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Ata da Reunião Ordinária do dia 28 de Julho de 2008.......Ata 34.   
  
 
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 28 de julho de 2008. Convido ao Vereador Marcos Soares para proceder à leitura de um 
trecho da Bíblia e que todos  se posicionem em pé; (leitura da bíblia). Coloco em apreciação a 
ata da reunião ordinária do dia 21 de julho de 2008, não havendo vereador querendo discutir 
coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, os demais que se 
manifestem. Aprovada a ata da reunião ordinária do 21 de julho de 2008, por unanimidade. 
Convido o senhor secretario para que proceda a leitura do expediente da presente reunião. 
Secretario Vereador Cláudio Santos: Expediente da Reunião Ordinária do dia 28 de julho 
de 2008: Telegrama do Ministério da Saúde informando liberação de recursos no valor de R$ 
120.142,00. Ofício do Ministério da Educação informando liberação de recursos no valor de R$ 
90.231,00. Ascamaja convida para curso de formação Eleições 2008, dia 15 de agosto, em 
Fortaleza dos Valos. Curso gratuito para vereadores e funcionários de câmaras associadas. 
Ofício 122/08 do Executivo Municipal, encaminhando projeto de lei nº 100/08, o qual autoriza 
abertura de crédito suplementar no Orçamento da FUNDESCAR, no valor de R$ 34.500,00. 
Ofício 123/08 do Executivo Municipal, encaminhando projeto de lei nº 101/08, o qual dá nova 
redação aos incisos IX e XI, do artigo 4º da Lei Municipal nº 6.668/07, que dispõe sobre a 
criação do conselho municipal da cidade de Carazinho e o Fundo Municipal de Habitação. 
Ofício nº 124/08 do Executivo Municipal, encaminhando projeto de lei nº 102/08, o qual suprime 
o parágrafo único do art. 3º da Lei Municipal nº 6.598/07. Ofício 125/08 do Executivo Municipal, 
encaminhando projeto de lei nº 103/08, o qual autoriza remanejar dotações, altera metas nas 
leis municipais nº 6.256/06 – PPA/2006/2009, nº 6.644 – LDO/2008 e abre crédito especial no 
orçamento de 2008, no valor de R$ 4.515.952,85. Ibrap convida para curso Previdência sem 
segredos, de 14 a 15 de agosto em Porto Alegre. Presidente Vereador Luiz Leite: Convido ao 
Senhor Secretário para proceder à leitura da Convocação do Vereador Suplente Marcos 
Soares: Secretário Vereador Cláudio Santos: Carazinho, 28 de julho de 2008. Convocação 
17/2008 – Prezado Senhor: Pelo presente estamos convocando vossa senhoria para assumir 
na Câmara Municipal de Vereadores no dia 28/07/2008, tendo em vista o pedido de licença do 
Vereador Paulino de Moura, por motivo de saúde, conforme dispõe o Regimento Interno, art. 
11, inciso II, alínea “a”, desta Casa. Sem outro motivo, colhemos o ensejo para renovar nossos 
protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Vereador Luiz Leite, 
Presidente. Ao Ilmo. Sr. Suplente de Vereador do PTB, Marcos Soares. Presidente Vereador 
Luiz Leite: Solicito que o Senhor Secretário proceda à leitura das indicações, requerimentos e 
moções que deram entrada nesta noite; INDICAÇÕES: 1618/808/08, Vereador Paulino de 
Moura – PTB – Solicita recolhimento de entulho de construção na Avenida São Bento, Bairro 
Glória; 1619/809/08, Vereador Marcos Soares – PTB – Solicita pavimentação da Rua 
Riachuelo, trecho compreendido entre as Ruas Tijuca e Visconde de Pelotas, bairro Aurora; 
1620/810/08, Vereador Marcos Soares – PTB – Solicita pavimentação da Rua Félix Guerra, 
bairro Winckler entre as Ruas Libório Bervian e Albino Feldmann; 1621/811/08, Vereador 
Marcos Soares – PTB – Solicita colocação de tubos de esgoto na Rua Graça Aranha, bairro 
Sassi; 1622/812/08, Vereador Marcos Soares – PTB – Solicita calçamento com paralelepípedo 
na Rua Barão de Antonina, Bairro Sommer; 1622/813/08, Vereador Marcos Soares – PTB – 
Solicita pintura da área azul, proximidades da farmácia do SESI; 1623/814/08, Vereador Marcos 
Soares – PTB – Solicita colocação de redutor de velocidade no Largo Três de Outubro; 
1624/815/08, Vereador Marcos Soares – PTB – Solicita iluminação pública na Rua Pedro João 
da Silva, no bairro Santa Terezinha; 1625/816/08, Vereador Marcos Soares – PTB – Solicita 
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colocação de redutor de velocidade na Rua Giusepe Garibaldi, entre as Ruas Ivalino Brum e 
Teodoro Schütz, bairro Vila Rica; 1626/817/08,Vereador Luiz Leite – PDT – Solicita para que a 
Secretaria de Obras execute trabalhos de reparos no calçamento da rua Monte Alegre, no 
bairro Floresta. Solicitação dos moradores que reclamam da grande quantidade de buracos 
existentes na rua. Solicita para que a Secretaria de Obras execute trabalhos de reparos na 
estrada que dá acesso a Colônia Dona Júlia. Solicitação dos moradores das granjas e atletas 
que passam pelo local. Solicita para que a Secretaria de Obras execute trabalhos de capina e 
limpeza bem como patrolamento e cascalhamento no final da rua General Cassal Martins Brum 
acesso a BR-386. Solicitação dos motoristas que utilizam a via como desvio para a BR. Solicita 
para que a Secretaria de Obras execute trabalhos de reparos nas ruas do Residencial Nossa 
Senhora Aparecida. Solicitação dos moradores. Solicita para que a Secretaria de Obras execute 
trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Lajeado, no bairro 
Fey. Solicitação dos moradores que reclamam do estado em que encontra-se a rua 
principalmente em dias de chuva. Solicita para que a Secretaria de Obras execute trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Fernando Maghlecke, no 
Residencial Planalto. Solicitação dos moradores da rua que reclamam do estado de 
precariedade da rua principalmente em dias chuvosos. Solicita a Secretaria de Obras que 
execute trabalhos de capina e limpeza nas ruas Graça Aranha e Prudente Moraes, no bairro 
Sassi. Solicitação dos moradores da rua. Solicita para que a Secretaria de Obras execute 
trabalhos de reparos no calçamento da rua Antônio Vargas, no bairro Loeff. Solicitação dos 
moradores da rua. Solicita para que a Secretaria de Obras execute trabalhos de reparos na 
pavimentação asfáltica da rua Ipiranga, no bairro Hípica. Solicitação dos moradores; 
1627/818/08, Vereador Cláudio Santos – PSDB – Solicita ao Dptº de Trânsito para que realize 
melhorias na sinalização do Cruzamento da Avenida Flores da Cunha para o Bairro Vila Rica ao 
lado do Supermercado Economia da Borghetti. Solicitação de moradores; 1628/819/08, 
Vereador Cláudio Santos – PSDB – Solicita a Secretaria de Obras para que realize a operação 
Tapa Buracos na Rua Anchieta. Solicitação de moradores; 1629/820/08, Vereador Cláudio 
Santos – PSDB – Solicita a Secretaria de Obras para que realize a operação Tapa Buracos na 
Rua Siqueira Campos. Solicitação de moradores; 1630/821/08, Vereador Adroaldo De Carli – 
PMDB – Solicita para que a Secretaria de Obras realize operação tapa buracos e melhorias ao 
longo da extensão da Rua São Vicente de Paulo, localizada no Bairro Alvorada; 1631/822/08, 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB – Solicita para que a Secretaria de Obras realize operação 
tapa buracos e melhorias ao longo da extensão da Rua Braulino F. Lopes, localizada no Bairro 
