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Ata da Reunião Ordinária do dia 21 de Julho de  2008.......Ata 33.   
  
 
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 21 de Julho de 2008. Convido o Vereador Cláudio Santos para proceder 
à leitura de um trecho da Bíblia e que todos  se posicionem em pé; (leitura da bíblia); 
Solicito ao Sr. Secretário para que proceda a leitura do expediente da presente Reunião 
Ordinária. Secretário Vereador Cláudio Santos: Expediente da reunião Ordinária do dia 
21 de julho de 2008: Ordem de Serviço nº 002/08, a qual veta o pagamento do auxílio 
combustível aos Vereadores desta Casa Legislativa, em face de determinação do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Ofício 341/2008 da Secretaria Municipal da 
Saúde, referente à prestação de contas das atividades da comissão de fiscalização, 
acompanhamento e avaliação do contrato de gestão firmado entre a sociedade 
beneficente CMPP e o Município de Carazinho do 1º semestre do Contrato em Vigor. 
Ofício nº 291 do Gabinete do Ministro da Fazenda, acusando recebimento da 
correspondência 723/08 de autoria do Vereador Felipe Sálvia. Telegrama do Ministério da 
Saúde informando liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, no 
valor de R$ 97.309,00. Presidente Vereador Luiz Leite: Quero cumprimentar 
primeiramente os servidores da casa, cumprimentar a imprensa escrita e falada, 
cumprimentar as autoridades aqui presentes, líderes comunitários, esportistas, também 
das agremiações partidárias que aqui se encontram, eclesiásticos, cumprimentar o Sr. 
Silveira, que nós consideramos o nosso 11º vereador pela freqüência nas reuniões 
sempre presente e, de imediato, antes da leitura das indicações, requerimentos e moções 
nós passaremos de imediato as entregas das comendas aos Senhores João Osório 
Marins de Almeida, Senhor Arceni Babosa, nosso Nuno, que tanto tem nos alegrado a 
nossa comunidade de Carazinho, através do esporte e também ao Senhor Nei César 
Mânica, e vamos deixar as considerações para que a nossa comunidade saiba da 
importância também do nosso Nei César Mânica que tem sido na nossa comunidade, 
bem como também do Sr. João Osório Marins de Almeida na sua prestação de serviço na 
nossa comunidade há muitos anos. Eu solicito ao Sr. Secretário para que proceda a 
leitura do Decreto Legislativo bem como da Lei que será hoje perante nossos 
homenageados com a comenda Leonel de Moura Brizola. Solicito ao Sr. Secretário para 
que proceda a leitura do Decreto Legislativo que homenageará hoje o Sr. João Osório 
Marins de Almeida, de autoria do Vereador Paulino de Moura. Secretário Vereador 
Cláudio Santos: Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2008, de autoria da Mesa Diretora, 
Ementa: Dispõe sobre a concessão da honraria Comenda Leonel de Moura Brizola ao Sr. 
João Osório Marins de Almeida, nos termos da Lei Municipal nº 6.800/08. Art. 1º - É 
concedida a Comenda Leonel de Moura Brizola ao Sr. João Osório Marins de Almeida 
nos termos da Lei Municipal 6.800/08, pelos relevantes serviços prestados ao município 
de Carazinho, atuando há 58 anos como barbeiro e pela dedicação e trabalho durante 
todo este tempo. Art. 2º - A entrega da honraria será no dia 21 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 dia 07 de julho de 2008. Assinado pelos 
membros da Mesa Diretora. Presidente Vereador Luiz Leite: Convido aos Líderes de 
Bancadas para que conduzam o Sr. João Osório Marins de Almeida para que receba a 
Comenda Leonel de Moura Brizola. Convido o Vereador Paulino de Moura para que 
proceda a entrega da Comenda ao Sr. João Osório. ( palmas ). Presidente Vereador 
Luiz Leite: Fica aberta a palavra ao Sr. João Osório se quiser fazer uso terá dez minutos 
para o seu pronunciamento. Usará da palavra o filho do Sr. João Osório para dizer 
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alguma coisa para a nossa comunidade, aos presentes pelo recebimento da Comenda 
Leonel de Moura Brizola. Representante do Sr. João Osório Marins de Almeida: Boa 
noite, Senhoras e Senhores, eu sou o genro é um prazer estarmos aqui com os senhores 
em que a comunidade de Carazinho na pessoa dos senhores legisladores, vereadores 
aqui presentes, e demais pessoas, trouxeram ou resolveram a distinguir o Senhor João 
Osório Marins de Almeida, pelos relevantes serviços prestados a esta cidade. Nós 
mesmos da família reconhecemos esses trinta e poucos anos como barbeiro em 
Carazinho. Vários outros anos até como Sub-Prefeito, e Sub-delegado no Município de 
Almirante Tamandaré, que era distrito e que daqui saiu. Sr. João Osório queremos 
cumprimentar, congratular com o senhor com todos os demais componentes da sua 
família porque o senhor, na sua trajetória, seja em Almirante Tamandaré, seja aqui em 
Carazinho nos marcou muito, tem nos marcado constantemente, dia a dia, pelo seu 
trabalho, pela sua distinção, pelo seu altruísmo, pela sua forma impar de ser, estas coisas 
marcam e Carazinho, neste momento, lhe homenageia, de uma forma modesta, mas de 
uma forma pública, fantástica na pessoa do vereador que foi autor deste projeto e desta 
lei. Senhores, pela família e por todos, infinitamente obrigado, grato. Presidente 
Vereador Luiz Leite: Concedemos a palavra também ao autor do Decreto Legislativo 
para fazer suas considerações. Vereador Paulino de Moura. Vereador Paulino de Moura 
– Sr. Presidente, Srs. Vereadores, a imprensa aqui presente, o homenageado o seu 
Osório, o qual temos uma afinidade muito grande porque eu tenho desde a minha infância 
eu tenho freqüentado o salão ao qual ele tem parceria por muitos e muitos anos junto com 
o Jorge. Quem não conhece o Jorge e quem não conhece o Osório. Mas esta noite Sr. 
Presidente e Srs. Vereadores, comunidade aqui presente, nós estamos em festa, porque 
temos um menino, um jovem que saiu de Carazinho para o mundo mas não perdeu a 
humildade, não perdeu o seu ser, que é o nosso amigo Nuno. Que Deus Nuno possa 
estar a te abençoar possa estar te protegendo a ti, a tua esposa e a tua família e que 
Deus e Deus sabe tudo Deus conhece todos e que também estivesse nesta noite porque 
é uma pessoa que trouxe para Carazinho uma possibilidade de desenvolvimento que se 
chama Aurora, que é o Nei César Mânica. Nei, a comunidade de Carazinho te agradece 
muito porque você em parceria com o Prefeito Alexandre, com a direção da Aurora você 
optou por trazer um empreendimento da grandeza da Aurora para o nosso município de 
Carazinho. Então eu como comunidade, eu como vereador te agradeço e te digo do fundo 
do coração, eu pelo que conheço da tua pessoa, não sou um amigo íntimo teu, mas te 
conhece como tu me conhece é através da persistência e através da resistência que nós 
conquistamos os nossos espaços e tu és o que és hoje, pela tua persistência pela tua 
liderança, pela tua pujança. Então está de parabéns você também sendo uma pessoa 
residente e é de Não Me Toque mas pensa no futuro da sua região no futuro de 
Carazinho. Parabéns a ti e a tua família e as pessoas que estão aí. Seu Osório, eu quero 
dizer a vossa senhoria que a sua simplicidade, a sua lealdade, a sua visão de futuro, 
como ex-sub-prefeito e ex-delegado e barbeiro em nosso município e atendendo com 
tanta destreza, com tanta dedicação porque ali é um comércio, mas o comércio não 
funciona só como um comércio, tem que ter o ser humano, tem que ter o coração, tem 
que estar disposto a aturar as pessoas que ali vão. Então você seu Osório, meu irmão, 
meu conselheiro, é com muita sabiência, eu nas horas difíceis da minha vida, nos 
momentos mais complicados da minha vida pública, eu fui me aconselhar com o senhor e 
com o Jorge. Eu acho que ali é a caixa de ressonância da nossa comunidade, porque ali 
vai pessoas de todas as cores, de todas as raças, todos os partidos e o senhor com 
aquela simplicidade que só a vossa pessoa tem , me aconselhou me ponderou algumas 
coisas,  e eu estou aonde estou porque muitas vezes eu fui lá para ouvir a vossa pessoa, 
ouvir as vossas explicações e também do Jorge. E eu quero dizer ao meu colega, 
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Suplente de Vereador Marcos que a Bancada do PTB estará aí hoje a representar os teus 
trabalhos, as pessoas que ora você homenageia nós estamos solícitos, nós estamos ao 
teu lado e com certeza o meu colega e líder de bancada Vereador Antonio Azir, vai se 
expressar sobre os trabalhos que tu desse entrada na noite de hoje. E que Deus possa 
estar abençoando seu  Osório, porque para mim e eu disse a vossa pessoa lá no hospital 
em Passo Fundo, para mim e para a minha visão, as pessoas que não devem e não 
poderiam ser homenageadas depois da sua falta, nós temos que homenagear as pessoas 
que tem prestado serviços para a nossa sociedade para a nossa comunidade enquanto 
elas estão vivas e que  bom para esta Casa que tem essa visão, porque esta Casa tem 
feito boas e belas homenagens as pessoas que de merecimento tem. Então uma boa 
noite a todos e que esta noite possa ser uma noite alegre, festiva mas principalmente com 
o nosso Pai, o nosso Mestre que é Deus. Boa noite a todos e que Deus abençoe a todos. 
(Palmas). Presidente Vereador Luiz Leite: Solicito ao Sr. Secretário para proceder a 
leitura do Decreto Legislativo que concede a Comenda Leonel de Moura Brizola ao Arceni 
Barbosa, o Nuno. Secretário Vereador Cláudio Santos: Projeto de Decreto Legislativo 
nº 004/08, de autoria da Mesa Diretora, Ementa: Dispõe sobre a concessão da honraria 
Comenda Leonel de Moura Brizola ao atleta Arceni Barbosa, o Nuno, nos termos da Lei 
Municipal nº 6.800/08. Art. 1º - É concedida a honraria Comenda Leonel de Moura Brizola 
ao atleta Arceni Barbosa ( Nuno ), nos termos da Lei Municipal nº 6.800/08, enaltecendo a 
brilhante carreira internacional cujos os constantes títulos vem reafirmando o potencial 
carazinhense no setor esportivo e ainda pelos trabalhos de ação social e cidadania para 
aqueles menos assistidos pela vida ou pela sorte. Art. 2º - A entrega da honraria será no 
dia 21 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, dia 07 de julho 
de 2008, assinado pelos membros da Mesa Diretora. Presidente Vereador Luiz Leite: 
Solicito ao lideres de bancadas para que conduzam o atleta Arceni, o Nuno, para que 
receba a homenagem. E solicito ao Vereador Autor deste decreto, Vereador Jarré, para 
que proceda a entrega. ( palmas ). Presidente Vereador Luiz Leite: Deixamos neste 
momento a palavra a disposição do nosso homenageado para fazer uso da palavra pelo 
espaço de dez minutos. Atleta Arceni Barbosa ( Nuno ): Uma boa noite a todos é um 
prazer outra vez voltar aqui e receber mais um prêmio, eu acho que tudo isso é trabalho, 
é sacrifício, eu procuro fazer isso desde que eu sai de Carazinho há 12 anos atrás, eu 
procuro levar o nome de Carazinho o mais alto, mas principalmente tudo a gente nunca 
consegue nada na vida sem amor, se tu fizer as coisas com dedicação vai sair de um 
jeito, mas se tu não colocar amor nas coisas não vai. Então eu procuro fazer sempre da 
melhor forma possível e hoje só uma coisa que eu fico sentido é quando eu vejo as 
crianças jogarem aí nas vilas, nas escolinhas e chega uma certa idade tem que sair fora 
daqui, jogar em Passo Fundo ou qualquer outro lugar porque hoje nós não temos uma 
equipe de futsal adulta aqui em Carazinho. Há tempos atrás tivemos duas equipes na elite 
do futsal gaúcho e Carazinho é conhecido nacionalmente e mundialmente através de 
seus jogadores, aqui sempre foi um celeiro de craques aqui em Carazinho e cada vez 
está surgindo mais e mais atletas que só infelizmente chega a uma certa idade vai para 
fora. Então de repente fica um apelo para amanhã ou depois no futuro próximo quem 
sabe possamos ter outra vez os ginásios cheios, os ginásios lotados aí. A gente procura 
fazer muito jogos beneficentes ai no meio do ano, quando a gente está de férias, para ver 
se motiva um pouco. Mas a respeito do prêmio eu gostaria de agradecer a todos vocês 
realmente de coração. Obrigado a todos principalmente a minha família também está aí 
me prestigiando hoje aí, e realmente de coração agradeço e o que passou, passou o ano 
que vem está aí de novo, em agosto começa de novo os treinamentos e temos que 
esquecer o que passou e provar de novo para nós mesmos para conquistar mais títulos e 
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o ano que vem procuro voltar aqui com mais títulos, quem sabe, não sei, mas obrigado a 
todos vocês de coração mesmo. Obrigado. Boa noite. Presidente Vereador Luiz Leite: 
Solicito ao Sr. Secretário para que proceda a leitura do Decreto Legislativo que concede a 
Comenda Leonel de Moura Brizola ao Nei César Mânica, de autoria do Vereador Cláudio 
Santos. Secretário Vereador Cláudio Santos: Decreto Legislativo nº 014/08. Ementa: 
Dispõe sobre a concessão da honraria Comenda Leonel de Moura Brizola ao Sr. Nei 
César Mânica, 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 ao Sr. Nei César Mânica, nos termos da Lei Municipal nº 6.800/08, pelos 
relevantes serviços prestados ao Município de Carazinho como Presidente da Cotrijal e 
em especial pela participação no processo para instalação da empresa Aurora. Art. 2º - A 
entrega da honraria será no dia 21 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, 15 de julho de 2008. Assinado pela Mesa Diretora. Presidente 
Vereador Luiz Leite: Posteriormente eu vou solicitar aos lideres das bancadas para que 
conduzam o Nei, eu gostaria de conceder a palavra ao Vereador Gilnei Jarré, autor do 
requerimento do Decreto que concedeu o prêmio Comenda Leonel de Moura Brizola ao 
nosso amigo e desportista carazinhense Nuno.  Vereador Gilnei Jarré: Sr. Presidente e 
Srs. Vereadores, quero cumprimentar em especial ao amigo Nuno e a sua família, Seu 
João Osório e o Sr. Nei Mânica, e dizer-lhes que soubemos da responsabilidade que 
temos hoje em podermos dizer algumas palavras que sintetize a tua vida, a tua jornada e 
me permita ler algumas considerações que acredito que são tantas e que algumas a 
gente conseguiu resumir e poder passar para vocês o que realmente a vida de Nuno. 
