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Ata da Reunião Ordinária do dia 18 de Agosto de 2008.......Ata 37 
  
 

Presidente Vereador Cláudio Santos; De acordo com o regimento interno desta casa, 
horário de começo da reunião ordinária das segundas-feiras, 19 horas e 15 minutos com 
mais 15, já estamos com 19 horas e 45 minutos, abro essa reunião, muito embora não 
tenha quorum, e esperamos pelo prazo regimental de 15 minutos para darmos inicio a 
reunião, senão estaremos encerrando a mesma, por 15 minutos; retornando a reunião, nós 
tínhamos dado 15 minutos ,mas devido à ausência de alguns vereadores, aproveitamos e 
conversamos com os representantes do planejamento do município, onde foi feita essa 
reunião, então agora Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus declaro aberto 
os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal de Carazinho do dia 
18/08/2008, convido o Vereador Vilson Paese  para proceder à leitura de um trecho da 
Bíblia, o Vereador Adroaldo De Carli então para que leia um trecho da Bíblia e convido a 
todos fiquem em pé; (leitura da Bíblia);  coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do 
dia 11/08/2008, não havendo vereador que queira se pronunciar colocamos em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovada a 
ata da reunião ordinária do dia 11/08/2008 por unanimidade; convido o Vereador Adroaldo 
De Carli para que nos assessore como secretário em adoc e que faça a leitura do 
expediente da reunião de hoje; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; Expediente da 
reunião ordinária da presente data, dia 18 de agosto de 2008: comunicado do ministério da 
educação informando liberação de recursos financeiros destinados a execução de 
programas do fundo nacional de desenvolvimento, no valor de R$ 23.223,20. of. Da Brasil 
Telecom resposta ao OD 949-08, proposição do Vereador Vilson Paese solicitando a 
instalação de um telefone público na Avenida São Bento. Of. Da fundação cultural de 
Carazinho agradecendo a cedência do plenário no dia 06 de agosto para a realização do 
encontro de preservação do patrimônio histórico cultural, paisagístico e artístico de 
Carazinho. E registrando o recebimento do OD 1014-08, proposição do Vereador Vilson 
Paese, o qual parabeniza a FUCCAR pela realização do II encontro da Etnia Alemã. 
Telegrama do ministério da saúde informando liberação de recursos financeiros para o 
pagamento de campanha nacional de vacinação contra a rubéola e outras, no valor de r$ 
140.185,01. DAP – desenvolvimento em administração publica – convida para o encontro 
nacional e discussão das atividades legislativas municipais, em Porto Alegre de 03 a 06 de 
setembro. INLEGIS convida para o curso de capacitação para membros do controle interno, 
de 27 a 29 de agosto, em Porto Alegre. IBRAP convida para cursos de departamento 
pessoal na administração publica, dias 28 e 29 de agosto em Porto Alegre e curso de 
defesa nos tribunais de contas – elaboração de defesas prévias justificativas e recursos, dia 
11 e 12 de setembro, em Porto Alegre. UVERGS convida para o 35º curso técnico de 
estudos jurídicos municipais – elaboração da lei orçamentária anual, de 27 a 29 de agosto 
em Porto Alegre. Of. 131/08 do executivo municipal encaminhando projeto de lei numero 
109/08 o qual autoriza o município a celebrar convenio com a UPF e o Ministério público do 
RS. Of. 132/08 do executivo municipal encaminhando projeto de lei numero 110/08 o qual 
autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da câmara municipal, no valor de 
59.600,00; seria esse senhor presidente o expediente para a presente reunião; Of. De 
numero 1.290/2008 do ministério público também recebido nesta casa; Presidente 
Vereador Cláudio Santos;  a seguir convido o senhor secretário para fazer a leitura das 
indicações, requerimentos e moções; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; indicações: 
1773/875/08, Ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que estude a possibilidade de 
estender a pavimentação que está sendo realizada na RUA IPANEMA, no bairro Operário, 
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eis que segundo a empresa que esta realizando a obra será pavimentada apenas uma 
quadra, e os moradores estão reivindicando que se faça também à quadra que segue, 
propiciando melhor qualidade de vida aos munícipes daquela via pública, Vereador Paulino 
de Moura - PTB; 1774/876/08, Ofício ao Poder Executivo Municipal, para que tome as 
providências cabíveis no cumprimento da Lei Complementar nº 128/2008 de 30 de julho de 
2008, aprovada por este Poder Legislativo e que até então não esta sendo acatada pelos 
supermercados de nossa cidade, Vereador Paulino de Moura, PTB ; 1775/877/08, solicita 
para que a secretaria de obras realize patrolamento, cascalhamento e limpeza ao longo da 
extensão da rua Mirim, bairro Princesa, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 1776/878/08, 
solicita para que a secretaria de obras realize patrolamento, cascalhamento e  limpeza no 
final da rua Da Paz, bairro Princesa, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 1777/879/08, 