Profilurb/Sommer; 1632/823/08; vereador Adroaldo De Carli – PMDB – Solicita para que a 
Secretaria de Obras realize trabalho de limpeza e de melhorias do trecho de calçamento da rua 
João Eduardo Kraemer e Ângelo M. Gobbi do Bairro Sommer; 1633/824/08,Vereador Jaime 
Fragoso – PSDB – Solicitando a Secretaria de Obras a realização de patrolamento, 
cascalhamento e compactação na Rua João Batista Rodrigues da Silva entre as Ruas Sarandi 
e Margaridas, no Residencial Cantares; 1634/825/08, Vereador Jaime Fragoso – PSDB – 
Solicitando a Secretaria de Obras a realização de melhorias no calçamento da Rua Lima e 
Silva, no Bairro Glória; 1635/826/08, Vereador Jaime Fragoso – PSDB – Solicitando ao Setor 
Competente a realização de melhorias junto ao quebra-molas em frente à Rodoviária para que 
haja escoamento das águas da chuva; 1635/827/08, Vereador Jaime Fragoso – PSDB – 
Solicitando a Secretaria de Obras a restauração da pavimentação com o fechamento de dois 
buracos na Av. Flores da Cunha, em frente a parada de ônibus do Camelôdromo, no Centro; 
1637/828/08, vereador Josélio Guerra – PMDB – Reiterando o pedido para que a Secretaria de 
Obras realize, com urgência, conserto na boca de lobo da rua São Paulo, esquina com a 
Agenelo Senger, no Bairro Oriental; 1638/829/08; Vereador Josélio Guerra – PMDB – Para que 
a Secretaria de Obras realize o trabalho de patrolamento, cascalhamento e limpeza da rua 
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Arnaldo Graeff, no bairro Vila Rica; 1639/830/08; Vereador Josélio Guerra – PMDB – Para que 
a Secretaria de Obras realize o trabalho de patrolamento, cascalhamento e limpeza da rua 
Minas Gerais no Bairro Oriental; 1640/831/08, Vereador Felipe Sálvia – PDT – Mais uma vez 
estamos reiterando solicitação para que sejam estudas mudanças no sistema de funcionamento 
das sinaleiras instaladas na Av. Flores da Cunha, bem como estudos no sentido de que 
algumas delas, sejam instaladas em pontos mais distantes umas das outras, pois temos ouvido 
constantes reclamações quanto ao tempo de espera no sinal vermelho; 1641/832/08, Vereador 
Vilson Paese – PDT – Solicita a Secretaria de Obras para que execute trabalhos de conserto do 
calçamento ou recapeamento asfáltico na travessa Vidal Peçanha trecho compreendido entre a 
Av. Flores da Cunha e Itararé, trecho esse conhecido popularmente como Bigode de Prefeito. 
Solicita a Secretaria de Obras para que execute trabalhos de conserto do calçamento da Rua 
Rio Branco no bairro Glória, pois há muito tempo à mesma encontra-se em péssimas condições 
de trafegabilidade. Solicitação dos moradores. Solicita a Secretaria de Obras para que execute 
trabalhos de conserto do calçamento da Rua Rufino Souza Leal no bairro Sommer. Solicitação 
dos moradores. Solicita a Secretaria de Obras para que execute trabalhos de colocação de 
bueiros na Rua José Domingos Piva em toda sua extensão no bairro Planalto. Solicitação dos 
moradores. Solicita a Secretaria de Obras para que execute trabalhos de conserto do 
calçamento da Rua 20 de Setembro no bairro Centro. Solicita a Secretaria de Obras para que 
execute trabalhos de recapeamento asfáltico na Rua Da Paz no bairro Princesa; 1642/833/08, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB – Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente para que seja refeita a pintura no asfalto sinalizando as faixas de segurança na Av. 
Flores da Cunha em frente ao Comercial Zaffari no Bairro Borghetti, pois a necessidade da 
referida pintura proporciona maior segurança aos clientes e demais transeuntes que circulam 
diariamente no local; 1643/834/08, Vereador Gilnei Jarré – PSDB – Solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente para que entre em contato com o Gabinete do 
Deputado Cláudio Diaz, referente à Emenda Individual disponibilizada no valor de R$ 
300.000,00. Cabe ressaltar que a emenda será investida na Rua São João Batista e a nossa 
preocupação se refere em não perder o recurso; 1644/835/08, Vereador Gilnei jarré – PSDB - 
Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente para que seja refeita a 
pintura no asfalto sinalizando as faixas de segurança na rua Marechal Floriano esquina 
Charruas, tendo em vista de que no referido local há intenso fluxo de veículos, fazendo-se 
necessário tal providência para proporcionar maior segurança aos clientes do supermercado e 
demais transeuntes que circulam diariamente no local.REQUERIMENTOS: 1645/218/08, 
Vereador Marcos Soares – PTB - Envio de oficio ao Secretario de Estado da Segurança Pública 
General Edson de Oliveira Goularte, solicitando especial atenção para as condições que se 
encontra o PECAR – Presídio de Carazinho, que na semana passada ocorreu episódio 
lamentável com a fuga de seis detentos entre eles um de alta periculosidade para a população 
carazinhense e região. Sugere o proponente que o Estado estude a possibilidade de se 
construir um novo Presídio fora do perímetro urbano eis que o atual tem causado a 
vulnerabilidade dos munícipes nas proximidades, ainda cabe salientar que o atual presídio tem 
capacidade para 95 ( noventa e cinco ) e atualmente abriga 262 ( duzentos e sessenta e dois ) 
detentos, causando transtorno e preocupação a toda a comunidade de Carazinho; 1646/219/08, 
Vereador Luiz Leite – PDT - Envio de ofício ao Sr. Nilson Aparecido Dias, Gerente do Banco 
Bradesco e Sr. Talis Diego Duarte, Gerente do Banco Itaú de nossa cidade para que estudem a 
possibilidade da abertura de um posto de atendimento avançado das agências do Bradesco e 
Itaú no Bairro Borghetti. Esta solicitação vem em decorrência do pedido insistente de diversas 
pessoas e empresas localizadas neste bairro que necessitam deslocar-se até o centro de nossa 
cidade em busca do atendimento bancário perdendo muito tempo para outros compromissos, 
tal postos além de sanar a dificuldade desses empresários e contribuintes, colocaria as 
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agências mais próximas da comunidade carazinhense; 1647/220/08, Vereador Josélio Guerra – 
PMDB – Envio de ofício ao Sr. Romeu Giacomelli, Presidente da Eletrocar, solicitando ao 
departamento técnico da empresa para realizar uma vistoria em todas as lâmpadas dos postes 
da Rua Ermínia Tombini, no Bairro Oriental, que seja feita a troca das lâmpadas queimadas e 
colocação de lâmpadas mais potentes nesta região e que também seja feita uma reparação do 
transformador e nas redes e seja feita a instalação de mais um transformador, pois no horário 
entre 18:00 e 21:00 horas é freqüente a queda de energia no local. Solicita também à empresa 
Eletrocar, após verificação, medidas para solucionar definitivamente este problema da 
escuridão nas ruas, zelando pela segurança dos pedestres, motoristas e moradores destas 
localidades. Solicitação dos moradores e pedestres; 1648/221/08, Vereador Josélio Guerra – 
PMDB: Que seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar pela perda 
irreparável da Sra. Izolina Della Mea; 1649/222/08, Vereador Josélio Guerra – PMDB: Que seja 
registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar pela perda irreparável da 
Sra. Maria Helena Valejos; 1650/223/08, Vereador Josélio Guerra – PMDB – Que seja 
registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar pela perda irreparável da 
Sra. Carmem Lucia Vieira Figueiró, que veio a falecer dia 26 de julho de 2008; 1651/224/08, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT – Que após ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores 
Edis, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte Pedido de Informações: 1 – Em 
que condições houve negociação da Prefeitura Municipal com qualquer empresa privada para a 
exploração de placas de publicidades junto a postes de indicação de ruas, localizados em todas 
as esquinas na Av. Flores da Cunha e demais quadras localizadas nas principais ruas deste 
Município? 2 – Se houve Licitação Pública para a concessão de exploração econômica de 
publicidade em postes públicos por empresas privadas? Se houve, qual foi à modalidade e qual 
empresa foi vencedora? 3 – Se há alguma empresa que possui contrato de exploração 
econômica de publicidade em postes públicos neste Município, indicar o nome da mesma; 4 – 
Em sendo positivos, os questionamentos acima, requer seja enviado a esta casa legislativa 
cópia de toda a documentação pertinente. Justificativa: Tratando-se de postes públicos, os 
quais fazem referência à indicação de nome de ruas, a exploração eventual de publicidades nos 
mesmos, sem a obediência a todos os procedimentos legais atinentes a legislação pública, é de 
total interesse público que sejam externadas as reais formas pelas quais está sendo explorado 
uma atividade econômica em bens públicos, bem como para que toda a população tome 
conhecimento do que vem sendo feito pelos administradores de um bem municipal que 
pertence ao povo de Carazinho; 1652/225/08, Vereador Vilson Paese – PDT – Que seja 
registrado em Ata e oficiado votos de profundo pesar a família da Sra. Carmem Figueiró, pelo 
seu falecimento ocorrido no dia 26.07.2008. “Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; 
Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; E todo aquele que vive e crê em mim nunca 
morrerá”; 1653/226/08, Vereador Gilnei Jarré – PSDB: Anexo ao requerimento nº 8; 
1654/227/08; Vereador Gilnei Jarré – PSDB: Que a seguir da aquiescência do plenário 
encaminhe-se oficio externando condolências aos familiares do Sr. Loreno Agne Soares, pelo 
seu passamento ocorrido dia 24 de julho, em nossa cidade. Expressamos nosso pesar e 
auguramos à família a superação deste lamentável e melancólico episódio. “Tudo tem seu 
tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu; há tempo de nascer e 
tempo de morrer”. ( Eclesiastes 3,1-2); 1655/228/08, Vereador Gilnei Jarré – PSDB – Que a 
seguir da aquiescência do plenário encaminhe-se ofício externando condolências aos familiares 
do Sr. Sady Antônio Linck pelo seu passamento ocorrido dia 25 de julho, em nossa cidade. 
Expressamos nosso pesar e auguramos à família a superação deste lamentável e melancólico 
episódio. “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em Mim, ainda que morra, viverá; e todo o 
que vive e crê em Mim, não morrerá, eternamente”. ( João 11,25-26); 1656/229/08, Vereador 
Vilson Paese – PDT – Que seja registrado em Ata e oficiado ao Departamento de Trânsito, 
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ratificando a solicitação de instalação de um semáforo no cruzamento das Ruas Antônio 
Vargas, Marechal Floriano e Silva Jardim, pois este cruzamento tem fluxo intenso de veículos, 
podendo assim ocorrer acidentes, pois há muita imprudência por parte dos motoristas que 
muitas vezes não respeitam a sinalização. Os moradores das referidas ruas colocam a 
necessidade de se instalar o mais breve possível o semáforo, pois assim evitaríamos eventuais 
acidentes. Temos a certeza de que em breve os moradores das referidas ruas poderão contar 
com o semáforo para segurança de motoristas e pedestres; MOÇÕES: 1657/432/08, Vereador 
Paulino de Moura – PTB – Envio de oficio de cumprimentos pela passagem do Dia do Guarda 
Rodoviário comemorado no dia 23 de junho ao Chefe do Posto da Polícia Rodoviária Federal 
Sr. Roberto Ataides Weber extensivo aos 12 policiais rodoviários que a compõem; 1658/433/08, 
Vereador Paulino de Moura – PTB – Envio de oficio de cumprimentos na pessoa do Presidente 
do Sindicato dos Rodoviários (Motoristas) de Carazinho, Senhor Onildo Kuntz, extensivo a 
todos os motoristas pela passagem do “Dia do Motorista”, comemorado no dia 25 de julho. O 
Poder Legislativo de Carazinho deseja que todos os motoristas sejam prudentes ao volante, 
respeitem as leis de trânsito e voltem para suas casas com alegria e a satisfação do dever 
cumprido; 1659/434/08, Vereador Paulino de Moura – PTB – Que seja enviado ofício ao Senhor 
Elio Bernardi, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Carazinho, em seu nome 
cumprimentar todos os colonos pela passagem do seu dia, comemorado no dia 25 de julho. A 
todos os colonos que dá terra tiram seu sustento e do rosto o suor do trabalho digno, o nosso 
agradecimento por tão importante tarefa; 1660/435/08, Vereador Felipe Sálvia – PDT – Envio de 
ofício de congratulações do Poder Legislativo aos integrantes da Policia Civil de Carazinho, 
cumprimentando-lhes pelo excelente trabalho desenvolvido na captura dos foragidos do 
Presídio Estadual de Carazinho, na última semana. Mesmo sendo criticados por integrantes da 
imprensa a nível estadual, a rápida ação de nossos policiais promoveu a captura dos fugitivos 
com muita agilidade, pois menos de 24 horas após a fuga, 5 dos 6 foragidos, entre eles um de 
grande periculosidade, acusado de matar uma menor e ser o responsável pelo seqüestro de 
uma empresária na capital, já estavam capturados. Nada mais justo que cumprimentarmos a 
toda a equipe da policia civil de nossa cidade, que empenhou-se e dedicou-se de forma 
determinante para que a população dos municípios de nossa região não ficassem a mercê 
destes meliantes. Mesmo tendo perdido a Delegacia Regional de Polícia, temos a certeza de 
que sempre poderemos contar com um serviço de alta qualidade quanto à segurança de nossa 
população, que merece o melhor. Mesmo com toda falta de incentivo que esta classe vem 
sofrendo ao longo dos anos, somos sabedores de que todos têm se esforçado para dar ao 
cidadão o melhor em se tratando de segurança pública. Recebam o reconhecimento deste 
Poder, não só por esta ação, mas por todos os serviços prestados a nossa comunidade; 
1661/436/08, vereador Jaime Fragoso – PSDB – Anexo a moção de nº 4; 1662/437/08, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT – Envio de ofício de congratulações do Poder Legislativo de 
Carazinho à Sociedade Recreativa Harmonia e a Equipe Campeã do Campeonato Bola Nove 
de Veteranos da Sociedade Recreativa Harmonia, que destacou-se pela grande atuação de 
seus atletas no decorrer de todo campeonato, merecendo assim a posição conquistada a cada 
jogo, pois mesmo enfrentando grandes equipes chegou a final para receber o título de campeã. 