Primeiramente penso que temos que justificar o porque homenagearmos uma pessoa tão 
jovem morador apenas esporádico do nosso município, cujo referencial é o futebol, fator 
comum a tantos jovens carazinhenses. Essa referência Nuno, se deve pela admiração 
que nutre, como amigo, como desportista e tem unânime uma grande parcela da 
população de Carazinho, especialmente aos apaixonados pelo futebol. Nossos 
companheiros das categorias de base, Pinheiro, Sercesa, enfim dos campeonatos do 
Grêmio Aquático que servem de argumento sempre convincente para uma boa reunião de 
amigos, um bom churrasco, enfim uma boa confraternização. Ainda para que os jovens 
por aí à margem da sociedade sem perspectivas ou ambição vejam em você uma 
referência na motivação um estímulo, especialmente aqueles que tem aspiração esportiva 
alguma, mas que sabem identificar e você não somente um atleta bem sucedido mas um 
cidadão valoroso, ético e honrado. Mas como servir como um exemplo? Sendo o mesmo 
Nuno, morador de sempre da rua Salgado Filho, dependente de tradicional família 
carazinhense, um jovem que com sonhos tão idênticos e tantos outros que se permitiu 
além de sonhar desenvolver uma habilidade ímpar, que sonhou ir longe e resistiu a tantas 
privações que fazem outros retornarem muito breve, que são a saudade de casa, dos 
amigos, a falta da vidinha comum e de sempre. A constante cobrança que se significa 
estar em quadras estrangeiras. Permita-me também evidenciar aqui amigo Nuno, 
tornando público, o que grande parcela da população desconhece de um ser humano que 
anonimamente é capaz de desenvolver um trabalho social, de auxiliar os menos 
afortunados, auxiliar as escolas, entidades, instituições, associações e muito mais. 
Finalmente, Nuno, quero enfatizar que em nenhum momento tive intenções eleitoreiras de 
indicar o nome deste ilustre cidadão para receber esta distinção, até porque o ilustre 
cidadão como todos sabem nem participa dos pleitos pois já reside em outro país. Com a 
consciência dos justos, reitero a admiração pela brilhante trajetória construída e que 
outros mais sonhos se realizem e obrigado pelo ser humano que continua sendo. 
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Parabéns mais uma vez Nuno e que Deus abençoe a tua jornada. Muito obrigado. 
(palmas). Presidente Vereador Luiz Leite: Solicito aos lideres de bancadas para que 
conduzam até a Mesa o Sr. Nei César Mânica para que receba  a Comenda Leonel de 
Moura Brizola que será entregue pelo autor deste Decreto Legislativo, Vereador Cláudio 
Santos. (palmas). Presidente Vereador Luiz Leite: Concedemos a palavra pelo espaço 
de dez minutos ao Nei para que faça as suas considerações. Sr. NEI CÉSAR MÂNICA : 
Eu gostaria de inicialmente de saudar o nosso Presidente Luiz Leite, fazer uma saudação 
toda especial ao Vice-Presidente e proponente desta homenagem na qual eu estou sendo 
agraciado, meu amigo Cláudio Santos, aos demais vereadores, aos colegas 
homenageados, João Osório, meu amigo Nuno, aos presentes aqui, colaboradores da 
Cotrijal, diretores diretos, meus familiares, minha neta Camila. Dizer que neste momento 
realmente para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui na Casa do Povo de 
Carazinho recebendo esta distinção, esta homenagem, denominada Leonel de Moura 
Brizola. Que seu nome diz tudo, homem íntegro, que muito fez por Carazinho, pelo Rio 
Grande e pelo Brasil, aonde nós temos que ter e levar na nossa memória este grande 
homem público e que deixou um legado de exemplos que possamos seguir num trilho de 
desenvolvimento e progresso de nosso Carazinho e de nossa região. Eu gostaria de dizer 
que quando a Cotrijal veio a Carazinho alguns anos atrás, com um pouco de desconfiança 
mas nós tivemos aqui e recordo muito bem e fomos recebidos de braços abertos pelo 
Legislativo Municipal, pelo Executivo, pelos Sindicatos, pela imprensa, viemos aqui só 
com um objetivo, somar esforços e buscar nos integrar na comunidade. E aqui a Cotrijal 
construiu o seu caminho e com o passar dos anos adquiriu um patrimônio de cem por 
cento hoje que era a antiga coopera devolvendo este patrimônio ao seu verdadeiro dono 
que é o produtor, adquiriu a CESA que é na Avenida Flores da Cunha, adquiriu a 
Bianchini que é no Distrito Industrial, adquiriu a Avipal Granóleo no Distrito Industrial e 
aqui ela se fixou com um único objetivo, participar da comunidade para tentarmos ser um 
elo de ligação no desenvolvimento do agronegócio regional do Estado do Rio Grande do 
Sul. Eu com muita honra esta Casa me concedeu anos atrás como Cidadão Honorário. 
Então eu me sinto realmente em casa, me sinto reconhecido e extensivos a todos os 
nossos colaboradores e familiares e hoje pela segunda vez recebendo desta Casa esta 
homenagem que para mim é gratificante, emocionante e só nos dá um incentivo ainda 
maior para que possamos trabalhar desinteressadamente para o desenvolvimento 
regional. E nós em conjunto, como foi dito aqui pelo nosso amigo vereador, junto com o 
Legislativo, vocês ajudaram aprovando leis, junto com o nosso Prefeito e com toda o 
mérito a sua participação, o Executivo, as entidades de classe, as cooperativas da região 
nós buscamos trazer a Carazinho, porque Carazinho, porque sem bairrismo, Carazinho é 
um pólo de desenvolvimento, é uma cidade, um município que tem o maior 
entroncamento rodoviário do sul do país, aonde tem ferrovia, tem rodovias, tem 
aeroportos, tem uma infra-estrutura invejável, então uma cidade de mais de 60 mil 
habitantes. Então em cima de todos esses adjetivos e todas essas condições, nós 
buscamos sim um grande investimento para o Estado do Rio Grande do Sul. E 
conseguimos disputar com Mato Grosso, com o Paraná, com Santa Catarina e felizmente 
conseguimos trazer, com muita luta de todos este grande projeto que vai ser um divisor 
de águas na nossa região com certeza. São 3.200 empregos diretos, 1.500 indiretos, mais 
de 300 milhões de investimentos imobilizados aonde teremos mil aviários a campo, então 
vai ser realmente vai ser, é só quem viaja pelo Brasil e pelo Mundo aonde tem uma 
agroindústria desse porte o que ela gera de emprego em todas as atividades. Na cadeia 
hoteleira, no transporte, na educação, enfim na saúde, todo o setor vai ser beneficiado. 
Isso é um mérito de todos nós, isso nós temos que compartilhar com todos. Assim como 
em 2000 nós fizemos um  grande desafio em fazer uma exposição focada no agronegócio 
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que hoje é uma marca nossa desta região  do cooperativismo do Rio Grande, uma feira 
que na sua nona edição foi definida como feira internacional pela sua grandeza e pelo seu 
tamanho. Isso também já nasceu aqui na origem Carazinho ela ficou dentro desta região 
e hoje nós vemos com muito orgulho que é uma expodireto não mais nossa, mas do 
Estado e do Brasil. Então eu queria dizer isso para vocês que para mim e para a minha 
família eu me sinto lisonjeado, esse prêmio deveria ser de todos que ajudaram na nossa 
caminhada nesta trajetória e tenho a certeza que muito ainda se pode fazer porque o mais 
importante nós não fizemos, o mais importante é o que se tem que fazer amanhã. Então 
com esta visão e  com este entusiasmo que eu recebo e do meu amigo que me deixa 
muito lisonjeado o Vereador Cláudio Santos. Acho que foi uma bondade sua mais do que 
eu posso levar isso aqui como uma recordação eterna do Legislativo que é a Casa do 
Povo e sendo a Casa do Povo é o povo de Carazinho. Muito obrigado a todos os 
senhores. Presidente Vereador Luiz Leite: Com a palavra para as suas considerações o 
autor do decreto legislativo, Vereador Cláudio Santos. Vereador Cláudio Santos: Sr. 
Presidente, colegas Vereadores, pessoas que já foram anteriormente nominadas, 
familiares, amigos, quero cumprimentar o nosso ex-colega Vereador Bonaldi, que se faz 
presente também, quero cumprimentar os homenageados, os senhores João Osório, o 
Nuno e com certeza as palavras ditas pelos vereadores que nos antecederam dizem 
exatamente o porque da Câmara de Carazinho aprovada por unanimidade, ou seja, pelos 
dez vereadores render esta homenagem a cada homenageado. Sr. Presidente, depois do 
Nei falar fica difícil dizer alguma coisa, não é. Pelo conhecimento, por onde já esteve 
representando esta região, o Estado e também o País. E dizer que talvez seja e os outros 
homenageados o mínimo que a Câmara de Carazinho poderia fazer para reconhecer por 
tudo aquilo que já foi feito por você e pelos outros homenageados aqui por Carazinho. E 
eu resumo rapidamente as minhas palavras e também emocionado de que é uma forma 
de reconhecer alguém que tem demonstrado isso na prática para o desenvolvimento de 
Carazinho, da região, do Estado e do País. Dizer que a velocidade estabelecida pelo líder, 
Nei, determina o ritmo do grupo. E com certeza a Cotrijal vem cada vez mais aumentando 
o seu ritmo porque você como líder determina esse ritmo para que eles possam te seguir 
e desta forma desenvolver como vem sendo desenvolvida a Cotrijal.  Dizer também que a 
corrida nem sempre é ganha pelos mais velozes, mas sim por aqueles que permanecem 
correndo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo, muitas coisas as vezes fazemos 
errados por querer fazer pelo nosso tempo, a vontade de Deus é outra. Mas você tem 
sido abençoado com certeza porque o seu tempo tem sido o tempo de Deus e por isso 
todo este sucesso que tu tens tido e tem levado também várias pessoas juntas com este 
teu sucesso. Também para finalizar dizer de que Deus que é a base de tudo ele não 
escolhe os preparados, mas sim prepara os escolhidos. E com certeza Nei, Nuno e 
também o seu João Osório foram preparados por Deus para hoje estarem exercendo as 
suas funções, tanto no futsal, quanto na barbearia, quanto na direção da Cotrijal enfim 
aonde vocês colocam a ponta do pé de vocês com certeza Deus está dizendo amem 
porque está abençoando a cada um de vocês. E dizer, para finalizar Sr. Presidente, de 
que a importância da outorga ela não está em recebê-la, mas sim em merecê-la e todos 
vocês com certeza merecem levem da Câmara de Carazinho de todos os dez vereadores 
a certeza de que são pessoas realmente ilibadas e também pessoas confirmadas por 
estas comunidades como pessoas realmente escolhidas, eleitas, para receber essas 
outorgas da Câmara. Parabéns as famílias, aos familiares, aos amigos, aos 
colaboradores, enfim a todos que de uma forma ou de outra puderam contribuir para que 
cada um de vocês pudessem chegar hoje de cabeça erguida aqui na Câmara e receber 
esta justa homenagem que a Câmara de Carazinho está fazendo. Que Deus abençoe a 
cada um de vocês, aonde vocês estiverem Deus possa estar presente na vida de cada 
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um. Muito obrigado. Presidente Vereador Luiz Leite: Eu gostaria de deixar a palavra a 
disposição por três minutos, eu quero até fazer uma justificativa de ter atrasado esta 
reunião ordinária hoje, eu até ligava para o Cláudio para que iniciasse a reunião na hora 
correta porque nós vínhamos de uma viagem de Porto Alegre, eu, o Adroaldo e o Antônio 
Azir, que conseguiu vir a jato eu acho porque chegou mais cedo do que nós um pouco. E 
nós estávamos numa reunião no Tribunal de Justiça para buscar junto a outras 
autoridades do município, juntamente com o Sr. Prefeito Municipal e outras autoridades, 
buscar a instalação da 2º Vara Criminal para Carazinho e que nos foi confirmada para a 
segunda sexta-feira de agosto a instalação da 2º Vara Criminal de Carazinho. ( palmas ). 
Então para justificar perante os senhores, senhoras, jovens que aqui se encontram a 
nossa falha que tivemos hoje com respeito ao horário. Eu gostaria de deixar então o 
espaço de 3 minutos para os demais vereadores que queiram fazer uso da palavra. 
Vereador Adroaldo De Carli. Vereador Adroaldo De Carli: Sr. Presidente, Srs. 