solicita com urgência para que a secretaria de obras realize trabalhos de recolhimento de 
entulhos e limpeza ao longo da extensão da rua Assis Brasil, bairro Princesa, Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB; 1778/880/08, solicita para que a secretaria de obras realize 
patrolamento, cascalhamento e limpeza ao longo da rua Riachuelo, bairro Princesa, 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 1779/881/08, solicita que seja enviado oficio ao 
Senhor prefeito municipal para que determine a secretaria de obras que execute trabalhos 
de capina e limpeza no beco Beira Rio, bairro Princesa; que execute trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza no Beco da Ipiranga, no bairro 
Pádua; que execute trabalhos de reparos no calçamento na rua Coroados, bairro Princesa; 
que execute trabalhos de capina e limpeza nas ruas Aimorés e Salustiano de Pádua, bairro 
Princesa; que execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza 
da rua Raul Pilla, bairro São Miguel; que execute trabalhos de reparos no calçamento da rua 
Fioravante Piva, bairro Braganholo; que execute trabalhos de capina e limpeza na rua Vidal 
negreiros e general Sampaio, bairro Glória; que execute trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza na rua Bororós, bairro Santa Terezinha; que 
execute trabalhos de reparos no calçamento da rua Monte Alegre, Bairro Floresta; que 
execute trabalhos de reparos no calçamento da Rua Humberto campos no bairro Princesa; 
que execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza na rua 
Pedro Viau, bairro Camaquã; Vereador Luiz Leite – PDT; 1780/882/08, Solicitando a 
Secretaria de Obras realização de melhorias no calçamento da Rua Coimbra, no Bairro 
Operário, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 1781/883/08, Solicitando a Secretaria de Obras 
realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Romeu Salomão, no 
Bairro Alegre, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 1782/884/08, Solicitando a Secretaria de 
Obras realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Nicodemo 
Moehlecke, no Bairro Alegre, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 1783/885/08, Solicitando a 
Secretaria de Obras realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua 
Pedro João da Silva, no Bairro Santa Terezinha, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 
1784/886/08, Solicitando a Secretaria de Obras realização de Patrolamento, cascalhamento 
e compactação da Rua Pernambuco, no Bairro Oriental, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 
1785/887/08, Solicitando a Secretaria de Obras realização de patrolamento, cascalhamento 
e compactação da Rua Antonio Severo de Almeida, no Bairro Nova Ouro Preto, Vereador 
Jaime Fragoso, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 1786/888/08, reiterando o pedido para 
que o setor competente faça a construção de calçada para pedestres na Avenida Mauá 
entre as ruas Bernardo Paz e a rua Pedro Vargas, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 
1787/889/08, para que o setor competente faça a operação tapa buracos no asfalto da 
avenida Flores da Cunha entre as ruas Duque de Caxias e rua Bispo Laranjeiras, Vereador 
Josélio Guerra – PMDB; 1788/890/08, reiterando o pedido para que a secretaria de obras 
realize com urgência patrolamento, compactação e cascalhamento da rua General Cassal 
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Martins Brum, bairro São Pedro, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 1789/891/08, Solicitando 
ao Executivo Municipal que estude a viabilidade de inclusão da rua Arthur J. Arnold no PPA 
– Plano Plurianual 2009/2012 e no orçamento do ano de 2009, para que seja feito 
pavimento asfáltico ou paralelepípedos, visto que são reivindicações dos moradores do 
Bairro Floresta, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1790/892/08, Solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao Setor Competente para que sejam efetuadas benfeitorias como 
patrolamento, cascalhamento e compactação na rua Santos Dumont entre as ruas Coronel 
Bordini e Maceió, que devido aos dias chuvosos o acúmulo de barro dificulta a 
trafegabilidade dos pedestres e veículos, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1791/893/08, 
Solicitamos ao Executivo Municipal para que providencie estudos no sentido de criar na 
assistência social uma forma de contratação de uma empresa para fazer mudança para 
pessoas carentes do município que passam a residir em outras cidades em razão de 
conseguirem emprego para sustentar sua família fora de Carazinho, Vereador Felipe Sálvia 
– PDT; 1792/894/08, Mais uma vez estamos reiterando solicitação para que o Executivo 
Municipal tome providencias urgentes para que não falte medicamentos na farmácia da 
Secretaria, pois ainda estamos recebendo denúncias de que não há medicação, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; 1793/895/08, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal 
ratificando, para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
revitalização da Praça Santo Muneroli localizada no bairro Glória, pois a mesma se encontra 
em péssimo estado de conservação e as crianças e adultos desta região tem apenas a 