Cumprimentamos então, a toda equipe do Esporte Clube Real, na pessoa de seus atletas, 
Adalberto Anacleto, Valdemir Aires (Maçarico), José de Paula, Luiz Portela, Gilson Barbosa, 
Daniel Holanda, Valdecir dos Santos, José Melo (Juquinha), Loreno Guerra, Marcelo Melo ( 
Marcelão ), Gilmar Anacleto (Tampinha), Roque Barbosa, Junes Costa, Valério Maggioni, 
Juanes da Rosa ( Baideke ) e Natalício Gerhardt, bem como aos representantes da equipe vice-
campeã, TIO KRESIO/PARCEIROS DA TW que merecem também o reconhecimento pela 
atuação, pois obteve a segunda colocação. Destacamos a importância da realização destes 
campeonatos de futebol também dentro dos clubes sociais de nosso município, pois com isso 
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além de proporcionar lazer aos seus associados incentiva a realização de uma competição 
saudável estimulando a prática do esporte entre jovens e adultos. Sabemos que a atual 
administração muito pouco tem feito para valorizar, incentivar e divulgar o esporte amador de 
nossa cidade, não há recursos para melhorias nos campos de futebol, alguns são desativados 
por falta de recursos, o ginásio da Acapesú necessita de reformas urgentes e nada tem sido 
feito para melhorar, mas é com satisfação que vemos os clubes sociais de nossa cidade se 
envolvendo e investindo nesta área, por isso mais uma vez recebam nosso reconhecimento; 
1663/438/08, Vereador Felipe Sálvia – PDT – Envio de ofício de congratulações do Poder 
Legislativo de Carazinho ao Proprietário do Restaurante Nutri Lanches, cumprimentando-lhe por 
tão bem atender nossa população, especialmente a de baixa renda, pois proporciona refeições 
a preços populares ( R$ 2,00, R$ 2,50 e R$ 3,00 ). O Restaurante Nutri Lanches proporciona o 
acesso a uma refeição completa e com baixos custos, é um lugar onde muitas pessoas fazem 
suas refeições por tratar-se de um ambiente familiar, com comida caseira apreciada por muitos. 
Merece destaque a preocupação dos proprietários em oferecer qualidade pelo menor preço. 
São centenas de pessoas, trabalhadores do comércio, que diariamente procuram o local, em 
função de que é mais barato até mesmo que a passagem de ida e volta para o trabalho, 
economizando também o tempo do almoço que é sempre tão curto, quando se tem tantas 
coisas para se fazer antes de retornar ao trabalho. Merece destaque também o fato de que 
muitas pessoas são beneficiadas com a caridade dos proprietários que algumas vezes servem 
a refeição mesmo quando a pessoa não tem todo o valor e até mesmo quando não possui valor 
algum para pagar, pois atitudes como esta, no mundo em que vivemos, deve servir como 
exemplo de humanidade; 1664/439/08, Vereador Jaime Fragoso – PSDB – Envio de ofício a 
professora da Escola Érico Veríssimo a Sra. Juliane Todeschini, parabenizando pelo excelente 
projeto que vem desenvolvendo, inserindo junto a turma do 1º ano do ensino fundamental, o dia 
da oficina com o tema “Compartilhando Saberes”, que visa dar ênfase ao conhecimento e 
sabedoria de nossas queridas vovós. Parabenizando também as vovós que estão 
disponibilizando de uma parte de seu tempo para oferecer a estas crianças momentos de lazer, 
afeto, carinho e rico conhecimento. Ainda gostaríamos de parabenizar pela passagem do dia da 
Vovó que ocorreu no dia 26 do corrente extensivo a todas as vovós; 1665/440/08, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT – Envio de ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, a 
Associação dos Aposentados e Pensionistas de Carazinho e a todos os Grupos de 3ª Idade do 
Município, por ocasião da passagem do DIA DA VOVÓ, ocorrido no dia 26 de julho do corrente. 
Celebrar o Dia da Vovó significa celebrar a experiência de vida destas eternas figuras humanas, 
que homenageamos contemplando com carinho os cabelos brancos, o profundo olhar, as rugas 
na fronte e na face, sinais da experiência e da memória de tantos anos vividos. Queremos sim 
homenageá-las, louvar a Deus por suas vidas, que são um verdadeiro tesouro. A dedicação aos 
filhos e netos é algo muitas vezes milagroso, sobrenatural, não medem esforços lhes 
proporcionar momentos de felicidade a todos que tanto amam. Com seus sábios conselhos 
procuram indicar o caminho certo, mostrando a melhor escolha, por isso tudo e por muito mais, 
pedimos a Deus que abençoe estas doces criaturas, proporcionando-lhes saúde e paz. 
Recebam o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, por tão importante 
papel que desempenham principalmente no exemplo que dão as nossas crianças. M – Do 
Vereador Vilson Paese – PDT -  Envio de ofício de cumprimentos a Equipe do Atlético 
Baiká/Baixinho pela conquista do título de campeão municipal 2008 de futebol, campeonato de 
veteranos. Conhecemos a garra e a força desta equipe em competições, e por isso acreditamos 
que muitos outros campeonatos serão conquistados. Que a equipe do Atlético Baiká/Baixinho 
receba nossas congratulações e nossos votos de mais sincera estima e reconhecimento; 
1666/441/08, Vereador Josélio Guerra – PMDB – Anexo a Moção de nº 5; 1667/442/08, 
Vereador Josélio Guerra, envio de ofico de congratulações à Sociedade recreativa harmonia e a 
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equipe campeã do campeonato bola nove de veteranos da Sociedade recreativa Harmonia, que 
destacou-se pela grande atuação de seus atletas no decorrer de todo campeonato; 
1668/443/08, Vereador Vilson Paese – PDT – Envio de oficio de cumprimentos a FUCCAR – 
Fundação Cultural de Carazinho, na pessoa de sua Presidente, Senhora Alda Schipper, pelo II 
Encontro da Etnia Alemã, fundação que tanto orgulho e tantas alegrias nos proporciona, com 
seus espetáculos. Um trabalho de amor e dedicação à cultura e ao povo de Carazinho. 
Parabenizamos a Senhora Alda e demais colaboradores da FUCCAR, pela integração da 
cultura Alemã e a comunidade carazinhense e pela brilhante iniciativa de valorizar os talentos 
de nossa cidade e região;, vereador Gilnei Jarré – PSDB -  Envio de ofício de cumprimentos às 
Sras. Ionara Campos e Josiane Oliveira, proprietárias da Loja Evidence, parabenizando pela 
inauguração de seu estabelecimento comercial ocorrido em 18 de julho em nosso município. 