Vereadores, a imprensa aqui presente, a todas as pessoas aqui presentes, e em especial 
aos nossos homenageados de hoje, Sr. João Osório Marins de Almeida, Arceni Barbosa, 
o Nuno, e o Nei César Mânica. Não poderíamos deixar de em nome da Bancada do 
PMDB, também fazer a nossa homenagem, o nosso reconhecimento a estas pessoas que 
trabalham em prol do desenvolvimento da sua comunidade em que participam. O Nuno 
nos disse algo muito importante, quando as coisas são feitas com amor, com dedicação 
temos os resultados. Então a gente quer aqui reconhecer os resultados dessas ilustres 
pessoas, o Sr. João Osório Marins de Almeida, na sua profissão de barbeiro, fazendo 
aquilo que contempla que é a sua dedicação na sua profissão. Nossos parabéns e o 
nosso reconhecimento pela sua dedicação nessa sua profissão. O Arceni Barbosa, o 
Nuno, desportista que já atuou muito aqui em Carazinho e levou o nome de nossa cidade 
pelo Brasil e pelo Mundo, também o nosso reconhecimento pela sua dedicação que 
realmente comprovando quando se faz com bastante amor os resultados acontecem. Ao 
Nei César Mânica como dirigente da Cotrijal, também podemos dizer da nossa Cotrijal 
porque é da nossa região é uma empresa cooperativa ligada diretamente ao agronegócio 
que é a vocação maior da nossa região, todos nós sabemos que a vocação da nossa 
região é o agronegócio e por ali devem passar os grandes empreendimentos como é o 
caso do empreendimento da Aurora que o Nei César Mânica teve um papel realmente 
muito importante na conquista da vinda para Carazinho e para a região. Que ações 
conjuntas são aquelas ações que dão grande resultados. Temos certeza que o Nei César 
Mânica trabalhou também pensando na sua região. Por isso o nosso reconhecimento Nei 
em nome da Bancada do PMDB, pelo seu trabalho, pelo seu empreendedorismo com a 
sua equipe, colaboradores aqui presentes, seus familiares mostrando que com dedicação 
e com bastante seriedade no trabalho o resultado acontece. Parabéns a todos os 
homenageados em nome da Bancada do PMDB, deste Vereador, do Vereador Déio 
realmente ficamos muito felizes pela escolha destas homenagens que é de suma 
importância para a nossa comunidade, porque hoje nós estamos aqui neste momento não 
para discutir leis, mas sim homenageando as pessoas que realmente fazem acontecer o 
desenvolvimento da nossa comunidade. Muito obrigado. Presidente Vereador Luiz 
Leite: Continua a palavra a disposição...bancada do PTB, Vereador Antônio Azir: 
Vereador Antônio Azir: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, aos homenageados desta noite, 
a todos os presentes, a imprensa, a nossa saudação. Queremos fazer uma saudação 
especial ao senhor João Osório, já mencionado aqui nesta tribuna a importância do seu 
trabalho, a sua coerência, o seu bom senso, enfim tudo aquilo que o senhor já realizou e 
nesta noite este Poder Legislativo lhe concede esta outorga por merecimento. Também 
queremos dizer ao Nuno, é muito fácil falar sobre o Nuno porque eu fui presidente do 
Pinheiro por algum tempo e o Nuno era nosso jogador desde o mirim, e o problema dele é 
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que ele queria jogar no Sercesa e o Chico, irmão dele, era diretor do Pinheiro e deu um 
jeito de trazer o Nuno para o Pinheiro. Naquela época o Nei também estava no Russo 
Preto e nós fazíamos o futebol de salão juntamente aqui com as comunidades aqui de 
Carazinho e de Não Me Toque. Então, Nuno, a gente viu você crescer jogando futebol, 
tivemos a felicidade de você ingressar em grandes equipes aqui do Rio Grande do Sul e 
depois do Brasil e hoje ganhou outros países aonde continua realmente com a tua arte, 
com a tua habilidade, com o talento que Deus te deu, levando o nome de Carazinho até 
outros países. Que Deus te dê saúde, que Deus te dê sempre esta humildade que você 
tem, que Deus te dê sempre este amor que você disse aqui nesta tribuna pela nossa 
terra, pela nossa cidade porque a gente sabe que todo o período que pode vir você vem 
nos visitar em Carazinho. Falar de Nei César Mânica é difícil até de falar porque o Nei nos 
últimos anos tem representado um marco para a nossa região. O marco de um 
empreendedor, um líder de toda a nossa região, principalmente na área do agronegócio . 
O Nei é uma pessoa que nos trás uma motivação especial, no trás um otimismo especial. 
Eu antes de vir a tribuna pensava como é bom ouvir as pessoas positivas, as pessoas 
que pensam no futuro, as pessoas que pensam grande. Isso também nos deixam 
contagiados para que possamos fazer o nosso trabalho a cada dia também melhor. E Nei 
como você falava Carazinho já é um centro educacional através da ULBRA e através da 
UPF, também já se torna um centro aqui da micro-região através da medicina com o 
nosso hospital, é um centro jurídico também que hoje nós falávamos em Porto Alegre 
porque nós temos aqui as varas federais que atendem mais do que 72 cidades e também 
já tivemos um movimento nesta Casa temos certeza que virá mais uma vara federal 
também para Carazinho. Temos a Justiça do Trabalho e hoje tivemos com muita alegria o 
anúncio do Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que anunciou que 
instalará em Carazinho na segunda sexta-feira do próximo mês de agosto a segunda vara 
criminal. Então Carazinho realmente vem se preparando para o futuro para também 
receber um grande investimento porque sempre falamos e sempre dissemos que o nosso 
problema sempre foi a transformação do nosso grão, o nosso agricultor sempre soube 
plantar sempre teve o apoio técnico, sempre teve o apoio das cooperativas, mas nunca 
não havia na região a transformação do grão, que é o que agrega realmente o resultado 
para os municípios e para os próprios produtores. Então, da vinda da Aurora para 
Carazinho nós sabemos do intenso trabalho do Nei juntamente com as outras 
cooperativas que ele lidera, juntamente com o Poder Executivo, juntamente com o Poder 
Legislativo, enfim com toda a nossa comunidade e é muito bom ouvir do Nei estas 
palavras afirmando de que realmente a Aurora vem, pois nós apesar de tudo ainda temos 
alguns descrentes que vendem por aí que a Aurora não vem. Eu confio muito realmente 
que a Aurora vem porque o Nei em tudo aquilo que ele coloca a mão é uma mão 
abençoada, em tudo aquilo que ele coloca mão realmente a coisa acontece. Então a 
Aurora vem sim, para o bem de Carazinho e para o bem de nossa região. Me passa aqui 
o Vereador Cláudio Santos, a questão da justiça aqui em Carazinho que nós temos mais 
de setecentas audiências por mês na vara criminal, por isso a necessidade realmente de 
trazer mais uma vara criminal para Carazinho porque quem sairá ganhando será a própria 
comunidade que terá os próprios processos mais rápidos mais céleres, e também nós 
advogados que muitas vezes passamos o dia no fórum fazendo audiências como teve na 
quarta-feira 48 audiências numa tarde, isso é impossível, isso prejudica o réu, prejudica o 
advogado, prejudica o juiz, prejudica a nossa comunidade. Enfim é uma noite de alegria, 
uma noite na qual nós estamos aqui rendendo homenagens a pessoas que fizeram, a 
pessoas que mereceram realmente estas homenagens do Poder Legislativo. E eu fico 
feliz quando o Poder Legislativo homenageia pessoas que realmente merecem. Quero 
também registrar a presença do Adair Bonaldi, ex-vereador desta Casa por três mandatos 
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nosso candidato a prefeito pela nossa coligação. Também o nosso registro do suplente de 
vereador Marcos Soares, o Élbio, o Anselmo, enfim alguns candidatos a vereador porque 
agora é época da política não é, me desculpem se eu deixei alguém de fora. Enfim a 
todos vocês o nosso muito obrigado e sabemos que vocês tem muito ainda a contribuírem 
e a fazerem pela nossa comunidade e pela nossa região. Obrigado. ( palmas ). 
Presidente Vereador Luiz Leite: Com a palavra para as suas considerações o Vereador 
Vilson Paese. Vereador Vilson Paese: Sr. Presidente, nobres colegas, funcionários deste 
Legislativo, imprensa escrita, falada, aos três homenageados, familiares, e quero ratificar 
aqui fazer minhas palavras daqueles que me antecederam, quando citaram o nome das 
pessoas que estão presentes. Naturalmente que eu irei fazer algum comentário sobre os 
três homenageados. Ao Nuno que joga no futebol de salão e que jogou em nosso 
município, no nosso Estado e hoje transcende e está em outro país, levando o nome de 
Carazinho para bem longe, muito obrigado Nuno por você existir e por fazer com o que o 
nosso município seja reconhecido a nível de mundo. Obrigado a você e parabéns a você 
e a teus familiares e a teus amigos. E parabéns ao Vereador que colocou o requerimento 
desta comenda ratificada naturalmente aprovada pelos demais vereadores. Ao João 
Osório, meu amigo João Osório, eu chegava em Carazinho dia 3 de agosto de 73 estava 
ele trabalhando ele e o Jorge que está aqui presente, mais o Schilling, os três que 
trabalhavam juntos, em 73. O Schilling já partiu, já está no céu mas temos vocês dois 
ainda trabalhado e prestando serviços a nossa comunidade e a nossa região. Ao 
Vereador também Paulino de Moura que fez o requerimento, que apresentou, parabéns a 
você Vereador parabéns a todos os vereadores que aprovaram também esta comenda 
este reconhecimento. Parabéns a você João Osório, a tua esposa, a tua família, o meu 
amigo que eu não sei o nome, mas que veio a esta tribuna falar em nome, tu é genro, e 
colocou com precisão as palavras sábias de vossa excelência. Nei Mânica, Presidente da 
Cotrijal, lembro que foi ontem que saiu a comemoração na cooperativa e eu chegava lá e 
perguntava ao amigo. Nei me diz qual foi o pulo do gato, qual foi a astúcia que você 
elaborou para poder mudar quando Carazinho quando o Rio Grande do Sul não era mais 
o Estado que ia receber o complexo da Aurora. E aí você me contou, juntamente com os 
conselheiros do Estado de Santa Catarina. Carazinho agradece todo o teu trabalho, o 
desenvolvimento que você trás juntamente com a sua diretoria e os servidores da nossa 
querida cooperativa e que hoje está enganjada em nosso município, a Cotrijal.  E dizia o 
vereador que me antecedeu, Dr. Antônio Azir, que acredita e tenho a certeza eu acredito 
e tenho certeza e digo a Aurora já é fruto de Carazinho, já está em Carazinho. E isso eu 
não tenho nenhuma dúvida, Carazinho além do divisor de águas que vai ser Carazinho o 
desenvolvimento será muito grande. Parabéns Vereador Cláudio Santos quando você 
coloca o requerimento homenageando esta figura tão ilustre Nei Mãnica. Parabéns a você 
Nei, parabéns a Cotrijal, parabéns a teus familiares, parabéns a nossa vizinha cidade de 
Não Me Toque por você morar lá em Não Me Toque. Temos até um pouco de ciúmes 
porque nós gostaríamos que você  morasse aqui no nosso Carazinho. Mas Não Me 
Toque e Carazinho é tão próximo que são cidades irmãs. Então parabéns por tudo isso 
aqui e quero dizer ao meu colega de bancada o líder da bancada do PDT que me 
oportunizou, obrigado é muito difícil usar da palavra quando vossa excelência passa para 
nós, mas espero ter correspondido. Até em nome do Presidente que é da bancada do 
PDT, mas certamente o Presidente fará as considerações finais. Parabéns a comunidade 
de Carazinho, parabéns a vocês homenageados, o Poder Legislativo de Carazinho fica 
feliz por ter três figuras tão ilustres quanto os homenageados de hoje a noite. Muito 
Obrigado. Presidente Vereador Luiz Leite: Quero ainda cumprimentar o Presidente da 
Juventude Socialista e demais companheiros que aqui se encontram. Cumprimentar 
também os nossos homenageados e fazer até uma referência, nosso candidato a Prefeito 
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que está aqui hoje o Passarinho, Adair Bonaldi Flores, o Adroaldo De Carli que aqui se 
encontra, vereador desta Casa, passarinho ex-vereador. Acho que para nós é uma alegria 
não é, é uma satisfação, em poder acompanhar um pleito eleitoral com dois vereadores 
desta Casa não é, um que deixou a pouco tempo para ir secretariar o município e o outro 
que se encontra aqui ainda trabalhando como vereador, é uma satisfação muito grande 
para nós, isso mostra que o Poder Legislativo vem sim formando lideranças através de 
seus trabalhos, através de suas convicções, através da confiança que lhe são 
depositadas. Também quero cumprimentar a Presidente da Juventude do PSDB Sra. 
Francieli, cumprimentar também o nosso amigo Paixão que aqui se encontra, o Dalazen, 
é uma satisfação poder te ver novamente, demais companheiros que aqui se encontram, 
candidatos a vereadores que aqui se encontram todos é uma satisfação tê-los conosco 
aqui porque é uma escolinha é uma pré-escolinha que vocês poderão assistir as reuniões 
ordinárias, vocês podem levar uma imagem de como são elaborados os trabalhos e 
debatidos, Dr. Élbio, o Gauchinho que aqui se encontram e também o Ari Lopes, eu acho 
que são os três que se encontram como candidatos a vereador. E pedir licença senhores 
vereadores se me concederem de falar daqui mesmo, rapidamente em nome de todos os 
servidores da Casa, em nome dos vereadores que não se fizeram reportar ainda, em 
nome da instituição, deste Parlamento, e dizer que Carazinho agradece eternamente as 
pessoas que aqui comparecem e são homenageadas porque certamente prestaram 
relevantes trabalhos a nossa comunidade. O Nuno que carinhosamente a comunidade o 
conhece como Nuno, pelo esporte, levando a sua habilidade, seus conhecimentos, sua 
dedicação além fronteiras, hoje jogando, senão me falha a memória jogando na Espanha. 
Então vejam bem Carazinho exportando craques de futebol e aquilo que ele falava na 
tribuna é uma coisa que realmente a comunidade de Carazinho tem que chamar para si a 
responsabilidade e fazer ressurgir sim o futsal em Carazinho. Eu me lembro áureos 
tempos que a gente ia assistir jogos do Sercesa, do Pinheiro, e decisões em nossos 
palcos de esportes e a gente tem saudade desse tempo, como falava o Vereador Gilnei 
Jarré, foi muito feliz, Jarré, em conceder esta outorga através deste decreto. Então, Nuno, 
leve da nossa comunidade um abraço muito forte a você, a seus familiares e desejar a 
você um sucesso enorme, maior ainda que você já tem hoje, porque você merece. 