praça como opção de lazer, para que determine a Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de conserto do calçamento na Rua Sergipe no bairro Oriental, para que determine 
a Secretaria de Obras que execute trabalhos de conserto do calçamento da Rua João Néri 
Domingos no bairro Ouro Preto. Solicitação dos moradores; para que determine a 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de conserto do calçamento da Rua Ibaré no 
bairro Floresta Solicitação dos moradores; ratificando para que determine a Secretaria de 
Obras que execute trabalhos de calçamento ou asfaltamento da Rua Gilberto Matiotti no 
bairro Vila Rica, trecho compreendido entre a Rua Henrique Theodoro Shutz e John 
Kennedy. Solicitação dos moradores; 1794/896/08, solicita a secretaria de obras para que 
realize melhorias na rua Das Rosas no bairro Cantares, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 
1795/897/08, Solicitamos ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente, 
imediatos serviços de melhorias e limpeza nas ruas dos Bairros São Jorge e Alvorada, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1796/898/08, Solicita a Secretaria de obras para que realize 
a operação Tapa Buracos na Avenida Flores da Cunha (Próximo a Estação Rodoviária), 
Vereador Cláudio Santos – PSDB; 1797/899/08, Solicitamos ao Executivo Municipal para 
que determine ao setor competente, imediatos serviços de melhorias e limpeza nas ruas 
dos Bairros São Jorge e Alvorada, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1798/900/08, Solicita a 
Sec. de Obras com urgência melhorias na boca de lobo localizada na Rua Dinarte da Costa 
em frente ao numero 410, Bairro Sassi. Solicitação dos moradores, Vereador Cláudio 
Santos – PSDB;  seriam essas as indicações da presente reunião; requerimentos 
apresentados pelos senhores vereadores: 1799/240/08, Seja consignado em Ata e oficiado 
aos familiares votos de profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE 
CARAZINHO, pelo falecimento de JOSÉ LEOCLIDES TAVARES GRAEFF, transcorrido no 
último dia 15 de agosto, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1800/241/08, seja enviado oficio 
ao Sr. Romeu Giacomelli, Presidente da Eletrocar, para que solicitando ao departamento 
técnico da empresa para realizar troca da lâmpada do poste da rua Beco da Beira Rio em 
frente ao nº 365, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 1801/242/08, O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado 
em Ata e oficiado ao Senhor Romeu Giacomelli, Presidente da Eletrocar, para que designe 
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a poda de árvores na Rua Gilberto Matiotti no bairro Vila Rica.Salientamos que os 
moradores deste local pedem o referido serviço, pois já que os galhos das mesmas batem 
nos fios de alta tensão, colocando em risco a segurança dos moradores, justificando a 
urgência deste serviço, Vereador Vilson Paese – PDT; 1802/243/08, O Vereador abaixo 
subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação 
dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho a Senadora 
Patrícia Saboya, ao Excelentíssimo Presidente da República, Senhor Luiz Inácio Lula da 
Silva, ao Excelentíssimo Presidente do Senado Federal, ao Excelentíssimo Presidente da 
Câmara dos Deputados, aos Líderes de Bancada no Senado e na Câmara Federal, 
manifestando nosso total apoio ao Projeto que amplia a licença maternidade de 120 para 
180 dias, que está para ser sancionado nos próximos dias.Com certeza a ampliação da 
licença-maternidade é de grande significado para as mulheres e para as crianças, que vão 
poder ficar juntos integralmente por mais 60 dias, pois a presença da mãe podendo 
amamentar o bebê por mais tempo é significativamente importante para seu crescimento 
saudável, sem falar que a mãe poderá ainda acompanhar a fase que vem justamente após 
os quatro primeiros meses, que é a fase em que a criança começa alimentar-se com outros 
alimentos além do leite materno, fase que para muitas crianças acaba sendo realizada pelas 
avós, babas ou nas creches, quando estranhos preparam sopinhas, frutas, sucos. Agora 
com a possibilidade de um maior acompanhamento materno em período integral, as mães 
sentir-se-ão mais seguras ao deixarem seus filhos com acompanhamento de outras 
pessoas apenas com seis meses de idade, quando já não estão mais tão dependentes, 
quando já reconhecem próximas também outras pessoas, pois aos quatro meses o contato 
mais direto é com a mãe devido a suas fragilidades.Queremos nos manifestar também 
favoráveis a outro Projeto de Lei da Senadora Patrícia Saboya, que prevê a ampliação da 
Licença Paternidade de cinco para 15 dias, pois é necessário um tempo maior para que  pai 
possa dar ao bebê e a mãe a assistência de que necessitam, e o prazo atual de cinco dias é 
insignificante, especialmente quando a mãe necessita de uma cesárea, onde o pós-parto 
necessita de maior atenção devido às complexidades de uma cirurgia, requerendo maiores 
cuidados. Em qualquer caso, cinco dias é pouquíssimo, afinal de contas o papel paterno é 
essencial  também nos primeiro dias de vida de um bebê, bem como essencial para a mãe 