Manifestamos nossas congratulações e nosso reconhecimento ao ato arrojado de 
empreendedorismo e a visão de investimento em nosso município, acreditando na capacidade 
de desenvolvimento e sustentabilidade do comércio carazinhense e regional; 1669/444/08; 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB – Anexo a Moção de nº 03; 1670/445/08,Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB – Envio de oficio de cumprimentos ao Sr. Jânio Pacheco, Presidente do sindicato rural de 
Carazinho e ao Sr. Hélio Bernardi, presidnete do sindicato dos trabalhadores rurais de 
Carazinho, e através destes cumprimentar a todos os trabalhadores rurais pela passagem do 
dia do colono comemorado no dia 25 de julho de 2005; 1671/446/08, Envio de ofício de 
cumprimentos ao Sr. Milton Schmitz, Presidente do SINDICAR de Carazinho, e através deste 
cumprimentar a todos os motoristas pela passagem do seu dia. Manifestamos nosso apreço e 
reconhecimento aos profissionais que fazem de seus instrumentos de trabalhos suas moradias. 
Parabéns motorista pela prova de trabalho e responsabilidade no desenvolvimento de nosso 
país; 1672/447/08, Vereador Gilnei Jarré – PSDB – Envio de ofício de cumprimentos a Empresa 
RETIVEL – Peças e Retífica de Motores Ltda, pela passagem dos 07 anos de atividades em 
nosso município. Manifestamos nossas congratulações e nosso reconhecimento à gerência e 
funcionários que ao longo dos anos vêm se destacando no município pela qualidade dos 
serviços prestados, pela capacitação e competência de seus funcionários e principalmente pela 
satisfação proporcionada aos clientes de Carazinho e região; Presidente Vereador Luiz Leite: 
Conforme acordo de lideranças foi suprimido o intervalo regimental, pois não Vereador Jaime 
Fragoso. Vereador Jaime Fragoso: a gente sabe Sr. Presidente, que foi colocado a todos os 
lideres de bancada e acordado para ser votado em bloco, eu pediria que colocasse em 
destaque o pedido de informação, o resto está tudo OK. Presidente Vereador Luiz Leite: 
Como também o Grande Expediente foi suprimido, o Vereador Gilnei Jarré requereu um tempo 
para que ele possa se pronunciar neste intervalo e enquanto nós aguardamos, eu quero 
cumprimentar a todos os servidores da Casa, os senhores vereadores, a imprensa escrita e 
falada, lideranças comunitárias, agremiações políticas, eclesiásticas, servidores municipal que 
aqui se encontram, demais lideranças que envolvem a comunidade de Carazinho. Fazer um 
registro especial ainda do nosso amigo Silveira, que a gente considera pela sua freqüência nas 
reuniões do Poder Legislativo como o décimo primeiro vereador desta Casa. E cumprimentar o 
nosso amigo que compareceu novamente, que uma vez por outra aparece para dar uma força, 
Elói Schipper, Dr. Elói que aqui se encontra.  Candidatos a vereadores, a prefeito e vice que se 
encontram também no Plenário desta Casa. Passamos a palavra então... ta então o Vereador 
Gilnei prefere falar depois na discussão dos requerimentos. Passando agora a Ordem do Dia 
vamos a votação dos requerimentos e moções. Convido o Sr. Secretário para fazer a leitura do 
número e o autor dos requerimentos que irão a votação nesta noite. Secretário Vereador 
Cláudio Santos: Requerimento de nº 1 de autoria do Vereador Marcos Soares – PTB; 
Requerimento nº 2 de autoria do Vereador Luiz Leite – PDT; Requerimento de nº 3 de autoria 
do Vereador Déio – PMDB; Requerimento de nº 4 de autoria do Vereador Déio – PMDB; 
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Requerimento de nº 5 de autoria do Vereador Déio – PMDB; Requerimento de nº 6 de autoria 
do Vereador Déio – PMDB; Requerimento de nº 7 de autoria do Vereador Vilson Paese – PDT; 
Requerimento de nº 9 de autoria do Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Requerimento de nº 10 de 
autoria do Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Requerimento de nº 11 de autoria do Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB; Requerimento de nº 12 de autoria do Vereador Vilson Paese – PDT. Presidente 
Vereador Luiz Leite: Está em discussão os requerimentos. Está em discussão os 
requerimentos, Vereador Gilnei Jarré para discutir os requerimentos. Vereador Gilnei Jarré: Sr. 
Presidente, Srs. Vereadores, imprensa, eu gostaria de fazer um registro de alguns amigos que 
se fazem presentes Nicoli, as assistentes sociais, Mauricio, Elcio, Francieli, enfim perdoem-me 
se algum eu esqueci. Me permita Sr. Presidente que eu faça uso desses minutos, em relação 
também a uma indicação que fizemos preocupado e não sabemos de atitude nenhuma do 
Executivo Municipal em relação a uma Emenda Individual do Deputado Federal Cláudio Diaz 
que disponibilizou ao Município de Carazinho trezentos mil reais. É uma emenda que, 
juntamente com o Prefeito e a nossa bancada PSDB e PTB, decidimos por optar em investir 
esse recurso na Rua São João Batista,  no Bairro Braganholo. A nossa preocupação com 
certeza é não perder o recurso, recurso este que principalmente de nossos deputados são 
escassos. Deputado de Rio Grande disponibilizando recursos para Carazinho. Então esta é a 
principal preocupação nossa como legislador. E eu venho a esta Casa nesta noite que acho 
que há duas semanas a população carazinhense vem esperando uma resposta ou esperando 
uma justificativa em relação a moção que eu apresentei nesta Casa parabenizando um 
estabelecimento noturno pela passagem de nove anos no Município de Carazinho. Com certeza 
foi de autoria minha só que a maioria dos vereadores decidiu o seu voto pela aprovação. E 
desta forma acredito eu que ficou sacramentado o pensamento não só de um vereador mas da 
Casa da Câmara Municipal, da Casa do Povo. Gostaria também de lembrar que a existência 
dessas casas noturnas com essas mulheres fazem parte da sociedade, senão elas não 
estariam em Carazinho. E constitucionalmente são cidadãs com direitos e deveres iguais as 
demais aos demais carazinhenses. Também quero lembrar que em pleno regime democrático 
em que vivemos, no qual se prega a igualdade das pessoas aonde diariamente se realizam 
verdadeiras cruzadas de inclusão social, de dignificação do ser humano, o manto da moralidade 
não pode abrigar a discriminação das pessoas em relação a cor, condição social, cultura, 
religião, profissão ou até outras situações. Nem sempre o modo de viver a vida pode ser 
escolhida. Alguns tenho certeza de que podem escolher a forma de viver, mas outros está 
condicionado a estrutura social que com certeza é desfavorável inibidora de muitas 
oportunidades. Acredito que na função pública, minha e dos demais colegas ou em qualquer 
segmento da função pública devemos ou deve-se se proporcionar meios de valorizar o ser 
humano, seja qual ele for e não exercer julgamentos que emitidos por leigos costumam estar 
carregados de preconceitos. Equívocos provocados pelo desconhecimento de causa e de 
vivência. Acredito e tenho a certeza de como vereador entre outras obrigações que penso estar 
cumprindo a contento. Compete-me ver a cidade como um todo e não como fatos isolados, com 
a igualdade democrática sem preconceitos com certeza promovendo todo e qualquer ser 
humano. Quero reafirmar aqui que no meu mandato como vereador continuarei a promover 
todo o cidadão independente de credo, cor, religião, profissão, condição social, também 
continuarei ajudando os menos favorecidos, continuarei fazendo o meu trabalho social que com 
certeza não é político e sim voluntário e isso não acontece somente no ano político e que se 
estende por longos anos. Continuarei buscando as empresas que Carazinho merece condições 
melhores de vida. Continuarei promovendo juntamente com os vereadores do PTB que são 
atuantes na qualificação de pessoal, via Sine/FGTAS, que foi uma das bandeiras que levantei 
desde o ano passado, que sem qualificação com certeza não tem inclusão no mercado de 
trabalho. E para concluir Sr. Presidente e agradecer também esta oportunidade que vossa 
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senhoria está me dando, eu quero dizer que em momento algum eu procurei através desta 
moção, magoar, ofender, desrespeitar a comunidade carazinhense, principalmente as 
mulheres, que tenho uma grande estima por elas. Mas venho através desta tribuna e com 
certeza através das rádios do nosso município, que eu devo satisfação a nossa comunidade de 
Carazinho e não a região. Eu peço desculpas as pessoas que se sentiram magoadas ou 
atingidas por este meu ato. Muito obrigado. Presidente Vereador Luiz Leite: Continua em 
discussão os requerimentos, Vereador Antônio Azir para discussão dos requerimentos. 