Parabéns a você. Ao seu João Osório, aonde eu passo todos os dias não é seu João 
quando eu desço para casa e as vezes enxergo o seu João por lá cortando cabelinho e 
cortando uma barbinha, e isso aí é uma coisa que marca muito na comunidade as 
pessoas que de um trabalho simples fazem e constroem a sua história com seus 
familiares. É a possibilidade do trabalho do ser humano que nos leva com certeza a 
grandes conquistas. Então seu João leve o carinho da nossa comunidade de Carazinho, 
um forte abraço ao senhor a sua companheira, aos demais familiares e que Deus lhe dê 
muita saúde e vida para poder acompanhar tudo o que ocorre na nossa comunidade. Mas 
ao Nei, nosso amigo, quero te dizer Nei, que os que usaram da tribuna os demais 
colegas, aonde você colocas a mão, parece que você coloca na mão de Deus a mão 
abençoada, não sou fanático não, sou religioso mas não sou fanático mas sou uma 
pessoa que sabe reconhecer as nossas lideranças aquele trabalho promissor, autêntico, 
produtivo e trás o desenvolvimento para a nossa comunidade. E você como diretor 
presidente lá da Cotrijal tem feito um trabalho que não é só Carazinho, Tapera, Sarandi, 
Espumoso que deve ter esse reconhecimento. Não Me Toque, Ibirubá, mas sim o Rio 
Grande e o Brasil tem  esse reconhecimento, tanto que a expodireto está sendo hoje uma 
feira internacional. Então quero te parabenizar por este espírito de luta empreendedor que 
você tem e dizer a você que Carazinho é muito grato por você existir por você fazer tudo o 
que está fazendo pela nossa comunidade. A vinda da Aurora é uma realidade a gente 
sabe disso. Nós sabemos disso, e está aí uma união de esforços é que a Aurora vem 
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vindo. A nossa Administração, este Poder Legislativo a tua participação decisiva como 
conselheiro da Aurora e que na hora certa você simplesmente diz eu quero a Aurora em 
Carazinho, eu quero ver a minha região crescendo eu quero ver os nossos adolescentes 
se preparando para a mercado de trabalho e tendo um oportunidade logo ali adiante. Por 
isso tenha certeza Nei, você, teus colaboradores, teus companheiros de trabalho, tua 
família , que Deus lhe dê muitas bênçãos e que faça de você sempre este homem 
sincero, puro, empreendedor que a região precisa, o Rio Grande precisa e o Brasil 
agradece. Muito obrigado. ( palmas ). Presidente Vereador Luiz Leite: Terminada as 
concessões das outorgas nós vamos passar a seguir ao intervalo regimental? Se houver 
concordância dos demais vereadores. Então vamos conceder um intervalo regimental de 
cinco minutos para tratar de assuntos de interesse da Casa e logo após voltaremos para 
as votações da Ata, indicações, requerimentos, moções e os projetos. Questão de Ordem 
Vereador Vilson Paese. Vereador Vilson Paese ( Questão de Ordem ): Muito obrigado, 
até porque os homenageados e familiares e que sejam convidados por vossa excelência 
para que permaneçam nesta Casa até o final se assim eles desejarem porque senão... 
Presidente Vereador Luiz Leite: Eu não havia terminado ainda as minhas considerações 
então fica o convite já do vereador e do Presidente da Casa para que permaneçam no 
local se assim desejarem para acompanhar os trabalhos do Poder Legislativo de 
Carazinho apresentado pelos senhores vereadores. Muito Obrigado. INTERVALO 
REGIMENTAL. Presidente Vereador Luiz Leite: Coloco em apreciação a Ata da 
Reunião Ordinária realizada no dia 14 de julho de 2008. Não havendo vereador querendo 
se manifestar, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, 
os demais se manifestem. Aprovada a Ata por unanimidade da Reunião Ordinária do dia 
14 de julho de 2008. Presidente Vereador Luiz Leite: Convido ao Sr. Secretário para 
que proceda a leitura das indicações, requerimentos e moções que irão a votação nesta 
noite. Secretário Vereador Cláudio Santos: INDICAÇÕES: I – 1.553/775/08 - Do 
Vereador Paulino de Moura – PTB – Solicita recolhimento de entulho verde no Bairro 
Laranjal. I – 1.554/776/08 - Do Vereador Paulino de Moura – PTB – Solicita colocação de 
lombada eletrônica na Avenida Ipiranga, localizada no Bairro Glória. I – 1.555/777/08 - Do 
Vereador Cláudio Santos – PSDB – Solicita a Secretaria de Obras para que realize a 
operação tapa buracos na Rua Ozilio Zolet. I – 1.556/778/08 - Do Vereador Paulino de 
Moura – PTB – Solicita recolhimento de entulho verde no Bairro Ouro Preto. I – 
1.557/779/08 - Do Vereador Cláudio Santos – PSDB – Solicita a Secretaria de Obras para 
que realize o fechamento de um buraco na Rua Venceslau Braz em frente ao número 
227, Bairro Sassi. Solicitação dos moradores. I – 1.558/780/08 - Do Vereador Luiz Leite – 
PDT – Solicita que a Secretaria de Obras execute trabalho de capina e limpeza nas ruas 
Sabiá da Praia e Canário da Terra, no Bairro São Lucas. Solicitação dos moradores da 
rua. Que a Secretaria de Obras execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento, 
compactação e limpeza da Rua Guaranis, no Bairro Conceição. Solicitação dos 
moradores da rua. Que a Secretaria de Obras execute trabalhos de operação tapa 
buracos na rua Pinheiro Machado, no Bairro Oriental. Solicitação dos moradores. Que a 
Secretaria de Obras execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e 
limpeza das ruas Bororós e Minuano, no Bairro Santa Terezinha. Solicitação dos 
moradores que reclamam das condições das vias principalmente em dias chuvosos. Que 
a Secretaria de Obras execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e 
limpeza da rua Xavantes, no Bairro Conceição. Solicitação dos moradores. Que a 
Secretaria de Obras execute trabalhos de capina e limpeza em todas as ruas do bairro 
Camaquã. Solicitação dos moradores que reclamam da grande quantidade de sujeira nas 
ruas. Que a Secretaria de Obras execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica 
da rua Ibaré, no Bairro Floresta. Tal solicitação vem em decorrência da grande quantidade 
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de buracos existente na referida rua. Que a Secretaria de Obras execute trabalhos de 
reparos no calçamento das ruas Ipanema e Coroados, ambas no Bairro Princesa. 
Solicitação dos moradores da rua. I – 1.559/781/08 - Do Vereador Paulino de Moura – 
PTB – Solicita reperfilamento na Avenida Ipiranga, trecho compreendido entre a Avenida 
São Bento e Dinarte da Costa. I – 1.560/782/08 - Do Vereador Josélio Guerra – PMDB – 
Reiterando o pedido para que a Secretaria de Obras realize, com urgência, patrolamento, 
cascalhamento e compactação da rua José da Silva Amaral no Bairro Cantares. I – 
1.561/783/08 - Do Vereador Josélio Guerra – PMDB – Para que a Secretaria de Obras 
realize, com urgência, re-pintura do quebra-molas da Avenida Flores da Cunha em frente 
ao número 164. I – 1.562/784/08 - Do Vereador Josélio Guerra – PMDB – Para que a 
Secretaria de Obras realize, com urgência, operação tapa buracos na Av. Flores da 
Cunha, entre as ruas Padre Luis Guanella e rua Gal. Cassal Martins Brum. I – 
1.563/785/08 - Do Vereador Josélio Guerra – PMDB – Para que a Secretaria de Obras 
realize, com urgência, operação tapa buracos na Av. Flores da Cunha, entre as ruas Gal. 
Cassal Martins Brum e rua Bispo Laranjeiras, no centro da cidade. I – 1.564/786/08 - Do 
Vereador Josélio Guerra – PMDB – Reiterando o pedido para que a Secretaria de Obras 
realize a operação tapa buracos em toda extensão da rua 15 de novembro no bairro 
Centro. I – 1.565/787/08 - Do Vereador Vilson Paese – PDT – Ratificando para que o Sr. 
Prefeito Municipal determine a Secretaria de Obras executar trabalhos de calçamento da 
Rua Gabriel Prompt no Bairro Loeff. Solicitação dos moradores. Ratificando para que o 
Sr. ̀ Prefeito Municipal determine a Secretaria de Obras executar trabalhos de conserto do 
calçamento da Rua Anita Garibaldi, no Bairro Braganholo. Solicitação dos moradores. 
Ratificando para que o Sr. Prefeito Municipal determine a Secretaria de Obras executar 
trabalhos de conserto do calçamento da Rua 15 de Novembro no Bairro Centro, pois 
encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade. Solicitação dos moradores. Que a 
Secretaria de Obras execute trabalhos de conserto do calçamento da Rua Coroados no 
Bairro Princesa, pois está em péssimas condições de trafegabilidade. Solicitação dos 
moradores. Que a Secretaria de Obras execute trabalhos de conserto do calçamento da 
Rua Alagoas no Bairro Oriental. Solicitação dos moradores. I – 1.566/788/08 - Do 
Vereador Jaime Fragoso – PSDB – Solicitando ao setor competente a construção de 
abrigo de parada de ônibus na Rua Padre Landel de Moura, esquina com Av. Flores da 
Cunha, no Bairro São Sebastião. I – 1.567/789/08 - Do Vereador Jaime Fragoso – PSDB 
– Solicitando a Secretaria de Obras a realização de melhorias no calçamento da Rua 
Humberto Campos, entre as Ruas Coroados e Itararé, no Bairro Princesa. I – 
1.568/790/08 - Do Vereador Jaime Fragoso – PSDB – Solicitando a Secretaria de Obras a 
realização de melhorias no calçamento da Rua Ramiro Barcelos, no Bairro Centro. I – 
1.569/791/08 - Do Vereador Jaime Fragoso – PSDB – Solicitando a Secretaria de Obras a 
colocação de quatro tubos na Rua Pedro João da Silva, frente à residência nº 73, B. 
Santa Terezinha. I – 1.570/792/08 - Do Vereador Gilnei Jarré – PSDB – Reitera 
solicitação do dia 26/05/2008 ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
para que seja feita uma operação tapa buracos com asfalto ( tipo P.M.F) na Rua General 
Cassal Martins, devido aos inúmeros buracos existentes na via ocasionado pelo intenso 
tráfego de veículos pesados. I – 1.571/793/08 - Do Vereador Gilnei Jarré – PSDB – 
Solicitando ao Executivo Municipal que estude a viabilidade de inclusão das ruas Gal. 
João Mena Barreto e Lauro Franzen, no PPA – Plano Plurianual 2009/2012 e no 
Orçamento do ano de 2009, para que seja feito pavimento asfáltico ou de 
paralelepípedos, visto que são reivindicações dos moradores daquela localidade. I – 
1.572/794/08 - Do Vereador Felipe Sálvia – PDT – Reiterando solicitação ao Executivo 
Municipal, para que determine ao setor competente melhorias urgentes nas ruas do 
Residencial Cantares, bem como estudos no sentido de viabilizar a construção de uma 
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Escola de Educação Infantil e de um Posto de Saúde, para atender a demanda dos 
bairros próximos. I – 1.573/795/08 - Do Vereador Felipe Sálvia – PDT – Solicitando ao 
Executivo para que determine ao setor competente com a maior brevidade possível, 
melhorias urgentes nas ruas do Bairro São Lucas. I – 1.574/796/08 - Do Vereador Felipe 
Sálvia – PDT – Alertando o Sr. Prefeito Municipal, quanto a situação em que se encontra 
a folha de pagamento do funcionalismo público municipal, que foi vendida primeiramente 
para o Banco Santander e depois para o Banrisul, e que através de liminar continua 
sendo depositada no Santander. I – 1.575/798/08 - Do Vereador Felipe Sálvia – PDT – 
Solicitando para que o Executivo determine ao setor competente melhorias nas ruas do 
Bairro Esperança, que encontram-se cheias de buracos, alguns trechos em estado 
lamentável. I – 1.576/798/08 - Do Vereador Antônio Azir – PTB – Solicitação à Secretaria 
de Obras para que efetue trabalhos de calçamento com paralelepípedos na Rua Fortaleza 
em toda sua extensão. I – 1.577/799/08 - Do Vereador Antonio Azir – PTB – Solicita 
Secretaria de Obras para que estude possibilidade de pavimentação asfáltica na Rua 
Riachuelo entre as Ruas Tijucas e Visconde de Pelotas. I – 1.578/800/08 - Do Vereador 
Antonio Azir – PTB – Solicita a Secretaria de Obras para que estude possibilidade de 
pavimentação asfáltica da Rua J. A. Arnold, no Bairro Floresta. I – 1.579/801/08 - Do 
Vereador Antônio Azir – PTB – Solicita a Secretaria de Obras para que estude a 
possibilidade de pavimentação asfáltica na Rua Felix Guerra em toda sua extensão. I – 
1.580/802/08 - Do Vereador Antônio Azir – PTB – Solicita Secretaria de Obras para que 
efetue a colocação de 12 tubos de 40 cm na frente da Associação de Moradores do Bairro 
Sassi, na Rua Graça Aranha. I – 1.581/803/08 - Do Vereador Antônio Azir – PTB – Solicita 
a Secretaria de Obras para que realize tapa buracos na Rua Monte Alegre. I – 
1.582/804/08 - Do Vereador Adroaldo De Carli – PMDB – Solicita com urgência para que 
a Secretaria de Obras realize operação tapa buracos em toda extensão das Ruas 
Setembrino Ramos e Braulino Lopes, localizadas no bairro Profilurb/Sommer. Solicitação 
dos motoristas e moradores. I – 1.583/805/08 - Do Vereador Adroaldo De Carli – PMDB – 
Solicita para que a Secretaria de Obras realize a colocação de calçamento ou 
pavimentação asfáltica em toda extensão da Rua Manoel Notari, localizada no Bairro 
Dileta. Solicitação dos motoristas e moradores. I – 1.584/806/08 - Do Vereador Adroaldo 
De Carli – PMDB – Solicita com urgência para que a Secretaria de Obras e o 
Departamento de Trânsito realizar a pintura das lombadas localizadas na Rua Dr. Eurico 
Araújo, no Bairro Broecker. Solicitação dos motoristas e pedestres. I – 1.585/807/08 - Do 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB – Solicita com urgência para que a Secretaria de 
Obras realize operação tapa buracos na Avenida Flores da Cunha, frente à parada de 
ônibus ao lado do camelódromo, Bairro Centro. Solicitação dos motoristas.  
REQUERIMENTOS: R – 1.586/212/08 - Do Vereador Cláudio Santos – PSDB – Envio de 
oficio a Central Elétrica de Carazinho (Eletrocar) na pessoa do Seu Presidente, Sr. 
Romeu Giacomelli, para que o mesmo determine ao setor técnico que estude a 
possibilidade de complementação da rede elétrica no final da Rua Henrique Teodoro 
Schütz até a Rua João Clemente Elsing. R – 1.587/213/08 - Do Vereador Josélio Guerra – 
PMDB – Envio de oficio às Secretaria Municipal de Trânsito, solicitando que a mesma 
faça um estudo de viabilidade para aumentar o número de vagas de estacionamento para 
motos no centro da cidade, pois já recebemos diversas solicitações de motociclistas pois 
principalmente em horário comercial é muito difícil encontrar estacionamento na Av. 
