.800/08. PROCESSO Nº 1.496/150/08 – Projeto de Lei nº 098/08. Autor: 
Executivo Municipal. Ementa: Autoriza abertura de crédito suplementar no valor de R$ 
1.000,00, no Orçamento do CAPSEM. PROCESSO Nº 1.497/151/08 – Projeto de Lei nº 
099/08. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Altera redação do Art. 1º da Lei Municipal nº 
6.792/08, de 21/05/08, que autoriza a Concessão de direito de uso real de um imóvel à 
Empresa Rodrigás Comércio de Distribuição de Gás Liquefeito Ltda. Pareceres das 
Comissões de Justiça e Finanças e Ordem Econômica e Social. O parecer é o mesmo de 
todos os projetos e decreto, mudando apenas o relator. Comissão de Justiça e Finanças: 
PARECER: O presente Projeto de Lei é constitucional, e quanto ao aspecto financeiro 
nada a opor. Sala das Reuniões, 14 de julho de 2008. Vereador Antônio Azir – Presidente; 
Vereador Gilnei Jarré – Secretário; e Vereador Josélio Guerra – Membro. PARECER da 
Comissão da Ordem Econômica e Social também o parecer dos projetos e também do 
decreto são os mesmos, apenas mudando o relator de cada decreto ou projeto. 
PARECER: O presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia. 
Sala das Reuniões, 14 de julho de 2008. Vereador Vilson Paese – Presidente; Vereador 
Cláudio Santos – Secretário; 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. Não havendo vereadores querendo 
discutir os pareceres, colocamos em votação. Vereadores que concordam permaneçam 
como estão os contrários que se manifestem. Aprovados os pareceres da Comissão de 
Justiça e Finanças e da Comissão da Ordem Econômica e Social por unanimidade. Está 
em discussão os referidos projetos com os pareceres já aprovados. Está em discussão, 
vereadores que queiram discutir, não havendo vereador que queira discutir colocamos em 
votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os demais se manifestem. 
Aprovados os projetos por unanimidade. Eu comunico aos senhores vereadores de que 
segunda-feira que vem nós possivelmente as assistentes sociais estarão aqui presentes 
para nós fazermos uma reunião antes da reunião ordinária, uma questão de uns quinze 
minutos antes, aí pelas 7:00 horas se puderem se fazer presente, porque após terão mais 
três cidadãos agraciados com a Comenda Leonel de Moura Brizola para que não haja 
muito, não se perca muito tempo no decorrer da reunião. Pois não, vereador.... Vereador 
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Paulino de Moura: Questão de Ordem, só fazer uma justiça que na segunda-feira 
passada eu me pronunciei nesta tribuna e não identifiquei o nosso décimo primeiro 
vereador seu Silveira, e hoje eu estou seu Silveira a me penitenciar e pedir desculpas a 
vossa senhoria e hoje digo e agradeço pela sua presença. É o vereador que tem 
comparecido a todas as reuniões, e é um vereador não eleito, mas é um vereador amado 
por nós os dez vereadores e pela comunidade. Então seu Silveira continue freqüentando 
esta Casa, com certeza o senhor dá um brilho muito grande para este poder. Obrigado. 
Presidente Vereador Luiz Leite: Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, 
declaro encerrada a presente reunião, e convoco os senhores vereadores para a próxima 
reunião ordinária a ser realizada neste Plenário no dia 21 de julho de 2008, às 19h 30min, 
na próxima segunda-feira. Um bom dia a todos.    
 
 
 
 
 
         Vereador Luiz Leite                                               Vereador Cláudio Santos  
                   Presidente                                                                Secretário  
 