Vereador Antônio Azir: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, a todas as pessoas que se encontram 
na Casa, a imprensa, os nossos funcionários, a nossa saudação. Senhor Presidente, eu 
também gostaria que o senhor nos permitisse comentar a respeito da moção desta Casa que 
repercutiu a nível de Brasil porque não machucou somente o Vereador Jarré mas sim este 
Poder. Infelizmente este Poder ficou maculado a nível nacional e nós temos que dizer que nós 
não podemos julgar uma pessoa, seja o Jarré, seja outro, por um ato isolado. Todo o trabalho 
realizado em prol de uma comunidade não pode ser julgado por um ato de repente até muitas 
vezes impensado. Nós na outra segunda-feira mesmo, Senhor Presidente, estivemos em Porto 
Alegre e conseguimos a segunda vara criminal para Carazinho. Pouca noticia vi sobre o 
assunto. Esta Casa foi uma das únicas do Estado do Rio Grande do Sul que reduziu o recesso 
parlamentar, também praticamente  não se viu nada sobre o assunto. Esta Casa auxiliou em 
trazer a Aurora que virá para Carazinho, pouco se divulgou sobre o assunto. Esta Casa é uma 
das Casas com menor custo, ou seja, pouca despesa sobre o orçamento do município, também 
a divulgação é muito pequena. Esta Casa apresenta centenas de trabalhos durante o ano e 
aprova projetos vindo do Executivo e desta Casa inúmeros por sessão. Então a Câmara 
Municipal de Carazinho não pode ser julgada por uma moção e creio eu também que nós 
vivemos numa sociedade que não pode discriminar e não pode ser tão hipócrita, pois a 
Constituição, ela vem antes de Cristo, nós não queremos aqui dizer que as mulheres que estão 
na prostituição estão certas ou estão erradas, quem somos nós para julgar. Se até Cristo juntou 
a prostituta e trouxe com ele para a sua caminhada, para a sua pregação, quem somos nós 
para dizer quem está certo ou errado. Quantos lugares que existem por aí onde há prostituição 
mas ninguém diz nada e ninguém fala nada. O crack, a droga, que está acabando com a nossa 
sociedade, com a nossa juventude, muito pouco se faz, praticamente não se vê matéria sobre 
este assunto, e esta Câmara aqui já provocou sessões, já provocou audiências públicas sobre 
esse assunto, sobre segurança, mas não teve mídia estadual e nem mídia federal. Então creio 
eu, senhores, senhoras, senhores vereadores, senhor presidente, senhor Gilnei Jarré, eu 
aprovei junto a moção, mas não para magoar alguém ou para enfrentar alguém. Mas sim 
porque entendo que era somente mais uma moção, nós aqui aprovamos moção para diversas 
pessoas, diversas empresas, e o Vereador Gilnei Jarré aquela noite apresentou esta moção, e 
eu realmente entendo que não houve nada de enfrentamento, não houve nada realmente que 
viesse a magoar as pessoas. Por isso eu votei junto esta moção. Mas já que muitas pessoas se 
sentem prejudicadas, se sentem magoadas, se sentem lá no seu íntimo feridas, que aceitem 
também minhas desculpas mas que eu continuo com o pensamento firme de não discriminar 
ninguém, de não ser hipócrita, que muita gente prega uma coisa e faz outra, temos vereadores 
aqui mesmo que votaram contra e na realidade fazem outras coisas. Nós não vamos dar o 
nome até para não criar problemas aqui dentro. O Vereador Luiz Leite não tem culpa desta 
moção ter sido aprovada ele apenas é o presidente, é o plenário que vota a moção. Então não 
vamos ser hipócritas de muitos dizerem que não sabem nem onde fica esta casa e vivem lá 
namorando lá com as mocinhas, isto sim é feio, isto sim é falta de caráter, isto sim é mentir para 
a sociedade. E eu prefiro ser autêntico mesmo que algumas pessoas não gostem. Obrigado. 
Presidente Vereador Luiz Leite: Continua em discussão os requerimentos, Vereador Vilson 
Paese para discussão dos requerimentos. Vereador Vilson Paese: Sr. Presidente, nobres 
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colegas, servidores da Câmara Municipal, imprensa aqui nesta reunião ordinária na noite de 
hoje, ao meu amigo Serginho do Diário da Manhã, a Ana da Rádio Gazeta, Simone do Jornal, 
amigos aqui presentes, presidentes de partidos, candidatos a vereadores, servidores da 
prefeitura, a todos a nossa saudação, o nosso boa noite. Como a vida é, eu sempre disse e até 
quando a gente sai numa campanha você conhece os eleitores e as pessoas que acreditam em 
você e que votam em você. E eu com a maior tranqüilidade quero dizer que eu tenho um 
eleitorado muito seleto, inteligente, culto e com poder aquisitivo bem maior do que o meu, a 
grande maioria. Então eu sempre disse para os meus amigos, principalmente para a minha 
família, eu sou um vereador que eu não tenho o direito de errar, porque o dia que eu cometer 
um erro eu serei execrado. Mas notem os senhores a ironia do destino, aqui nesta tribuna, aqui 
neste Parlamento ao longo das três legislaturas nós defendemos, Felipe Sálvia, a continuação 
da Eletrocar que estava sendo vendida e estava sendo dada, como diz o vereador que me 
antecedeu, Antônio Azir, muito pouco naquela época foi noticiado e hoje o mundo sabe sobre a 
moção. Moção que não poderia ter passado por esta Casa, reconheço, mas nunca imaginei na 
minha vida que ela pudesse repercutir desta forma, e tantas pessoas aqui se dedicaram tanto 
para mandar e-mails e para destruir com os seus colegas, porque a gente também fica sabendo 
quem está a serviço e quem está a desserviço. Erramos Jarré, errei, me penitencio perante 
vocês e a imprensa, a comunidade carazinhense, a meus eleitores, fiquei sentado na aprovação 
da moção, nunca imaginando que esta moção tivesse essa repercussão e tivesse esta 
profundidade tão danosa. Presidente, me permita que eu fale mais um minuto até para concluir. 