Flores da Cunha onde existem poucas vagas de estacionamento, causando vários 
transtornos pois é proibido o estacionamento fora do limite demarcado, os motociclistas 
alegam também que no horário de banco onde as vagas de estacionamento são mais 
disputadas devido ao horário, onde os motoboys acabam muitas vezes ficando sem vaga 
para estacionamento. R – 1.588/214/08 - Do Vereador Felipe Sálvia – PDT – Envio de 
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oficio ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: 1 – Houve a 
venda de algum  Projeto para construção de usinas de propriedade da Eletrocar? 2 – Se 
houve a venda destes projetos, qual o motivo que levou a empresa a vendê-los e por 
quanto foram vendidos? 3 – Cópia do parecer do Consultor Jurídico sobre a venda destes 
Projetos; 4 – Cópia da Ata do Conselho Administrativo, que autorizou a venda dos 
referidos Projetos; 5 – Conforme o Capitulo IV da Lei Orgânica do Município, a alienação 
de bens municipais, depende de autorização Legislativa e ou concorrência pública (leilão), 
encaminhar então toda a documentação referente ao processo que envolveu a venda 
destes Projetos. R – 1.589/215/08 - Do Vereador Antônio Azir – PTB – Envio de oficio ao 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal Alexandre Goellner, para que autorize o replantio de uma 
muda de pinheiro Araucária em nossa Praça Albino Hillebrandt, pois no ano de 2006 em 
uma reportagem apresentada pelo Globo Rural da Rede globo, sobre as Tropeadas que 
cruzavam o Rio Grande do Sul, rumo a Sorocaba – SP, a mesma foi plantada junto a 
nossa praça, pelo Sr. João Hugo da Silva no qual ficou responsável pelo pinheiro e pelo 
que ele significava em nossa história. Em um ato de vandalismo o pinheiro foi arrancado, 
em seu lugar foi plantado ao Sr. Prefeito o replantio da Araucária. R – 1.590/216/08 - Do 
Vereador Antônio Azir – PTB – Envio de oficio ao Sr. Diretor da Empresa Coviplan, para 
que seja feito com urgência o conserto do acostamento da BR 285 em frente ao posto 
Carazinho, até o trevo, pois a má conservação do mesmo, poderá causar acidentes 
graves com pedestres que ali transitam, pois, todos pagamos pedágios e não podemos 
deixar de cobrar melhorias em nossas estradas. R – 1.591/217/08 - Do Vereador Antônio 
Azir – PTB – Envio de ofício ao Diretor da Agência dos Correios Senhor Larry Manuel 
Medeiros de Almeida, solicitando em nome do Poder Legislativo de Carazinho, para que 
não haja retaliações, perseguições ou demissões aqueles funcionários que aderiram a 
manifestação (greve) nos últimos dias, pois entendemos que é direito do trabalhador, e 
ainda que as reivindicações  feitas foram atendidas, dando desta forma sustentação ao 
movimento uma vez que o reivindicado foi atendido. MOÇÕES: M – 1.593/415/08 - Do 
Vereador Paulino de Moura – PTB – Envio de oficio de cumprimentos ao Senhor Milton 
Schmitz, empresário carazinhense, que no último dia 10 na capital do Estado, recebeu a 
Outorga da Ordem do Transportador Emérito – Ordem esta que foi instituída em 2007 
pelas Federações do Transporte Rodoviário de Cargas, Passageiros, Autônomos e 
Taxistas com o propósito de homenagear personalidades que se destacam no setor de 
transporte gaúcho. M – 1.593/416/08 - Do Vereador Adroaldo De Carli – PMDB – 
Subscrita pelo Vereador Jaime Fragoso – Envio de ofício parabenizando o SINDICAR de 
Carazinho, na pessoa do Sr. Presidente Milton Schmitz, pelo recebimento da outorga da 
Ordem do Transportador Emérito do Rio Grande do Sul.  A Ordem foi instituída em 2007 
pelas Federações do Transporte Rodoviário de Cargas, Passageiros, Autônomos e 
Taxistas, com o propósito de prestar reconhecimento a personalidades cujo trabalho tem 
contribuído para o desenvolvimento do setor de transportes. Solenidade ocorrida em 
Porto Alegre no dia 10 de julho de 2008. Nossos parabéns, destaque merecido e 
conquistado com muito trabalho e determinação. M – 1.594/417/08 - Do Vereador Paulino 
de Moura – PTB – Envio de oficio cumprimentando o Senhor Olídio Paviani eleito 
Presidente do Lions Clube Industrial no último dia 27 de junho do corrente. A toda nova 
Diretoria os votos de uma profícua gestão e que consigam alcançar as metas almejadas 
com a colaboração dos leões e domadoras. M – 1.595/418/08 - Do Vereador Gilnei Jarré 
– PSDB – Envio de oficio de cumprimentos ao Sr. Olídio Paviani, parabenizando pela 
Presidência do Lions Clube Carazinho Industrial, solenidade de posse ocorrida dia 27 de 
junho do corrente. Receba nossos cumprimentos por esta conquista, motivo pelo qual 
desejamos sucesso e pleno êxito ao longo desta gestão que se inicia. M – 1.596/419/08 - 
Do Vereador Cláudio Santos – PSDB - Envio de ofício de cumprimentos parabenizando a 
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Mini Empresa Eco Life SA/E  do Colégio Sinodal Rui Barbosa na pessoa do seu 
Presidente Amanda Zanferrari extensivo aos Achievers em Destaque Felipe Bratz, 
Gustavo Piva Guazelli, Jacqueline Dreifke, Yuri Becker dos Santos, e a melhor Vendedora 
da Mini Empresa, Jéssica Larger Previatti e a Achiever destaque da Mini empresa Jéssica 
Larger Previatti 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 nós diz em 1 João 2:13 “ Jovens vós sois forte”. Que 
Deus abençoe esta equipe. M – 1.597/420/08 - Do Vereador Cláudio Santos – PSDB – 
Envio de oficio de cumprimentos, parabenizando a Mini Empresa Soft SA/E da Escola 
Estadual de Ensino Médio Cônego João Batista Sorg na pessoa do seu Presidente Olívia 
Egger de Souza extensivo aos Achievers em Destaque Alana Kamphorst, Aline Oliveira 
de Ávila, Nicolas Daut, Shaiane Goi da Silva e a melhor Vendedora da Mini Empresa, 
Olívia Egger de Souza e a Achiever destaque da Mini empresa , Olívia Egger de Souza 
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 nós diz em 1 João 2:13 “Jovens vós sois forte”. Que Deus 
abençoe esta equipe. M – 1.598/421/08 - Do Vereador Cláudio Santos – PSDB – Envio de 
oficio de cumprimentos, parabenizando a Mini Empresa Tic Tac SA/E da Escola Estadual 
de Ensino Básico Erico Veríssimo na pessoa do seu Presidente Jordan Micheline Scherer 
extensivo aos Achievers em Destaque Amanda Timm dos Santos, Jéssica Daiane 
Pimentel, Veridiana Bender, e os melhores Vendedores da Mini Empresa, Jeanine 
Piovesan, Jordan Micheline Scherer e a Achiever destaque da Mini empresa Jeanine 
Piovesan 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 nós diz em 1 João 2:13 “Jovens vós sois forte”. Que 
Deus abençoe esta equipe. M – 1.599/422/08 - Do Vereador Vilson Paese – PDT – Envio 
de oficio cumprimentando o Sindicato Rural pela passagem do Dia do Agricultor, que será 
comemorado no dia 25 do corrente mês. Tarefa árdua a de preparar a terra, semear e 
colher, profissão que exige, além de muita dedicação e investimento, uma grande 
satisfação, já que algumas vezes o resultado esperado, ou seja, a colheita não se dá 
como o esperado, pois além de seu trabalho o agricultor depende também do clima. 
Porém, são compensados com a alegria de saber que é através de suas mãos é gerado o 
alimento que sustenta milhares de famílias. A todos os agricultores nosso agradecimento 
e parabéns pelo seu dia. M – 1.600/423/08 - Do Vereador Vilson Paese – PDT – Envio de 
oficio de cumprimentos a JCI – Câmara Junior de Carazinho que tantas alegrias nos 
proporciona, com este projeto que se torna realidade “Oratória nas escolas” para 
incentivar aos adolescentes aprenderem a se comunicar e a expressarem-se melhor, 
beneficiando a todos os alunos da rede pública que muitas vezes não tem acesso a 
oportunidades como esta, o projeto é um presente á comunidade escolar. Um trabalho 
que com certeza colherá belos frutos. Parabenizamos a JCI e demais colaboradores, pelo 
trabalho de desenvolvimento e pela brilhante iniciativa de valorização dos jovens de nossa 
cidade. M – 1.601/424/08 - Do Vereador Vilson Paese – PDT – Envio de oficio de 
cumprimentos a ACIC – Associação Comercial e Industrial de Carazinho, na pessoa de 
seu Presidente Sr. Sidnei Meyrer, pelo Dia do Comerciante, comemorado no dia 16 do 
mês corrente. Esta que é uma das profissões mais antigas da humanidade, o comércio é 
uma atividade muito importante que gera milhões de empregos em todo o mundo. 
Parabenizamos a ACIC e a toda a categoria pela sua importância na cadeia produtiva do 
país e da sociedade brasileira. M – 1.602/425/08 - Do Vereador Gilnei Jarré – PSDB – 
Envio de oficio de cumprimentos ao Sr. Hermes Danielli, parabenizando pela Presidência 
do Lions Clube Carazinho Glória, solenidade de posse ocorrida dia 26 de junho do 
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corrente. Receba nossos cumprimentos por esta conquista, motivo pelo qual desejamos 
sucesso e pleno êxito ao longo desta gestão que se inicia. M – 1.603/426/08 - Do 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB – Envio de oficio de cumprimentos ao Sr. Fabrício Tomé, 
proprietário da Comercial Água e Luz Ltda, parabenizando pela passagem dos 07 anos de 
atividades em nosso municipio ocorrido dia 10 de julho. Externamos nossas 
congratulações a esta empresa e toda sua equipe de funcionários que proporcionam a 
qualidade, seriedade e dedicação aos clientes. Reitera ainda que a empresa é motivo de 
orgulho para o município. M – 1.604/427/08 - Do Vereador Antônio Azir – PTB – Envio de 
oficio cumprimentando o Senhor Gilnei Borges, Delegado Sindical de Carazinho, pelas 
conquistas alcançadas na última paralisação (greve),ocorrida desde 1º de julho, ocasião 
em que a manifestação deu resultado, atingindo desta forma seus objetivos. Manifestar 
em nome do Poder Legislativo de Carazinho que somos favoráveis a manifestação 
democrática sendo ainda um direito do trabalhador. M – 1.605/428/08 - Do Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB – Envio de oficio parabenizando o Curso de Enfermagem da 
ULBRA Campus Carazinho, na pessoa das Sras. Professoras: Érica Boller, Ana Paula 
Rosing Agostini, Leandra Tesser da Costa, Maristela Silveira Rodrigues, Juliana Marchiori 
Lara, Sandra Vanini, Isabel Zanferdini, Rosane Ebertz, e as egressas, Diana Arnhold, Ana 
Cristina Santos, Jaqueline Ribas, Marzoé Franceschet  Medeiros e Ivanete dos Santos 
Andrade, pela presença e participação dos seus trabalhos científicos da ULBRA em 
grandes eventos nacionais e internacionais. Mostrando seu desempenho durante o 10º 
Fórum Internacional de QV no Trabalho, no 8º Congresso de Stress da ISMA – Brasil e no 
9º Simpósio Nacional de Diagnóstico de Enfermagem – SINADEN, todos realizados em 
Porto Alegre no mês de junho de 2008. Sendo 14 artigos envolvendo temas, entre outros, 
como a ergonomia, saúde e stress no trabalhador da enfermagem, depressão e atividade 
laboral, obesidade em idosos hipertensos e dificuldade dos enfermeiros no 1º emprego. 