que necessita de amparo, segurança, apoio e cuidados; Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
seriam esses os requerimentos apresentados pelos senhores vereadores para a presente 
reunião; moções apresentadas pelos senhores vereadores para a presente reunião: 
1803/490/08, seja enviado oficio de cumprimentos a Fundescar na pessoa de seu 
presidente Gilberto Augusto Kamphorst e a academia Arte & Luta ao professor Rodrigo 
Milionário pela realização do 1º Combat Show arte e luta realizado no colégio La Salle, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 1804/491/08, que seja enviado oficio parabenizando o 
Conselho municipal de entorpecentes, na pessoa da Sra. Vera Suckau e o ministério publico 
de carazinho na pessoa da Dra. Clarissa Simões Machado pelas comemorações de um ano 
de atividades do programa Yacamim no nosso município comemorados neste mês de 
agosto de 2008, Vereador Adroaldo De Carli- PMDB; 1805/492/08, que seja enviado oficio 
parabenizando a Ulbra Campus Carazinho, na pessoa do Senhor Diretor Valdemar Sjlender 
pelas comemorações de oito anos de atividades com muita solidariedade na região de 
Carazinho, comemorados no dia 16 de agosto de 2008, Vereador Adroaldo De Carli – 
PMDB; 1806/493/08, que seja enviado oficio parabenizando a empresa Glória de transporte 
coletivo de Carazinho, na pessoa do Senhor Diretor Deolindo Capitanêo pelas 
comemorações dos 50 anos de atividades da empresa no nosso município comemorados 
neste mês de agosto de 2008, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 1807/494/08, que seja 
enviado oficio parabenizando o professor Cláudio Borges e as demais atletas da equipe de 
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futsal feminino da escola Érico Veríssimo pela conquista de campeãs na categoria, 
Vereador Josélio Guerra – PMDB; 1808/495/08, que seja enviado oficio parabenizando a 
empresa Glória que completa 50 anos de atividades em nosso município no ano de 2008, 
Vereador Josélio Guerra – PMDB; 1809/496/08, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio 
de cumprimentos a ULBRA (Universidade Luterana do Brasil) na pessoa do Diretor do 
Campus Sr. VALDEMAR SJLENDER, pelo aniversário  de oito anos da universidade em 
Carazinho.Universidade esta que sempre desenvolve projetos, ações e programas junto aos 
jovens e a comunidade em geral, são atitudes como  estas  que visam melhorar a qualidade 
de vida dos nossos cidadãos, lhes proporcionando palestras, cursos de capacitação entre 
outros benefícios que nosso município se destaque na área da educação.A todos os 
funcionários e colaboradores, nossas mais sinceras congratulações, Vereador Vilson Paese 
–PDT; 1810/497/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois 
de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao 
professor RODRIGO MOLINÁRIO DA ACADEMIA ARTE E LUTA, pela realização do 1° 
COMBAT SHOW de TAEKWONDO no dia 10 do mês corrente. Aos jovens atletas do 
Taekwondo que com muita garra e determinação representam o município de Carazinho, 
nossas felicitações pelo maravilhoso desempenho nessa bela competição e votos de muito 
sucesso a essa equipe que com certeza nos dará cada vez mais orgulho, Vereador Vilson 
Paese – PDT; 1811/498/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a 
ACIC - Associação Comercial e Industrial de Carazinho na pessoa de seu Presidente Sr. 
Sidnei Meyer pelo aniversário de 90 anos, comemorado neste ano. Esta associação que 
tantos serviços presta aos comerciantes de Carazinho e região e sociedade em geral. 
Sendo o comércio uma atividade de suma importância para o desenvolvimento do 
país.Parabenizamos a ACIC e a todos seus colaboradores pelo trabalho junto à sociedade 
carazinhense e sucesso alcançado ao longo destes 90 anos, Vereador Vilson Paese – 
PDT;1812/499/08, que seja enviado oficio de cumprimentos a Associação de reconstrução 
do ginásio João Mareck pelo incansável trabalho que vem realizando para reconstruir este 
ginásio tão importante para a nossa cidade, Vereador Antonio Azir – PTB; 1813/500/08, O 
Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário 
para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o aluno Mateus Reis Kempf da EMEF 
Rufino Leal pela conquista do 1° lugar no Concurso Oratória nas escolas, promovida pela 
JCI de Carazinho, ocorrido no último dia 15 do corrente nas dependências do salão de 
eventos da UPF, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 1814/501/08, O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício parabenizando os pais de alunos da EMEF Rufino Leal pela conquista 
do 1° lugar nos jogos de pais promovido pela SMEC e realizado último dia 16 do corrente 
nas dependências do Ginásio da Acapesú, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 1815/502/08, 
O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário 
para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a aluna Juliana Mattos de Quadros da 
EMEF Dr Piero Sassi pela conquista do 3° lugar no Concurso Oratória nas escolas, 
promovida pela JCI de Carazinho, ocorrido no último dia 15 do corrente nas dependências 
do salão de eventos da UPF, Vereador Cláudio Santos – PSDB;  seriam essas senhor 