Porque este assunto não teve quem não comentou, do Iapoque ao Chuí. Se foi feito tanta coisa 
boa e muitas vezes nem noticiam, ou noticiam muito pouco, e agora estão aí. Nos parece que 
se nós tivesse cometido uma chacina não seria tão grave como esta moção. E esta Casa 
apresenta 20, 30 as vezes mais nas segundas-feiras as moções, aqui na outra semana nós 
estávamos entregando placa inclusive por indicação deste vereador, a Carazinho Veículos com 
73 anos de vida, a Max, outras dos meus colegas e tal, todas as moções também que não eram 
placas, que eram distinção, todas importantes, mas infelizmente, Gilnei, Vereador Azir, Felipe, 
Déio, foram os vereadores que participaram desta moção, o Gilnei como autor, e nós fomos os 
coadjuvantes da aprovação, a repercussão extrapolou a lei da gravidade, mas quero aqui de 
público mais uma vez dizer de que fosse hoje jamais, de forma nenhuma, este vereador, Gilnei, 
iria aprovar esta moção. Agora eu quero dizer, não como inocente, até porque a minha vida 
todo mundo conhece é um livro aberto e santo nunca fui, tão longe disto, talvez nem no céu 
nunca vou entrar, mas eu quero dizer que eu não sei a localização dessa casa não, mas 
também eu não tenho nada e eu posso ser contestado agora aqui, porque quem fala na tribuna 
cabe a ele ter a certeza do que está falando, mas quero dizer, nem por isso eu sou contra 
alguma coisa, claro que não. Muito obrigado, Presidente, por ter esta complacência conosco e 
dizer para toda a sociedade carazinhense, que eu também não sou daqui, mas adotei esta terra 
como minha e fui sempre muito bem recebido aqui, que eu só tenho que pedir desculpas por 
esse ato impensado de minha parte, mas todo mundo pode errar, e eu não deveria ter errado, 
mas errei, peço desculpas a todos os meus colegas da câmara de vereadores, ao povo aqui 
presente e a comunidade de Carazinho e principalmente as pessoas que confiaram, votando 
em mim. Obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite: Continua em discussão os 
requerimentos, continua em discussão. Não havendo mais vereador querendo discutir, com 
exceção do pedido de destaque do requerimento pedido de informações do Vereador Felipe 
Sálvia, que será votado em separado, colocamos os demais requerimentos em votação. 
Vereador que concordam permaneçam como estão, os demais se manifestem. Aprovados os 
requerimentos por unanimidade. Coloco agora em discussão o requerimento pedido de 
informação de autoria do Vereador Felipe Sálvia, Vereador Gilnei Jarré para discutir o 
requerimento pedido de informação. Vereador Gilnei Jarré: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, 
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colega Felipe Sálvia, eu vou fazer um pedido para o senhor que seja retirado este pedido, 
Felipe, só não tenho todas as armas para te apresentar em relação ao pedido, mas tenha a 
certeza que a empresa é uma empresa privada que ganhou esta licitação, foi modalidade 
licitação, a exploração não é de postes públicos e sim de canos instalados nas esquinas, então 
não é exploração de bem público como poste ou seja lá o que for. Esta empresa com certeza 
explora economicamente esta divulgação porque senão não estaria colocando sem custo ao 
município, contrato existe, Felipe, e acredito eu que não tem necessidade nenhuma de 
providenciarmos essas documentações a vossa senhoria. Também peço desculpas de não ter 
te trazido hoje a informação a respeito do pedido de informação da eletrocar, mas posso te 
assegurar antecipadamente que foi feito tudo na legalidade e no mais tardar até quarta-feira te 
dou todas as informações referentes a eletrocar. Obrigado. Presidente Vereador Luiz Leite: 
Continua em discussão, Vereador Felipe Sálvia, autor do requerimento pedido de informação. 
Vereador Felipe Sálvia: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, pessoas que assistem a reunião na 
Casa do Povo na noite de hoje, em especial ao meu amigo Barbosa, pessoal do PDT, Sr. 
Veiga, Vilmar Dariz, Gauchinho, pessoal da juventude, Josemar, dizer que ao Vereador Gilnei 
Jarré que a gente na forma de fiscalizar que eu falo sempre a gente faz pedido de informação, é 
uma maneira de fiscalizar, o Jarré me pediu para mim retirar, Vereador Jarré, eu vou pedir a 
suspensão de tramitação pelo prazo necessário até que vossa senhoria ou o líder do governo 
nos tragam as informações que eu me contento de trazer as informações porque eu preciso 
saber, porque houve uma denúncia em meu gabinete sobre essas placas e eu fiz o pedido 
através deste meu eleitor que me pediu porque ele acha que é bem público esses postes que 
foram comprados pelo município e se foi comprado pelo município tudo que é usado pelo 
município tem que haver licitação, se houve licitação então eu espero que vossa senhoria me 
traga... quer um  aparte, Vereador...Aparte Vereador Gilnei Jarré: Sim senhor, obrigado pelo 
aparte, vereador, eu torno deixar claro de novo, Felipe, me permita chamar de Felipe porque eu 
acho que a nossa amizade nos permite isso, que eu não sou líder do governo... Vereador 
Felipe Sálvia: eu me engano sempre, é o Vereador Cláudio Santos...Vereador Gilnei Jarré: eu 
quero agradecer esta confiabilidade que vocês depositam em mim porque até hoje durante 
estes quatro anos eu nunca decepcionei nenhum de vocês aí então agradeço a retirada do teu 
pedido e me comprometo, Felipe, como sempre o fiz de te trazer as informações para que 
sejam claros como todos os projetos aqui aprovados no nosso legislativo que no momento em 
que tem alguma dúvida todos os vereadores são clareados com os projetos. Então agradeço a 
confiabilidade que vossa pessoa está nos concedendo. Obrigado. Vereador Felipe Sálvia: 
Certo, Jarré, Presidente peço a suspensão então do meu requerimento pelo prazo necessário 
até que se venha a documentação do Vereador Jarré. Presidente Vereador Luiz Leite: Uma 
vez o pedido de retirada do requerimento pedido de informação do autor pelo tempo necessário 
de que as informações venha até o seu gabinete, não há mais o que conceder a palavra para 
os demais vereadores para discussão. Passando de imediato a votação das moções. Convido 
ao Sr. Secretário para que proceda a leitura do número e o autor das moções que deram 
entrada nesta noite. Secretário Vereador Cláudio Santos: Moção de nº 1 de autoria do 
Vereador Paulino de Moura – PTB; Moção de nº 2 de autoria do Vereador Paulino de Moura – 
PTB; Moção de nº 3 de autoria do Vereador Paulino de Moura – PTB; Moção de nº 12, anexo a 
moção de nº 13 de autoria do Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Moção de nº 4 de autoria do 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; Moção de nº 8 de autoria do Vereador Jaime Fragoso, também 
anexa a moção de nº 4; Moção nº 5 de autoria do Vereador Felipe Sálvia – PDT; Moção de nº 
10 de autoria do Vereador Déio – PMDB, anexo a esta moção a moção de nº 6 de autoria do 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; Moção de nº 7 de autoria do Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 
Moção de nº 8 de autoria do Vereador Felipe Sálvia – PDT; Moção de nº 9 de autoria do 
Vereador Vilson Paese – PDT; Moção de nº 10 de autoria do Vereador Vilson Paese – PDT; 
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Moção de nº 11 de autoria do Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Moção de nº 13 de autoria do 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Moção de nº 14 de autoria do Vereador Gilnei Jarré – PSDB. 