Nossos parabéns a todas participantes e demais colaboradores. M – 1.606/429/08 - Do 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB – Envio de oficio parabenizando a Subseção de 
Carazinho da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB e a Caixa de Assistência aos 
Advogados, na pessoa do Sr. Presidente Luciano Feldmann, pela doação do material 
arrecadado na campanha do agasalho promovida junto aos advogados do município e 
que teve início em junho de 2008. Os donativos foram entregues ao Hospital Comunitário 
de Carazinho – HCC no dia 10 de julho de 2008. Nossos parabéns a toda direção e 
demais colaboradores pela forma encontrada para amenizar as dificuldades das camadas 
mais carentes do nosso município. M – 1.607/430/08 - Do Vereador Adroaldo De Carli – 
PMDB – Envio de ofício parabenizando o Colégio La Salle de Carazinho, na pessoa da 
Sra. Diretora Eloísa de Ávila, pela participação dos estudantes da Segunda e Terceira 
Série do ensino médio do colégio do 2º Campus Tour Unilasalle em Canoas, dia 09 de 
julho de 2008. Com a presença do Sr. Max Gehringer, escritor e comentarista do 
Fantástico, abordando a importância dos jovens buscarem experiências profissionais o 
mais cedo possível já que elas têm grande relevância na hora da contratação. Nossos 
parabéns a toda direção e demais colaboradores. M – 1.608/431/08 - Do Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB – Envio de oficio parabenizando a Associação dos 
Caminhoneiros e Motoristas de Carazinho, na pessoa do Sr. Presidente Flávio Adiers, 
pela agenda publicada no Jornal Diário da Manhã do dia 18 de julho de 2008 das 
programações da Festa dos Motoristas e do Dia do Patrulheiro Rodoviário Federal a 
serem comemorados no dia 23 a 27 de julho de 2008 e a homenagem especial a ser feita 
ao ex-prefeito de Almirante Tamandaré do Sul, o inesquecível João Domingos, o qual foi o 
idealizador da construção da sede dos patrulheiros rodoviários federais, localizada na Rua 
Selbach, nº 248, no Bairro Cantares. Nossos parabéns a toda diretoria e demais 
colaboradores.Vereador Jaime Fragoso: Questão de Ordem Sr. Presidente...Presidente 
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Vereador Luiz Leite: Pois não, Vereador Jaime. Vereador Jaime Fragoso ( Questão de 
Ordem ): Presidente, eu não cheguei a ver se houve acordo de bancadas para que seja 
votado em bloco, mas se for votado em bloco eu pediria destaque para o pedido de 
informações, não sei nem o número, mas tem um pedido de informações em um 
requerimento. Eu gostaria que fosse colocado em destaque. Presidente Vereador Luiz 
Leite: Eu consulto os senhores vereadores se querem fazer a votação em bloco dos 
requerimentos e moções bem como os projetos. Então fica acordado a votação em bloco 
com destaque para o requerimento de autoria do Vereador Felipe Sálvia, que é um pedido 
de informações. Presidente Vereador Luiz Leite: Eu solicito ao Sr. Secretário para fazer 
a leitura do número e o autor dos requerimentos apresentados pelos senhores vereadores 
que irão a votação nesta noite. Secretário Vereador Cláudio Santos: Requerimento de 
nº 1 de autoria do Vereador Cláudio Santos do PSDB; Requerimento nº 2 de autoria do 
Vereador Déio do PMDB; Requerimento de nº 4 de autoria do Vereador Antônio Azir do 
PTB; Requerimento de nº 5 de autoria do Vereador Antônio Azir do PTB; Requerimento 
de nº 6 de autoria do Vereador Antônio Azir do PTB. 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, servidores 
da Casa, demais pessoas que nos dão a honra de estar na Casa do Povo, a imprensa e 
aos funcionários dos correios do nosso município, as demais pessoas. Primeiro eu vou 
me a ter aos trabalhos, apresentados pelo Suplente de Vereador Marcos Soares, aonde o 
nosso Líder de Bancada, nosso vereador e Presidente do Partido estava em viagem a 
capital buscando mais uma conquista para a nossa comunidade e a gente não tinha a 
certeza de sua volta antes do inicio da reunião. E o nosso presidente Vereador Azir 
juntamente com o Presidente desta Casa conseguiram chegar a tempo de participarem da 
reunião. Então o Vereador Marcos, suplente nesta Casa fez dois trabalhos ao qual o 
Vereador Antônio Azir irá se pronunciar como assim fosse o trabalho do vereador e 
suplente Marcos. Então nós da bancada do PTB temos a convicção de que a união faz a 
força e que nós devemos estar sim em sintonia. E o Marcos é uma pessoa que nós temos 
oportunizado por diversas vezes assumir a Casa está fazendo um bom trabalho e está 
buscando sim as reivindicações que a sociedade necessita e precisa. Sr. Presidente e 
Senhores Vereadores, eu gostaria de falar sobre uma via ao qual ela é muito usada, está 
sendo muito usada e será muito mais usada, que é a avenida Ipiranga. Para quem não 
sabe, graças a uma determinação do Prefeito Alexandre e do ex-secretário e candidato a 
prefeito Bonaldi, através de um requerimento elaborado pelo Vereador Paulino de Moura, 
Vereador Antônio Azir e não assinado mas feito com o Vereador Cláudio a gente tem que 
ser justo, e também aqui está uma indicação do Gilnei Jarré do dia 24/07/2006, e lá está 
uma obra que vai desenvolver Carazinho. Hoje a Avenida Ipiranga ela está sendo muito 
usada para que não seja o fluxo de trânsito seja apertado na nossa avenida. Então o que 
que acontece houve lá o reperfilamento asfáltico da avenida Ipiranga na sua extensão de 
oito metros e nós agora preocupados que estamos e quem é motorista sabe, Teixeira e 
Chico, que nós lá necessitamos urgentemente colocar uma lombada eletrônica lá, não 
uma lombada física, porque a lombada física ela vai inibir o tráfego e vai prejudicar o 
tráfego. Nós queremos lá uma lombada eletrônica para que possa aquilo lá fluir conforme 
a legislação de trânsito. E também Sr. Presidente, eu convido aos demais vereadores que 
nós possamos conversar com o Prefeito Municipal porque aquilo ali é um acesso para a 
maior cancha reta do sul do país, ali tem eventos que são realizados e que traz 
dividendos trás recursos para o município de Carazinho, para que nós possamos lutar 
agora para que seja feito da Avenida São Bento até a Dinarte da Costa onde o tráfego 
está prejudicado hoje. Então eu compreendo e entendo que ali nós já o fizemos, aí 
Vereador Antônio Azir e os demais colegas que já fizeram o trabalho, tivemos nós a 
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felicidade de ir a Brasília e consegui com o Senador Zambiasi cem mil reais e a nossa 
idéia do PTB era colocar esses recursos lá nessa obra. Conversando com o sr. Prefeito 
Municipal o que que nós acordamos, que aquele recurso vindo do Senador Zambiasi seria 
implantado no Cantares, na canalização, houve uma troca de recurso que já estava 
orçado no município pelo prefeito municipal e nós trocamos e colocamos esse recurso lá 
no bairro Cantares. Isso é recurso auferido do Senador Zambiasi  para o desenvolvimento 
do nosso Carazinho. E eu entendo que nós podemos, Jarré, nós podemos colegas 
vereadores demover o prefeito para que se faça essas duas quadras que está bastante 
prejudicado aquele trecho da São Bento até a Dinarte da Costa. Se nós conseguirmos 
isso, pensem bem, moradores do bairro conceição, moradores do bairro sassi, moradores 
do bairro floresta eles terão um acesso muito bom vindo pela Ipiranga e o que o que vai 
acontecer no trânsito de Carazinho, vai fluir melhor, porque esse acesso vai nos trazer 
aqui na rua Alferes Rodrigo, então é de suma importância nós e principalmente nós que 
somos da bancada governista, respeitando os demais colegas, que nós possamos levar 
essa reivindicação até ao Sr. Prefeito Municipal para que estude a viabilidade técnica, 
jurídica e financeira. Porque nós estamos num ano eleitoral aonde muita coisa está inibida 
de se fazer. Mas se a gente tem o recurso, se a gente tem a disponibilidade de se fazer 
seria uma grande obra, já é uma grande obra, já está sendo uma grande obra. Se nós não 
conseguirmos para este ano com certeza o nosso Prefeito Adair Bonaldi Flores e o nosso 
vice Sérgio Weinmann irão realizar esta obra. Eu também Sr. Presidente quero aqui de 
público agradecer o Teixeira por uma obra, eu quero Sr. Presidente porque não foi usado 
o grande expediente, eu vou usar desta possibilidade, também sei que o Vereador Jarré 
tem participação, hoje está se realizando um sonho dos ex-jogadores do Farroupilha, dos 
ex-Presidentes do Farroupilha, nós iremos lá no campo no antigo campo do Farroupilha 
até para que alguns não venham a dizer que nós estamos destruindo os campos mas lá 
no campo do Farroupilha estava prestes para haver uma invasão, o que que houve com a 
atenção do prefeito. Estamos fazendo lá uma cancha de futebol de areia colocando 
brinquedos para aquela comunidade CAIC usufruir, e também vamos arborizar aquele 
antigo campo do Farroupilha e vamos transformar numa associação de bairros, que é 
associação dos moradores do bairro CAIC. E como vocês vê um patrimônio histórico, 
cultural aonde eu com muito orgulho e o Teixeira também ganhamos muitos títulos e 
ganhamos muitas partidas e participamos de algumas confusões. Já concluirei Sr. 
Presidente, e daí lá está se fazendo uma obra para que a nossa comunidade do bairro 
CAIC possa ali usufruir as suas crianças, seus moradores... Pois não Vereador Gilnei... 
Vereador Gilnei Jarré: Obrigado pelo aparte vereador. Eu agradeço as suas lembranças 
que com certeza a gente sempre está fazendo o melhor possível para contribuir tanto com 
a sua comunidade aonde você mora, aonde você vivia, pois passa ser ali mas com  
certeza iremos nos somar para que esse campo vire realidade e quanto antes se torne um 
local de lazer para aquelas crianças. E também com a certeza que não ocorra essas 
invasões que estavam previstas mas não aconteceu. Mas voltando um pouquinho, 
Vereador Paulino, com relação aquele recurso do Senador Zambiasi, eu não tenho 
documentos em mãos, mas via secretaria de desenvolvimento nós tínhamos solicitado os 
recursos aonde nós fomos informados que esses recursos era um pedido de cento e 
cinqüenta mil para arrumar as moradias irregulares com problemas e nós fomos 
informados que esses recursos seriam transformados para infra-estrutura e diminuindo o 
valor. Então é só para deixar registrado que também temos uma parcela de contribuição 
querendo se somar a essas benfeitorias que o município requer e dizer que nós com 
certeza estamos atuante junto com a bancada do PTB  e com certeza com o resto das 
bancadas que aqui possibilitam dar continuidade aos nossos trabalhos. Com referência a 
rua Ipiranga, Vereador, eu lhe alcancei, eu não pretendia me manifestar mas nós vimos 
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pedindo desde 2006 essa via que a gente entende que é uma via alternativa do trânsito 
aonde nós possamos nos deslocar com mais facilidade aos opostos da cidade também 
dando condições principalmente ao tráfego de caminhões que por ali podem circular e 
escoar a nossa safra até as empresas que por ali se localizam. Obrigado. Vereador 
Vilson Paese: Obrigado, com a complacência da Presidência também queremos colocar 
até por questão de justiça. A rua Ipiranga pela importância dessa rua nós entramos no 
primeiro mandato em 96, 97, 98,99, 2000 e os outros mandatos sempre fazendo 
indicação para a Ipiranga, e até por questão de justiça eu acho que não tem nenhum 
vereador aqui que não fez indicação pela importância, porque a Hípica a maior cancha 
reta do interior do estado e porque não dizer da América Latina é uma grande empresa de 
Carazinho, já foi, e poderá continuar sendo, por isso da importância, quero parabenizar 
vocês demais vereadores que foram buscar recursos para isso, mas tenha certeza 
vereador que nós todos batalhamos muito para que essa união dos bairros juntamente da 
Avenida Pátria até a Hípica essa via une os bairros. Parabéns vereador nós queremos 
nos unir a essa indicação dos demais vereadores. Vereador Paulino de Moura: Para 
concluir Sr. Presidente, eu gostaria de dizer tanto ao Vereador Jarré como ao Vereador 
Paese que a vida não se constrói sozinho, ela se constrói com parceria, muitas vezes a 
minha reivindicação ela não é atendida, a sua poderá ser atendida. E eu quero dizer com 
toda a tranqüilidade não magoando ninguém, tu tem que estar na hora certa, no lugar 
certo para que as coisas se realizem. Eu sofri muito, quatro anos sem poder contribuir 
para a minha sociedade, e hoje eu posso contribuir porque eu estou no lugar certo, na 
hora certa, em prol da comunidade. Seria isso Sr. Presidente, Srs. Vereadores, meu muito 
obrigado. Presidente Vereador Luiz Leite: Continua em discussão, Vereador Antônio 
Azir, da Bancada do PTB: Vereador Antônio Azir: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, as 
pessoas já nominadas anteriormente a nossa saudação, quero dizer que nós nos 
encontrávamos em viagem, juntamente com o Vereador Presidente e o Vereador 
Adroaldo De Carli e não sabíamos se voltaríamos a tempo para a reunião. Então o 
Vereador Marcos Soares, já chamo de vereador porque já assumiu diversas vezes, está 
concorrendo e certamente conquistará uma vaga nesta Casa. Ele realizou alguns 
trabalhos que eu quero fazer menção. Uma se refere e o seu João Hugo da Silva se 
encontra presente nesta Casa, nossa saudação por tudo o que o senhor representa pelo 
tradicionalismo, o senhor é uma marca no nosso município. Na cavalgada de 2006 
relembrando os tempos das tropeadas que cruzavam por Carazinho rumo a Sorocaba – 
São Paulo, as tropeadas que levavam as mulas foi plantado na Praça Albino Hillebrandt 
um pinheiro, um pé de pinheiro registrando este momento, registrando este marco tão 
importante e houve um vandalismo por parte das pessoas que por ali passam, esse 
pinheiro representa muito para as pessoas da tradição para as pessoas que realmente 
cultuam as nossas raízes, a nossa história, então um gesto muito importante. Por isso nós 
solicitamos em nome do Marcos que fez este pedido para que o município realize 
novamente o plantio deste pinheiro porque isso representa muito, não só para o seu João 
Hugo da Silva, mas sim para todos os tradicionalistas de Carazinho, para todos aqueles 
que querem preservar a nossa história, e que conhece a nossa história. Também sobre os 
correios o Marcos nos deixou um trabalho aqui um  requerimento para ser dirigido ao 
Diretor Regional dos Correios para que não haja nenhum tipo de retaliações referente a 
greve que os funcionários dos correios fizeram acredito que até hoje quando terminou 
essa greve. Porque o correio é realmente um serviço essencial mas os seus 
trabalhadores merecem também o reconhecimento da sociedade e do governo porque os 
correios do Brasil são os mais eficientes do mundo, eu quando li isso numa revista até me 
chamou a atenção e reli novamente, porque nos outros países nem uma correspondência 
chega com tanta rapidez como chega aqui no Brasil. Então nós temos que preservar 
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então os nossos correios e seus funcionários desta autarquia tão importante. Também 
outras indicações sobre ruas e melhorias também entramos em nosso nome e quero 
como o Vereador Paulino falou nós não tivemos o grande expediente, pedir permissão ao 
Presidente para fazer mais alguma manifestação. E referente a rua Ipiranga como falou o 
Vereador Paese, como falou o Vereador Jarré, creio que ela foi alvo de todos os 
vereadores aqui de indicações, por se tratar de uma rua de ligação muito importante e 
felizmente nós temos hoje lá uma grande obra realizada o asfaltamento desta rua mas eu 
estive andando pela cidade e tive a felicidade e posso dizer aqui que eu creio que a 
maioria dos vereadores estão sendo contemplados pois começando lá pelo bairro Santa 
Terezinha e andando pela Hípica, andando pela Conceição, pela São Jorge ali pela 
Dileta, pela Nei Kerber, pela subindo aqui pela oriental, na Santo Antonio, na Camaquã, 
na Princesa, na Oriental, na Vila Rica, na Princesa, na Ouro Preto, enfim todos os bairros 