presidente as moções apresentadas pelos nobres edis para a presente reunião; Presidente 
Vereador Cláudio Santos; depois de lido, indicações requerimentos e moções, coloco em 
apreciação do plenário, os lideres de bancada, com relação ao intervalo regimental e 
também ao grande expediente, Vereador Felipe Sálvia – PDT; Vereador Felipe Sálvia; 
questão de ordem senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal, para que 
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fosse suprimido o intervalo regimental, e que os requerimentos e moções fossem votados 
em bloco; Presidente Vereador Cláudio Santos; e o grande expediente seja suprimido; 
Vereador Felipe Sálvia;  e que o grande expediente também seja suprimido; Vereador 
Jaime Fragoso; PSDB está de acordo também; Presidente Vereador Cláudio Santos; 
PMDB; Vereador Adroaldo De Carli; da mesma forma senhor presidente; Presidente 
Vereador Cláudio Santos; PTB; Vereador Antonio Azir; concordamos senhor presidente; 
Presidente Vereador Cláudio Santos; então passamos direto para a ordem do dia, solicito 
ao Senhor secretário para que faça a leitura do numero e autor dos requerimentos; 
Secretário Vereador Adroaldo De Carli; requerimentos para apreciação de nº 01 Vereador 
Paulino de Moura – PTB; nº 02 Vereador Josélio Guerra – PMDB; n° 03 Vereador Vilson 
Paese – PDT; nº 04 Vereador Felipe Sálvia – PDT; seriam esses os requerimentos para 
apreciação em bloco; Presidente Vereador Cláudio Santos; está em discussão os 
requerimentos, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; senhor 
presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa aqui presente, nosso 
canditado a vereador o Galera, Seresteiro, o Sr. Silveira, o Jonas, da juventude da igreja 
Batista – Detel – a imprensa, o que eu venho fazer nessa tribuna, senhor presidente, 
senhores vereadores é falar de uma indicação que eu estou a fazer ao executivo municipal, 
e a Fiscalização do município de Carazinho, e eu gostaria que a imprensa se atesse a essa 
indicação, onde essa casa aprovou uma lei proibindo a aberturados supermercados aos 
domingos, e esta lei não esta sendo cumprida, a alegação de que a lei é inconstitucional, 
então eu gostaria que a prefeitura, através da fiscalização, através da sua assessoria 
jurídica, através do prefeito contestasse judicialmente porque diz que tem uma liminar onde 
autoriza alguns supermercados a abrirem no domingo, mas a nossa lei, a nossa lei esta a 
proibir a abertura dos supermercados aos domingos, e ela não esta sendo respeitada, 
porque ela foi sancionada por esta casa, nós sancionamos a lei e ninguém esta pedindo a 
execução da lei, então estou entrando com uma indicação, e gostaria que a imprensa 
também soubesse disso porque nós temos que ter respeito pelos poderes, se existe uma 
liminar, se existe uma lei, alguém tem que contestar essa lei para dizer se ela é 
inconstitucional ou não, mas enquanto não contestarem, essa lei tem que ser cumprida, e 
eu peço encarecidamente que essa indicação chegue até o senhor prefeito municipal, e que 
se cumpra à lei, a lei hoje é para o fechamento dos supermercados aos domingos, enquanto 
não houver uma liminar derrubando a nossa lei, entendo isso, derrubando a nossa lei, essa 
lei ela tem vigor, ela é constitucional, e nós podemos sim fazer ela cumprir, depois que 
derrubarem a nossa lei, ai eu entendo que ela não é mais para ser executada, então é um 
pedido, preciso dizer isso, mais uma vez o poder legislativo em respeito à posição do 
prefeito, o prefeito tomou a decisão de não promulgar a lei, e ela caiu de volta nesse poder, 
e esse poder por unanimidade promulgou a lei, então tem que se cumprir à lei que hora 
esta, enquanto não derrubarem a nossa lei, seria isso senhor presidente, sim Vereador 
Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; obrigado vereador, vossa excelência tem toda 
razão, o problema sempre numa nova lei, esbarra na fiscalização, existe uma lei também 
aqui e nunca funcionou, chegou a funcionar nos primeiros meses quando notificaram 
bancos, tem uma lei para que o banco, e o Vereador Antonio Azir sabe, o Vereador Antonio 
Azir trabalhou em cima disso também no nosso projeto, para que seja atendido antes, nos 
dias normais, em 20 minutos, também não esta sendo mais fiscalizado, você chega no 
banco tem aquelas filas enormes, então ai os vereadores se preocupam com a situação da 
comunidade, coloca bons projetos quando é constitucional, que são poucos que nós 
podemos fazer, porque sempre esbarra na inconstitucionalidade, já que nós não podemos 
criar despesa, e também não podemos reduzir receita, então realmente são limitados 
nossos projetos, mas quando a gente consegue fazer um bom projeto, ai não sai à 
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fiscalização, não tem fiscalização, vossa excelência tem razão e eu quero fazer minhas as 
tuas palavras, muito obrigado pelo a parte; Vereador Paulino de Moura; para concluir 
senhor presidente, o que mais me deixa triste é que algumas pessoas que não colocam o 
nome para concorrer a um cargo eletivo dizem que nós não soubemos a lei, nós só votamos 