Presidente Vereador Luiz Leite: Está em discussão as moções, Vereador Gilnei Jarré para 
discutir as moções. Vereador Gilnei Jarré: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, é a primeira vez 
em quatro anos que viemos nos manifestar referente as moções. Quero eu que nesta noite 
através dessas quatro moções ou cinco, não sejam mal interpretadas na comunidade. Estamos 
fazendo moções aqui e para que vocês entendam e a comunidade carazinhense entenda. 
Moção é um ato político e não venha nenhum vereador dizer ao contrário, que você planta para 
um dia colher. Infelizmente ou felizmente a última plantada não sei se vamos colher bons frutos 
ou maus frutos. Mas está plantada. Fizemos algumas moções à Retifica Retivel, que está 
comemorando sete anos de atividades em nosso município, com certeza está em nosso 
município porque se destaca em seus serviços prestados aos seus clientes. Também fizemos 
uma moção a uma loja estabelecimento comercial Loja Evidence, parabenizando com certeza 
pela sua inauguração, momento este de felicidade dessas proprietários que arrojadamente 
estão empreendendo em Carazinho, vendo que Carazinho tem futuro, não basta nós só 
buscarmos empresas de fora e não apoiarmos as empresas locais. Então estamos através de 
uma moção quero que elas interpretem de forma digna e inteligente até com que motive a elas 
a atenderem aos seus clientes e que tenham pleno êxito na sua jornada. Também não 
podemos deixar de registrar que no dia 25 foi o dia do motorista, o dia do colono, parabéns aos 
motoristas que fazem do seu instrumento de trabalho a sua moradia, que são as cabines de 
caminhão, reconhecendo a esses profissionais e com certeza eles desenvolvem dia a dia o seu 
trabalho e o desenvolvimento do nosso país. E aos nossos colonos, eu acho que não podemos 
chamar de colonos e sim de agricultores ou pequenos agricultores, já concluímos, Sr. 
Presidente, é o nosso reconhecimento a esses profissionais que com certeza desenvolvem um 
trabalho exemplar produzindo a matéria prima fazendo da sua terra o seu sustento, e com 
certeza transformando a nossa nação cada vez melhor. Muito obrigado. Presidente Vereador 
Luiz Leite: Continua em discussão as moções. Não havendo mais vereador querendo discutir, 
colocamos em votação em bloco. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os 
demais se manifestem. Aprovadas as moções por unanimidade. Presidente Vereador Luiz 
Leite: Vamos agora a votação dos projetos de lei que tramitaram....pois não Vereador Paese. 
Vereador Vilson Paese: Me permita vossa excelência para uma questão de ordem, antes de 
nós entrarmos nos projetos. Não apresentei na noite de hoje, portanto, não cabe uma moção 
verbal, mas só para deixar registrado que a nossa comunidade também  está de parabéns, 
através do Delegado Danilo nós estamos entrando numa outra época do desengavetamento de 
processos que lá estavam e a sociedade a cobrar decisão e hoje nós temos vários processos 
que estavam parados a oito, nove, dez anos, processos de morte inclusive que a sociedade 
espera a solução que estão sendo desengavetados encaminhando ao Ministério Público. E na 
próxima segunda-feira, Sr. Presidente, nobres colegas eu entrarei com uma moção ao 
Delegado eu sei que é dever dele e compromisso mas muitos outros estiveram aí e esses 
processos não tinham sido dado andamento ao Ministério Público. Então queremos parabenizar 
também a policia civil através da pessoa do Delegado Danilo. Presidente Vereador Luiz Leite: 
Convido ao Sr. Secretário para ler a ementa e o autor dos referidos projetos que irão a votação 
em bloco nesta noite. Secretário Vereador Cláudio Santos: PROCESSO Nº 1.613/157/08 – 
Projeto de Lei nº 100/08. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza abertura de Crédito 
Suplementar no Orçamento da FUNDESCAR, no valor de R$ 34.500,00. PROCESSO Nº 
1.616/160/08 – Projeto de Lei nº 103/08. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza 
remanejar dotações, altera metas nas Leis Municipais nº 6.256/06 – PPA 2006/2009, nº 6.644 – 
LDO/2008 e Abre Crédito Especial no orçamento de 2008, no valor de R$ 4.515.952,85. 
PROCESSO Nº 1.609/153/08 – Projeto de Decreto Legislativo nº 007/08. Autor: Mesa Diretora. 
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Ementa: Dispõe sobre a concessão da honraria “COMENDA LEONEL DE MOURA BRIZOLA” à 
Associação Comercial e Industrial de Carazinho – ACIC, nos termos da Lei Municipal nº 
6.800/2008. PROCESSO Nº 1.612/156/08 – Projeto de Decreto Legislativo nº 008/08. Autor: 
Mesa Diretora. Ementa: Dispõe sobre a concessão da honraria “COMENDA LEONEL DE 
MOURA BRIZOLA” à Senhora Iara Vargas Albuquerque, nos termos da Lei Municipal nº 
6.800/2008. Presidente Vereador Luiz Leite: Convido ao Sr. Secretário para proceder a leitura 
dos pareceres da Comissão de Justiça e Finanças, bem como da Comissão da Ordem 
Econômica e Social dos referidos projetos de lei. Secretário Vereador Cláudio Santos: 
Comissão de Justiça e Finanças, Parecer, o teor do parecer é o mesmo tanto dos projetos do 
Executivo quanto dos Decretos Legislativos. O presente Projeto de Lei é Constitucional e 
quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Sala das Reuniões, 28 de julho de 2008. Vereador 
Gilnei Jarré – Relator e Secretário; Vereador Antônio Azir – Presidente e Vereador Josélio 
Guerra – Membro. Parecer da Comissão da Ordem Econômica e Social: O presente Projeto de 
Lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Sala das Reuniões, 28 de julho de 2008. 
Vereador Vilson Paese – Presidente; Vereador Cláudio Santos – Secretário e Vereador Paulino 
de Moura – Membro. Presidente Vereador Luiz Leite: Está em discussão os pareceres da 
Comissão de Justiça e Finanças, bem como da Ordem Econômica e Social dos referidos 
projetos de lei, está em discussão. Não havendo vereador querendo discutir colocamos em 
votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os demais se manifestem. 
Aprovados os pareceres da Comissão de Justiça e Finanças e 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 os 
projetos de lei, colocamos em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, 
os demais se manifestem. Aprovados os projetos de lei por unanimidade. Presidente Vereador 
Luiz Leite: Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente 
reunião, convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada no 
dia 04 de agosto de 2008, às 19h e 30min, na Câmara Municipal de Carazinho. Uma boa noite 
a todos.         
 
 
 
 
 
         Vereador Luiz Leite                                               Vereador Cláudio Santos  
                   Presidente                                                                Secretário  
 