de Carazinho estão ganhando asfaltamento, estão vendo ruas asfaltadas. E aí eu me 
pergunto, quando dizem que Carazinho não fez nenhum asfalto, eu quero dizer para que 
as pessoas vão mais aos bairros porque teve muito asfalto realizado que nós nem 
sabíamos, eu confesso e como vereador eu deveria saber, mas talvez por não ir tanto aos 
bairros eu não sabia que estava acontecendo tantas obras como Carazinho está 
recebendo. E uma noticia melhor ainda com recursos próprios, com recursos pagos a 
vista às empresas. Não é asfalto para ficar divida para o próximo prefeito, então minha 
gente creio eu que todos os vereadores aqui devam estar felizes porque todos nós 
queremos o bem da nossa comunidade. Todos nós que pedimos asfaltamento, todos nós 
que pedimos melhorias e hoje Carazinho está recebendo essas melhorias e que está 
virando canteiro de obras, creio eu que independente de partido, independente de 
situação ou oposição todos nós estamos contente porque Carazinho realmente está 
recebendo muitas obras e isso trará melhor qualidade de vida ao nosso povo que tanto 
pede por obras, principalmente por aquelas que moram em ruas de chão. Eu ficaria aqui 
dois dias citando as obras realizadas mas sei que o tempo é curto e escasso mas somos 
sabedores que os vereadores, a nossa comunidade também está enxergando tudo o que 
está sendo realizado. Obrigado pelo tempo cedido Sr. Presidente. Presidente Vereador 
Luiz Leite: Continua em discussão, não havendo mais vereador querendo discutir, coloco 
em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os demais se 
manifestem. Aprovados os requerimentos por unanimidade. Presidente Vereador Luiz 
Leite: Solicito agora ao Vereador Cláudio Santos para que leia o número e o autor do 
requerimento pedido de informação. Secretário Vereador Cláudio Santos: 
Requerimento Pedido de Informação nº 3 de autoria do Vereador Felipe Sálvia – PDT: 
Presidente Vereador Luiz Leite: Coloco em discussão o requerimento, Vereador Felipe 
Sálvia autor do requerimento para discussão. Vereador Felipe Sálvia: Sr. Presidente e 
Srs. Vereadores, pessoas que assistem a reunião na Casa do Povo, em especial a 
imprensa, depois de ouvir os vereadores que me antecederam que falaram sobre a rua 
Ipiranga tem razão o Vereador Azir que todos os vereadores ao longo de vários mandatos 
pediram melhorias através de requerimentos, de indicações aos prefeitos e vários 
prefeitos passaram e esse Prefeito Alexandre teve a felicidade de fazer a obra e a cidade 
realmente, Vereador Antônio Azir, está um canteiro de obras, porque mas o que me 
estranha e eu como vereador de oposição tenho que dizer que seja em época de eleição 
mas isso faz parte da inteligência dos políticos quando em épocas de eleição eles fazem 
melhorias buscando capta votos e isso é normal também, mas o povo é quem vai julgar é 
lógico que ficou bom a Ipiranga, é lógico que tem obras em todos os bairros citados pelo 
Vereador Antônio Azir que a gente anda nos bairros a gente vê, mas quando a gente 
cobrava e cobrava  não só eu mas vários vereadores, melhorias em ruas que hoje estão 
sendo asfaltadas e vendo que hoje há dois meses das eleições tem ruas que estão sendo 
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asfaltadas isto é o povo que vai julgar, é o povo que vai julgar. Eu entrei com pedido de 
informações Sr. Presidente com relação a eletrocar, depois de boatos e diz que disques 
com relação a projetos e até quero fazer uma emenda aqui, projetos ou ações que dizem 
que foram vendidas por quinhentos mil reais ações que teria que ter crivo o aval deste 
Poder, a Lei Orgânica diz que para vender ou alienar bens em nosso município tem que 
passar por este Poder, tem que autorizar este Poder, e não passou. Dizem também que 
foi um parecer do jurídico da eletrocar dizendo que é legal, que é legal, eu quero saber se 
o Conselho de Administração através do parecer jurídico desse advogado deixou vender 
sem que a Câmara soubesse. Para vender qualquer bem da eletrocar e agora a pouco 
tempo nós tivemos por causa de lixo de ferro lá na Prefeitura que teria que ter leilão 
houve uma CPI nesta Casa. Bens públicos, por isso que a eletrocar para vender o lixo a 
sucata ela faz leilão. Então existia Sr. Presidente, projetos em governos passados para 
construção de usinas foram pagos e muito bem pagos, eu não sei quanto saiu eu quero 
saber se venderam srs. Vereadores sem o aval deste poder, porque se venderam sem o 
aval deste Poder projetos para construção de usinas me preocupa. Me preocupa porque 
no passado, cada um faz o que quer eu não sou governo tinha um pensamento de se 
fazer usinas e começaram a fazer projetos. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. A reunião 
foi suspensa por alguns momentos até a volta da energia elétrica nesta Casa. Presidente 
Vereador Luiz Leite: Pode dar continuidade ao seu pronunciamento. Vereador Felipe 
Sálvia: Continuando, Senhores Vereadores eu quero dizer que Romeu Barleze, na 
época, viajou muito, viajou muito, buscando esses consórcios com esses projetos e isto 
custou muito para a empresa, teve várias reuniões, eu não sei Sr. Presidente, como é que 
vai ser a votação, eu tenho uma idéia mas não quero acreditar que os senhores 
vereadores vão votar a favor porque é a maneira de fiscalizar mas entendo e reconheço 
que cada um é livre para votar aqui dentro mas é uma maneira senhores vereadores de 
nós saber se foi vendido os projetos, Senhor Presidente, ou ações, projetos ou ações na 
eletrocar sem autorização deste poder. Eu gostaria saber também porque dizem nesse 
diz que disque que tem um parecer jurídico dando aprovação para o conselho de 
administração para que venda esses projetos ou ações eu gostaria para que viesse para 
esta Casa para nós ver porque nós temos a obrigação de fiscalizar a eletrocar é uma 
empresa do município sendo do município é do povo, e se é do povo a coisa é com nós 
aqui nós é que temos que fiscalizar. Então fica o meu pedido para os vereadores para que 
votem a favor para a gente descobrir o que aconteceu nesse episódio da venda desses 
projetos ali na eletrocar. Aparte Vereador Vilson Paese: Muito obrigado vereador. O seu 
pedido de informação aí é grave. Vossa Excelência sabe e todos os vereadores sabem 
que nenhum presidente, nenhum diretor e nem um advogado e nem os dois conselhos 
podem vender, nada, sem passar pelo Legislativo. Não acredito que um presidente, 
diretor ainda com parecer de advogado que sabe que conhece a lei, autorize e de um 
parecer favorável. Só por este motivo, e para que a Eletrocar responda o seu pedido de 
informação eu voto com vossa excelência o pedido de informação, porque não acredito de 
forma nenhuma que possa ter acontecido alguma coisa da eletrocar sem passar pelo 
Poder Legislativo. Vereador Felipe Sálvia: Exatamente, mas fica Sr. Presidente o meu 
pedido para que votem a favor. Presidente Vereador Luiz Leite: Continua em discussão 
Este requerimento, Vereador Paulino de Moura, para discussão do requerimento pedido 
de informação. Vereador Paulino de Moura: Sr. Presidente, esta Casa ela é uma Casa 
da democracia, ela é uma casa do pensamento que tem que ser expressado, tem que ser 
dito e nem por isso a gente tem alguma coisa pessoal contra qualquer um dos colegas 
vereadores. Aqui  a gente vai discutir idéias, teses como era antes como é hoje e eu 
quero dizer ao colega, Vereador Felipe Sálvia, que num passado não tão distante esta 
Casa cobrava algumas ações e a vossa excelência, a vossa senhoria estava na diretoria 
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da Eletrocar, estava lá a defender o governo municipal do Sr. Prefeito Alexandre Goellner. 
Quis o destino quis a bondade de Deus que hoje a vossa excelência está contra o 
pensamento a direção do atual prefeito. E que também houve diárias tiradas e não 
executadas também houve gastos que não passaram os pedidos de informações por esta 
Casa inclusive da área em que vossa excelência era diretor. Então eu quero dizer o 
seguinte: o que a vida me ensinou e que Deus, o Deus que eu temo, o Deus que eu quero 
me diz, a vida é sim, sim, não, não. A gente tem que ter coerência no que a gente fala e 
no que a gente diz e no que a gente executa. Eu estou convicto e peço aos colegas de 
bancada que tem essa convicção de que o governo do prefeito Alexandre, da Eletrocar 
através do seu Romeu, porque eu também não morro de amores por eles, mas eu tenho 
que ter a grandeza de reconhecer que a eletrocar está bem administrada, está bem 
sarada dos recursos para oferecer para a nossa comunidade. Então eu tenho a convicção 
de que não tem nada lá na eletrocar que possa desabonar a situação que ora o Felipe faz 
o pedido de informação. E quero dizer mais, se é a vontade dele, se é a vontade dele e 
dos demais colegas vereadores de saber, as portas da eletrocar estão abertas para que 
os senhores está lá fiscalizando como  sempre dizem nessa tribuna, buscando os dados 
porque a atribuição do vereador não é só fazer pedido de informação é buscar os dados 
que estão na eletrocar e o senhor tem as portas abertas como legislador para buscar as 
suas informações. E digo aos colegas que dão sustentação ao governo do prefeito 
Alexandre, nós estamos aqui para defender o governo Alexandre, para defender as 
autarquias do município, e a eletrocar é uma entidade de sociedade mista, então ela tem 
as atribuições, ela tem os seus deveres e eu gostaria Sr. Presidente, Srs. Vereadores, 
colegas que nós derrubamos este pedido de informação porque eu entendo, compreendo 
mas eu tenho que ter a minha convicção e a convicção que eu tenho se eu quiser alguma 
informação da eletrocar, da prefeitura, eu posso sim, e o colega aqui que me perdoe eu 
estou a voltar nesta Casa há oito meses e os pedidos de informação por coincidência ou 
não eles caem sempre na mesma pessoa e eu acho que é um direito do cidadão procurar 
aquele vereador que ele acha e que ele entende que melhor representa ele, e o Vereador 
Felipe Sálvia tem o seu eleitorado que vem a procurar e fazer as denúncias aqui nesta 
Casa e ele como legislador e o instrumento que tem, tem usado, e eu tenho... sim colega. 
Aparte Vereador Felipe Sálvia: Vereador Paulino, eu respeito tanto a sua pessoa, como 
diretor da eletrocar eu não era o presidente, não era o ordenador de despesa, mas se 
perguntarem para o André Azevedo, para o Lara, se perguntarem, e o Vereador Adroaldo 
que está aqui, eu sempre disse que os pedidos de informações votados para aquela 
empresa a Eletrocar que é do povo, deviam de ser respondidos e não deviam ser 
atacados aqui nesta Casa, porque eu acho que o vereador além de fazer projetos ele tem 
o direito sim de fiscalizar, quanto a relação de diárias, as diárias o senhor tem que olhar 
também o seu governo, se nós olhar também o seu governo nós vamos vê, tem muita 
coisa com relação a diárias, mas eu não consigo ver porque realmente os pedidos de 
informação quem faz sou eu e eu fui eleito, quando me procuram eu faço e agora vocês 
tem visto que eu nem tenho feito porque eu sei que eu faço e eu perco, mas não é porque 
eu vá perder que eu vá admitir Vereador Paulino, o senhor também é um batalhador na 
sua vida e eu admiro a sua pessoa, mas o direito de fiscalizar ninguém vai me podar, eu 
posso ser derrubado aqui, posso ser derrubado não tem problema nenhum, isto faz parte 
e isso eu disse lá na tribuna cada um tem o seu voto e eu respeito o voto da situação que 
tem que dar uma resposta para o seu prefeito para o seu governo a sua coligação, mas 
eu quero que aceitem o meu pedido, só isso. Vereador Paulino de Moura: Só para 
concluir Sr. Presidente, a democracia ela funciona no sim, sim, não, não. E nós temos que 
aprender que não é tu discursando na prática não executando porque o Vereador Felipe 
diz que ele dizia para que se respondessem os pedidos de informação, mas nenhum 
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pedido de informação veio da sua área do seu setor quando nós o fizemos. Então quero 
dizer assim o senhor é subordinado a uma direção mas o senhor tem atribuição como 
trabalhando naquela empresa de nos dar as informações. Então eu quero deixar claro de 
que a democracia funciona assim e ela tem que ser respeitada. Respeito os votos de 
quem é contrário, mas respeito os votos de quem é favorável. Seria isso Sr. Presidente, 
Srs. Vereadores, muito obrigado. Presidente Vereador Luiz Leite: Continua em 
discussão o pedido de informação de autoria do Vereador Felipe Sálvia, Vereador Cláudio 
Santos para discussão do pedido de informação. Vereador Cláudio Santos: Sr. 
Presidente, colegas vereadores, volto a esta tribuna para falar com relação a palavra 
colocada pelo Vereador Vilson Paese de que isso é grave, eu entendo vereador que 
também é grave as acusações feitas, as colocações feitas pelo Vereador Felipe Sálvia 
quando fala de que está sendo feito pela atual administração com relação a 
pavimentação. E não é eleitoreiro vereador, não é eleitoreiro até porque vossa excelência 
sabe a situação em que foi pego a administração municipal com mais de nove milhões e 
meio de dívidas e que o ano passado fechou com setecentos mil reais no azul. Então 
obviamente que não se dava para fazer aquilo. E ainda mais, eu acho que a comunidade 
deve saber e deve-se levar a comunidade aquilo que realmente acontece até porque são 
recursos próprios, foi muito difícil administrar o município praticamente quebrado com 
mais de seis folhas de pagamento atrasadas quando assumiu o Prefeito Iron Albuquerque 
e colocar em dia como está acontecendo hoje. Então acho que tem que se respeitar o que 
foi feito em termos de administração de recuperação principalmente do lado financeiro 
econômico do município de Carazinho que hoje paga os seus fornecedores com quinze 
dias, coisas que demoravam muito tempo para receber. Então não é de forma eleitoreira 
que está se fazendo isso, está se fazendo isso porque hoje através do Prefeito Alexandre 
e toda a sua equipe e ainda na época do Prefeito Iron se trabalhou muito para se 
conseguir fazer isso. Então tem que se fazer justiça aquilo que é feito. Nós não estamos 
aqui por ser situação ou oposição para tirar deste ou daquele aquilo que tem de realidade. 
Só que nós entendemos Vereador Felipe com relação ao seu pedido de informação para 
esclarecimento de que de cinco itens tem dois pontos de interrogação. Vossa Excelência 
pergunta sob dois aspectos, os outros três são colocações e a justificativa é uma 
afirmação. Vossa Excelência não tem dúvida de que isso está acontecendo porque em 
momento algum fica a dúvida com relação a sua justificativa porque vossa excelência 
afirma de que em se tratando de uma empresa de economia mista com controle acionário 
majoritário do município de Carazinho, salvaguardando o interesse no erário público, 
entendemos que toda e qualquer ação relacionada aos bens dessa companhia sejam eles 
imóveis ou não devem ser feitas de forma clara aberta para que toda a população tome 
conhecimento do que vem sendo feito pelos administradores de um bem municipal que 
pertence ao povo de Carazinho. Em nenhum momento vossa excelência pergunta em 
todas as suas colocações são afirmações de que isso já aconteceu. E obviamente se 
vossa excelência já tem conhecimento desde que seja rejeitado, vossa excelência como 
tem dito vai descer a Bento Gonçalves e vai até o ministério público e vai fazer essa 
denúncia como é costume de vossa excelência fazer, eu tenho certeza que isso vai 
acontecer, então me preocupa quando da a informação quando se quer saber a 
informação... já lhe concedo o aparte, Vereador Felipe, quando há preocupação da 
informação obviamente tem que vir a interrogação. Porque vossa excelência não tem 
conhecimento quando da a informação que vossa excelência vai pedir, mas aqui vem a 
confirmação. Vossa Excelência tem tanta segurança tanta certeza como já teve tanta 
segurança e tanta certeza em outros pedidos de informações e outras questões 
levantadas por Vossa Excelência aqui nesta tribuna que depois acabaram em nada. 