coisas inconstitucional e não soubemos o que estamos votando, nós do poder legislativo, já 
deixei claro da outra vez, nós estamos regulamentando uma situação, que nós entendemos 
que é atribuição do vereador fazer isso, quem diz que a lei é inconstitucional tem que entrar 
na justiça para que derrube ela, enquanto nós, vereadores eleitos, e eu já disse isso na 
outra vez, quem quiser legislar, ser advogado ou qualquer outro cidadão da nossa 
sociedade, tem que concorrer a vereador, daí ele vem aqui legislar, fazer votação das leis 
para que elas sejam cumpridas, seria isso senhor presidente, senhores vereadores, muito 
obrigado; Presidente Vereador Cláudio Santos; continua em discussão os requerimentos, 
não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação os requerimentos, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovados 
os requerimentos por unanimidade; convido o senhor secretário para realizar a leitura do 
numero e autor das moções; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; moção de numero 
01 Vereador Paulino de Moura – PTB, do mesmo teor Vereador Vilson Paese – PDT que é 
a de nº 08; nº 02 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 03 Vereador Adroaldo De Carli – 
PMDB; nº 05 Vereador Déio – PMDB; nº 04 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB do mesmo 
nº 06 teor Vereador Déio – PMDB, do Vereador Vilson Paese – PDT de nº 07 também do 
mesmo teor; nº 09 Vereador Vilson Paese  – PDT; nº 10 Vereador Antonio Azir – PTB; nº 11 
Vereador Cláudio Santos – PSDB; nº 12 Vereador Cláudio Santos – PSDB; nº 13 Vereador 
Cláudio Santos – PSDB; Presidente Vereador Cláudio Santos; está em discussão as 
moções, para discutir as moções Vereador Antonio Azir – PTB; Vereador Antonio Azir; 
senhor presidente, senhores vereadores, pessoas já nominadas anteriormente pelos demais 
vereadores a nossa saudação, hoje ingressei com uma moção porque estive no patronato 
Santo Antonio no Sábado onde estava sendo realizado um galeto para reconstrução do 
Ginásio João Mareck, fiquei impressionado com tanta gente ajudando realmente a 
reconstrução do João Mareck, outros eventos já aconteceram, estão realizando outras 
maneiras de arrecadar fundos, e o João mareck já está em obras, está sendo reconstruído 
novamente, então são pessoas sem apego nenhum, não estão pensando em nenhuma 
vantagem, em nada, se doando, trabalhando pela comunidade, isso me chamou atenção, 
me tocou Profundamente, que existem muitas pessoas que se preocupam com o bem estar 
da nossa comunidade, sem querer nada de retorno, então ingressei com essa moção 
justamente parabenizando esta equipe que esta levando em frente à reconstrução do 
Ginásio João Mareck, quero pedir permissão ao Senhor presidente para falar sobre os 
requerimentos, conforme o Vereador Paulino de Moura comentou antes, é realmente 
frustrante a situação do vereador, esse é um dos motivos que me levou a não concorrer 
mais, em primeiro lugar você não tem praticamente iniciativa nenhuma em fazer qualquer 
projeto de lei, em segundo lugar o respeito pelo poder, pelos vereadores, praticamente não 
existe, a pouco nós discutíamos, havia há  própria semana passada, se pedir para uma 
comissão ser nomeada, foram até o local e simplesmente as pessoas convidados não 
compareceram e fica por isso mesmo, me disseram hoje, me falou um vereador ligou para o 
município, uma pessoa totalmente analfabeta, juridicamente, disse que a lei é 
Inconstitucional, o que querem com essa lei, é inconstitucional, mas pelo amor de Deus 
gente, em primeiro lugar as pessoas tem que falar sobre aquilo que sabem, alguns tem que 
falar de pescaria, porque só sabem pescar, alguns tem que falar sobre, nem vou falar tudo 
aqui que pode ser feito, mas uma lei para ser considerada inconstitucional, em primeiro 
lugar tem que entrar com uma Adin., tem que entrar com uma ação declarando ela 
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inconstitucional, isso só o tribunal vai se manifestar a respeito disso,  os embargadores, não 
um simples funcionário que simplesmente vai julgar a lei do poder legislativo, dizer que não 
vai tomar providencia alguma porque é inconstitucional, muito bem falou o Vereador Vilson 
Paese quando lembrou a lei dos bancos, existem diversas leis que não são cumpridas, aqui 
no nosso nariz, a gente faz a lei  e simplesmente não é cumprida, também porque ninguém 
fiscaliza, ninguém liga para isso, então assim os próximos vereadores, as pessoas que 
estão colocando o nome a disposição, os vereadores que certamente virão para esta casa 
reeleitos, tentem fazer esse poder ser respeitado, isso aqui é um poder constituído pela 
nossa constituição federal, é um poder que esta ao lado do executivo e do poder judiciário, 
eu acho que esse poder aqui infelizmente, nós temos nos acovardado, nós temos 
simplesmente ajoelhado diante do poder judiciário, diante do poder Executivo, e a 
população que nos elegeu, que tem representante de todos os partidos, aqui é a 
representação da nossa comunidade que esta aqui, todos que aqui estão representam toda 
a comunidade, o executivo representa uma parte da comunidade, a câmara representa toda 