Então é esta a preocupação que eu tenho e acredito que até de forma eleitoreira neste 
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momento penso eu que Vossa Excelência haje porque a partir do momento que aí fora 
caem essas informações fica-se o pensamento de cada um dos eleitores de cada um da 
comunidade de Carazinho a pensar se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Então mais 
uma vez eu peço para que sejam levantadas essas questões de informação que Vossa 
Excelência está afirmando que elas estão ocorrendo, então eu gostaria até inclusive a 
resposta. Vereador Felipe Sálvia lhe concedo o aparte com muito prazer sem problema 
algum. Aparte Vereador Felipe Sálvia: Vereador Cláudio Santos todas as minhas 
perguntas tem um ponto de interrogação, todas as minhas perguntas, houve a venda de 
algum projeto apresentado ta ta, se houve a venda desse projeto qual foi o motivo, eu 
estou pedindo por quanto, se houve não é, cópia do parecer jurídico....Vereador Cláudio 
Santos...não tem interrogação...Vereador Felipe Sálvia...assim o que eu estou pedindo 
vereador e eu até admiro a vossa pessoa de defender a administração. Agora você no 
seu papel e eu no meu, agora aonde eu vou depois de rejeitado o pedido de informação o 
senhor não pode me mandar em mim vereador, eu sou vereador fiscalizador eu gosto de 
fiscalizar me falaram eu não tenho nada de certeza disso aqui, eu disse lá na tribuna eu 
quero acreditar que isso não seja verdade porque seria uma criancice da administração 
se fez isso, vender sem o aval deste poder se fizeram isso não adianta esconder porque 
amanhã vai entrar outro prefeito lá e vão descobrir e até o tribunal vão descobrir, agora eu 
respeito a posição de todos os vereadores da situação eu respeito disse lá na tribuna, 
mas quero que respeitem o meu voto eu estou aqui vendo uma coisa que eu acho que 
está errada tomara que não esteja mas até gostaria que me trouxessem. Se o Jarré que é 
o líder me trazer, Jarré, eu até peço a suspensão deste meu requerimento...Presidente 
Vereador Luiz Leite: Vereador Jarré por gentileza...Vereador Gilnei Jarré: Obrigado 
Presidente, só para clarear eu não sou o líder a função de líder é dele não é minha. Mas 
nós vamos colocar em votação e com certeza será derrubado o seu pedido e eu me 
comprometo a te trazer igual. Vereador Cláudio Santos:  se houve a retirada, não houve 
a retirada... pois não Vereador Paese... Não está funcionando até para que fique gravado, 
Vereador Paese... Aparte Vereador Vilson Paese: Sr. Presidente, já me falavam aqui 
pessoas que assistem a sessão já reclamavam as pessoas que assistem que está com 
problema de som aqui dentro que eu não escuto direito. Então eu peço a vossa 
excelência que da uma verificação, porque nós colocamos esses instrumentos aqui são 
novos e quem colocou tem que ver o que eles instalaram está pior do que antes, e a 
Câmara gastou quase oito mil para fazer a troca e está ruim os caras não estão ouvindo 
direito. Então Presidente eu solicito a vossa excelência para que mande alguém verificar. 
Mas, Vereador Cláudio Santos, quando eu falava para o autor do requerimento e disse 
bem claro que eu acho humanamente impossível esse fato ter acontecido até pela 
responsabilidade das pessoas que lá estão e que estes dados venham para nós, porque 
eu não acredito vereador ninguém vai botar a sua história o seu histórico, o seu passado 
em jogo para tomar uma atitude destas eu não acredito. Vereador Cláudio Santos: Só 
para finalizar Sr. Presidente, Vereador Felipe respeito a sua posição, vossa excelência 
sabe disso, em momento algum disse o que vossa excelência deveria fazer apenas 
deduzi por outras atitudes mas que houve acordo Sr. Presidente só me resta agradecer a 
disponibilidade pela palavra. Presidente Vereador Luiz Leite: Continua em discussão, 
Vereador Antônio Azir para discutir o requerimento pedido de informação de autoria do 
Vereador Felipe Sálvia. Vereador Antônio Azir: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, pelo 
que eu vi do pedido do Vereador Felipe ele tem uma dúvida se é venda de ações ou se é 
venda de projetos. Se é venda de projetos ela é possível de fazer sem passar pelo poder 
legislativo porque a eletrocar é uma sociedade de economia mista composta por uma 
diretoria, conselho de administração e conselho fiscal e perante a lei ela pode fazer 
vendas. Por exemplo, nós nunca aprovamos aqui um leilão de veículos pela eletrocar, por 
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exemplo e ela tem feito seguidamente, é só para lhe dar um exemplo ilustrativo da 
situação. Se ela fosse uma empresa pública, cem por cento de capital público aí seria 
uma outra situação, porque a eletrocar hoje possui apesar de ser seis por cento de 
acionistas que não são que não é do município, creio eu que até o Adroaldo que passou 
por lá deve ter uma cota  pelo menos de participação para poder ser diretor, o Felipe 
também deve ter uma cota para ser diretor. Então para realizar a venda de algum bem ela 
não precisa passar pelo poder legislativo não precisa autorização. Mas se for a venda de 
ações, eu não acredito que isso tenha acontecido e para mim aí é surpresa, aí sim a 
venda de ações tem que passar porque modifica o controle acionário da empresa aonde o 
município tem a maior participação acionária, então esta é questão que fica, esta é a 
dúvida que fica então eu peço ao Cláudio, ao Jarré, independente de quem seja o líder o 
importante é que as coisas aconteçam e venham até para nós tirarmos a dúvida do que 
realmente aconteceu, se foi a venda do projeto ou venda de ações. Creio eu que foi a 
venda do projeto e se foi a venda do projeto não incorreu nenhuma irregularidade. 
Obrigado. Presidente Vereador Luiz Leite: Continua em discussão, não havendo mais 
vereador querendo discutir, colocamos em votação. Vereadores que concordam com o 
pedido de informações de autoria do Vereador Felipe Sálvia, permaneçam como estão, os 
demais se manifestem. Rejeitado o Pedido de Informações por 5 votos a 4. Presidente 
Vereador Luiz Leite: Solicito ao Sr. Secretário para que proceda a leitura do número e o 
autor das moções que irão a votação nesta noite. Secretário Vereador Cláudio Santos: 
Moção de nº 1 do Vereador Paulino de Moura –PTB; Moção nº 3 de autoria do Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB; Moção nº 2 de autoria do Vereador Paulino de Moura – PTB, 
anexa a moção de nº 9 do Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Moção de nº  9 de autoria do 
Vereador Cláudio Santos do PSDB; Moção nº 4 de autoria do Vereador Cláudio Santos – 
PSDB; Moção de nº 5 de autoria do Vereador Cláudio Santos – PSDB; Moção de nº 6 de 
autoria do Vereador Vilson Paese – PDT; Moção nº 7 de autoria do Vereador Vilson 
Paese – PDT; Moção de nº 8 de autoria do Vereador Vilson Paese – PDT; Moção de nº 
10 de autoria do Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Moção de nº 11 de autoria do Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB; Moção de nº 12 de autoria do Vereador Antônio Azir – PTB; Moção 
de nº 13, anexa a moção de nº 1, de autoria do Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 
Moção de nº 14 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; Moção de nº 15 de 
autoria do Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; Moção de nº 16 de autoria do Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB; Moção de nº 17 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli – 
PMDB. Presidente Vereador Luiz Leite: Está em discussão as moções. Não havendo 
vereador querendo discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam 
como estão, os demais se manifestem. Aprovadas as moções por unanimidade. 
Presidente Vereador Luiz Leite: Solicito ao Sr. Secretário para que proceda a leitura e o 
número bem como o autor dos projetos de lei que irão a votação nesta noite, bem como 
os pareceres das Comissões de Justiça e Finanças e da Ordem Econômica e Social. 
Secretário Vereador Cláudio Santos: PROCESSO nº 1.433/147/08 – Projeto de Lei nº 
097/08. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza o Poder Executivo a contribuir 
mensalmente com a FAMURS e CNM. 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, em  21 de julho de 2008. Vereador Josélio Guerra – Membro e Relator; 
Vereador Antônio Azir – Presidente; e Vereador Gilnei Jarré – Secretário. Parecer da 
Comissão da Ordem Econômica e Social: O presente Projeto de Lei está apto a ser 
incluído na ordem do dia. Sala das reuniões, em 21 de julho de 2008. Vereador Cláudio 
Santos – Secretário e Relator; Vereador Vilson Paese – Presidente; Vereador Paulino de 
Moura – Membro. PROCESSO Nº 1.498/152/08 – Relatório 008/08. Autor: Legislativo 
Municipal. Ementa: Relatório de execução orçamentária Junho/2008. Parecer da 
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Comissão de Controle Financeiro e Orçamentário: Relatório de Execução Orçamentária, 
Balancete Contábil e Balancete da Despesa bem como conciliação bancária da Câmara 
Municipal de Carazinho, relativo ao Mês de Junho de 2008. Parecer: Após análise do 
relatório de execução orçamentária, balancete contábil e o balancete da despesa, bem 
como a conciliação bancária, relativa ao mês de junho de 2008, esta comissão conclui de 
que os referidos relatórios estão em conformidade com as normas técnicas da 
contabilidade pública, solicitando ao plenário desta Casa a aprovação deste parecer. 
Carazinho, 21 de julho de 2008. Vereador Antônio Azir – Relator e secretário; Vereador 
Adroaldo De Carli – Presidente e Vereador Jaime Fragoso – Membro. Presidente 
Vereador Luiz Leite: Está em discussão os pareceres da Comissão de Justiça e 
Finanças, bem como o da Ordem Econômica e Social. Está em discussão, vereadores 
que concordam permaneçam como estão, os demais se manifestem. Aprovados os 
pareceres das Comissões de Justiça e Finanças, bem como da Ordem econômica e 
social por unanimidade. Está em discussão os projetos de lei com os pareceres das 
referidas comissões já aprovados. Está em discussão, não havendo vereador querendo 
discutir, colocamos em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os 
demais se manifestem. Aprovados os projetos por unanimidade. Questão de Ordem 
Vereador Vilson Paese: Eu acompanhava a leitura das moções e tem moção Sr. 
Presidente, aí eu gostaria que vossa excelência falasse com o diretor de expediente, tem 
moção apresentada há duas reuniões atrás e hoje foram reapresentadas novamente. 
Então para que as moções não ficam banalizadas apresentada por um e daí na outra 
semana por outro, na outra semana por outro, a mesma moção. Então para que aquela 
não perca o efeito, eu solicito a vossa excelência para que haja um acompanhamento 
porque quando um vereador apresenta pode outro vereador apresentar junto, mas no 
mesmo dia, mas não na outra semana e daí 20 dias, 30 dias, um mês. Presidente 
Vereador Luiz Leite: Pois não, vereador, será atendida a sua solicitação, caso tenha 
acontecido isso a gente vai tomar as providências. Questão de Ordem Vereador Paulino 
de Moura; Até eu gostaria assim pelo fato relevante e hoje até não era o momento, mas 
eu peço encarecidamente a vossa senhoria, que as agentes sociais tenham que vir até 
este Poder, porque tem alguns processos lá na prefeitura para ser resolvido e nós 
precisamos conversar com elas, então eu acho que nós deveríamos durante esta semana 
ou na próxima segunda-feira no máximo nós deveríamos ter a presença delas. Eu não sei 
se houve a convocação para elas virem hoje ...ou não vieram, elas não vieram ou vieram. 
Presidente Vereador Luiz Leite: É que o autor do requerimento não estava presente. 
Vereador Paulino de Moura: Está bom para que seja para a próxima... Presidente 
Vereador Luiz Leite: Fica para às 19:00 horas da próxima segunda-feira, eu espero que 
os senhores vereadores e os demais interessados neste assunto que se façam presentes 
as 19:00 horas para que a gente possa realizar uma reunião que seja proveitosa com  as 
agentes. Vereador Paulino de Moura: Até para terminar e referendar Sr. Presidente, nós 
tínhamos que ver a situação da comissão de ética, porque nós não fizemos nada até 
agora e há um requerimento um pedido dois requerimentos então que seja montada a 
comissão de ética para que nós nos passamos mais uma vez como diz o Dr. César Souza 
por falta de conhecimento. Obrigado. Presidente Vereador Luiz Leite: Vereador, até o 
presente momento ainda não foi informado o nome do presidente da comissão de ética 
que eu pedi naquela reunião em que foi solicitado o envio. Vereador Paulino de Moura: 
E ela já foi composta Sr. Presidente porque tinha dois membros que deveriam  entrar para 
substituir um é o Vereador Déio que tinha que ser substituído porque o Vereador 
Adroaldo... e o vereador Gilnei. Presidente Vereador Luiz Leite: Só que até agora ainda 
não informaram quem é o presidente da comissão de ética. Foi composta....Acho que 
poderia ficar definido isso hoje aqui no Plenário para que não haja mais complicações no 
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futuro com respeito a criação desta comissão. Então já fica determinado então o que 
vocês decidirem pela Mesa que vocês tenham uma reunião esta semana antes  de sexta-
feira definam quem vai ser o presidente para que nós possamos enviar o pedido solicitado 
no Plenário. Eu só gostaria de pedir aos senhores vereadores para que se pudessem 
permanecer dois minutinhos só para mim ouvir um posicionamento quanto a mudança 
das bancadas que deverão acontecer esta semana que iremos devido a construção das 
novas bancadas, vão ser demolidas as bancadas que aí estão. Então para nós vermos 
quem vai lá para a sede, quem desce lá para baixo então nós temos que tomar algum 
posicionamento. 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 no dia 28 de julho de 2008, às 19h e 30min. Um boa noite a todos. 
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