a comunidade, infelizmente nós convivemos diariamente com esse descaso referente ao 
nosso poder legislativo, sim Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; obrigado 
Vereador Antonio Azir por me conceder um à parte, até ele é tanto quanto mais ele é mais 
importante, porque o executivo não executa nada, sem o legislativo aprovar o orçamento, 
olha a importância do legislativo, quem aprova as leis, quem aprova o orçamento é o poder 
legislativo, todos do poder legislativo, câmara dos deputados, senado, câmara de 
vereadores, mas eu quero até lembrar e você coloca de uma forma muito clara, quando a 
comunidade esta ajudando hoje a levantar o João Mareck, e esta câmara também ajudou, 
com pouco mas participou, eu gostaria mais uma vez de lembrar, porque ainda nós estamos 
arrecadando, já vieram duas vezes cobrar esse vereador para mim entregar a importância, 
mas falta alguns vereadores ainda passar aquela parcela, então agora vai sair o valor, mas 
a gente tem que falar, porque se estivesse na mão de qualquer um de vocês a 
responsabilidade de entregar o dinheiro eu tenho certeza que não teria essa calmaria que o 
Paese tem, então eu peço que agora dia 20 deve sair à folha, os vereadores que ainda não 
acertaram com a Simone que assim o façam, muito obrigado Vereador Antonio Azir, eu te 
agradeço; Vereador Antonio Azir; informação que eu tenho é que a folha já saiu hoje 
parece, bem então encerro e agradeço senhor presidente, Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Paulino de Moura; questão de ordem, eu só gostaria que o Vereador Vilson 
Paese desse o nome de quem não pagou, eu vou criar uma pimentinha um pouco aqui, 
porque esta difícil isso, é obrigado, mas é constrangedor ele dizer que tem vereadores que 
não pagaram ainda, ele tem que dizer quais os que não pagaram, obrigado; Vereador 
Vilson Paese; presidente me permite um à parte, com todo o respeito ao Vereador Paulino 
de Moura, eu me reservo ao direito de não citar o nome dos colegas, porque os colegas são 
sabedores de quem são, e eu então não farei até por respeito aos colegas, mas é só um 
lembrete, eles sabem, não tem problema nenhum, mas não gostaria jamais de citar, muito 
obrigado; Presidente Vereador Cláudio Santos; até sugiro Vereador Vilson Paese, é a 
segunda vez que vossa excelência coloca essa situação, que de repente fale com os 
vereadores, talvez quem não tenha feito tenha esquecido, pode ser que tenha esquecido, 
até inclusive tenho informação de vereador que achava que seria descontado e talvez por 
esse pensamento não tenha acertado conforme deveria ser acertado, então eu peço a 
vossa excelência que converse com o vereador, ou vereadores que não acertaram ainda, 
para que faça, apenas um lembrete; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, até para 
deixarmos claro a situação aqui, quando nós colocamos, foi sugestão nossa de participar 
daquela rifa para ajudar o João Mareck, o presidente do poder legislativo, que nós tínhamos 
até acordado aqui para ser descontado em folha, ai o presidente passou para minha 
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assessoria, o Paese apresentou então que o Paese faça a cobrança diretamente, por este 
motivo não foi descontado em folha, e ai eu até quero agradecer os vereadores que já 
contribuíram, que é a grande maioria, quase absoluta; Presidente Vereador Cláudio 
Santos; continua em discussão as moções apresentadas nessa noite, não havendo 
vereador que queira discutir colocamos em votação as moções, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovadas as moções por 
unanimidade, convido o Vereador Adroaldo De Carli, secretario, para fazer a leitura do n º , 
ementa e  autor dos projetos que serão votados nessa noite; Secretário Vereador 
Adroaldo De Carli; PROCESSO 1.719/166/08, Projeto de Lei 107/08, Autor: Executivo 
Municipal, Ementa: Autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento de 2008, no 
valor de R$ 138.043,13;PROCESSO 1.720/167/08, Projeto de Lei 108/08, Autor: Executivo 
Municipal, Ementa: Autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2008, no valor de 
R$ 400.000,00; PROCESSO 1.721/168/08, Projeto de Lei 018/08, Autor: Vereador Cláudio 
Santos, Ementa: Declara de utilidade pública à Escola de Pais do Brasil, seccional 
Carazinho; pareceres dos três projetos de lei que contem o mesmo teor: o presente projeto 
de lei é constitucional é quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Sala das reuniões em 18 
de agosto de 2008. Vereador Antonio Azir – Presidente; Vereador Gilnei Jarré – secretario e 
Vereador Josélio Guerra – membro; parecer da comissão de ordem econômica e social dos 
três projetos que contem o mesmo teor também: o presente projeto de lei encontra-se apto 
a ser incluído na ordem do dia. Sala das reuniões em 18 de agosto de 2008. Vereador 
Paulino de Moura – membro, Vereador Vilson Paese – Presidente e  Vereador Cláudio 
Santos – secretário; seriam esses os três projetos para apreciação em bloco; Presidente 
Vereador Cláudio Santos; coloco em discussão o parecer da comissão de justiça e 
finanças, também o parecer da comissão de ordem econômica e social dos projetos que 
vão a votação essa noite, não havendo vereadores que queiram discutir o parecer 
colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovados por unanimidade os pareceres das comissões de justiça e finanças 
e de ordem econômica e social; colocamos em discussão os projetos com os pareceres já 
aprovados, não havendo vereador que queira discutir os projetos colocamos em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovados 
os projetos por unanimidade, antes do encerramento, já havia falado com o presidente, 
Vereador Luiz Leite que hoje não se encontra e gostaria aproveitando já que a maioria dos 
vereadores de colocar a apreciação do plenário se assim entenderem os colegas 
vereadores, de que possamos fazer aquela sessão, aquela reunião ordinária acordada para 
a Ulbra, para a próxima segunda-feira, até para que não deixe para mais tarde porque ai 
com certeza, com o aproximar das eleições os vereadores tem muito mais que andar, e 
quanto mais próximo das eleições eu acredito que seja mais difícil, então eu coloco em 
apreciação do plenário  para que os vereadores decidam se fazemos ou não na Ulbra na 
próxima segunda-feira, questão de ordem Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime 
Fragoso; fizeram uma CPI, ou não fizeram, só colocaram um plástico, não bote a mão 
Jaime, Por favor, mas senhor presidente, voltando ao assunto do posto de combustível, eu 
estou pedindo aos vereadores para nós fazer um requerimento pedindo para a Fepam uma 
nova vistoria ali do posto, que nós estivemos e todos os vereadores que estiveram lá, os 
três vereadores, achamos abusivo aquela lavagem ao lado da residência daquele senhor, 
então eu acho que devemos fazer esse requerimento pedindo a Fepam uma nova vistoria, 
que não sei se vieram fazer ou não vieram, sei que eles deram o parecer favorável, 
autorizando, mas nós temos que fazer nosso papel, pedir para eles, se eles não vierem mas 
o nosso papel devemos fazer, não podemos ficar omissos sobre esse assunto que eu 
considero ainda grave; Presidente Vereador Cláudio Santos; já havia passado o tempo 
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dos requerimentos, mas o plenário é soberano se os vereadores entendem dessa forma eu 
gostaria até de ouvir a opinião dos vereadores; Vereador Paulino de Moura; eu entendo 
que o Vereador Jaime Fragoso tem razão, mas eu gostaria e já solicitei a ele que faça um 
requerimento e quem gostaria de assinar, assinasse esse requerimento e fosse a plenário 
para votação, quem quiser votar contrário vota contrário e quem quiser votar favorável, vota 
favorável, mas não que fosse hoje, façamos o requerimento, ele faz, quem quiser assinar 
assina, quem não quiser assinar não assina, colocamos em votação dai, obrigado; 
Presidente Vereador Cláudio Santos; Vereador Felipe Sálvia, questão de ordem; 
Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem senhor presidente, eu gostaria de pedir que 
essa casa entre em contato com o senhor prefeito, para cobrar o que os meus colegas 
cobraram na tribuna, foi aprovada uma lei por essa casa, existe a lei para o fechamento dos 
supermercados aos domingos, e essa lei não esta sendo executada, então eu gostaria que 
essa casa cobrasse, como disse o Vereador Antonio Azir, disse com propriedade, se existe 
a lei, ninguém entrou com uma adin, então a lei foi feita por essa casa e tem que ser 
obedecida, então eu gostaria que essa casa enviasse um oficio para o prefeito para que ele 
tome as atitudes certas; Presidente Vereador Cláudio Santos; pois não, amanhã mesmo 
nós estaremos tomando essa decisão de enviarmos ao prefeito o oficio para que nos mande 
até porque não esta sendo fiscalizada essa lei que já entrou em vigor; Vereador Jaime 
Fragoso; questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Cláudio Santos; 
Vereador Jaime Fragoso, questão de ordem; Vereador Jaime Fragoso; dando uma 
sugestão também seria uma solicitação minha, eu acho que ele poderia fazer esse oficio 
quem quiser assinar e aprovar, que seja feito; Presidente Vereador Cláudio Santos; sobre 
a reunião da Ulbra, foi a pergunta que eu havia feito e ninguém respondeu, Vereador Felipe 
Sálvia, eu perguntei sobre a questão da segunda-feira, pode ser? Vereador Antonio Azir; 
Vereador Antonio Azir; senhor presidente, só temos que combinar bem com os colegas 
para que o horário lá seja respeitado, porque senão nós vamos passar vergonha lá perante 
os alunos da Ulbra, então acho que isso tem que ficar muito bem combinado até para que o 
poder legislativo não passe um vexame lá com quatro ou cinco vereadores no horário de 
iniciar a reunião, as aulas começam às 19 horas e 30 minutos, então temos que cumprir 
horário; Presidente Vereador Cláudio Santos; 19 horas e 30 minutos, então nada mais 
havendo a tratar e sobre a proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião e 
convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada nas 
dependências da Ulbra no próximo dia 25/08/2008 a partir das 19:30 horas exatamente, 
convido os senhores vereadores para que se programem para que comece essa reunião de 
segunda-feira na Ulbra a partir das 19 horas, está encerrada a sessão.  
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