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Ata da Reunião Ordinária do dia 01 de Setembro de 2008.......Ata 39 
  
Presidente Vereador Luiz Leite; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus declaro 
aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal de Carazinho do dia 
01/09/2008, convido o Vereador Gilnei Jarré 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 25/08/2008, está em discussão, não havendo vereador querendo discutir coloco 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, 
aprovada a ata da reunião ordinária do dia 25/08/2008 por unanimidade; convido o secretário 
Vereador Cláudio Santos para que proceda a leitura da convocação do suplente de Vereador 
Marcos Soares, que ocupara a vaga nesta reunião do Vereador Antonio Azir que encontra-se 
em laudo médico; Secretário Vereador Cláudio Santos: Convocação nº 20/08. Prezado 
Senhor, pelo presente estamos convocando Vossa Senhoria para assumir na câmara municipal 
de vereadores, do dia 01 de setembro de 2008, tendo em vista pedido de licença do Vereador 
Antonio Azir por motivo de saúde, conforme dispõe regimento interno artigo 11 inciso 2º alínea 
a dessa casa, sem outros motivos colhemos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada 
estima e distinta consideração, atenciosamente. Vereador Luiz Leite. Presidente. Oficio ao 
Exmo. Vereador Marcos Soares – suplente de vereador do PTB; Presidente Vereador Luiz 
Leite; solicito ao senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; Expediente da Reunião Ordinária do Dia 1º de setembro 
de 2008.Of. 169/08 do Secretário de Desenvolvimento e dos assuntos internacionais, Senhor 
Márcio Biolchi, registrando o recebimento do ofício desta Câmara que o parabeniza pela posse 
da secretaria estadual, bem como colocando-se à disposição de todos os vereadores desta 
Casa Legislativa.Comunicado do Ministério da Educação, informando liberação de recursos 
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 63.461,53.Telegrama do Ministério da Saúde, 
informando liberação de recursos financeiros para pagamentos dos programas da Saúde Bucal 
e Programa Saúde da Família, no valor de R$ 75.000,00. Anteprojeto de lei de autoria do 
Vereador Gilnei Jarré, o qual acrescenta parágrafo único ao artigo 165 do Capítulo XXIV da Lei 
Complementar 03/85 – Código de Posturas de Carazinho. Anteprojeto de lei de autoria do 
Vereador Gilnei Jarré, o qual estabelece a isenção do pagamento da passagem do transporte 
coletivo urbano do Município de Carazinho às pessoas portadoras de deficiências. Ofício em 
nome de Vilson Milton Pilger – CTG Alfredo D’amore, convidando este Poder Legislativo para 
as festividades da semana farroupilha, com rondas realizadas dia 17, 18 e 19 de 
setembro.Ofício em nome de Valdemar Sjlender – Diretor da Ulbra Campus Carazinho, 
agradecendo a participação desta Câmara na realização de uma sessão ordinária, dia 25 de 
agosto nas dependências da Universidade local, em homenagem aos 36 anos da Ulbra no 
Brasil e aos 08 anos desta Instituição de ensino em Carazinho.O grupo Artesania convida para 
FEIRA DA PRIMAVERA, de 05 a 07 de setembro, no Quiosque da Praça de Carazinho.Of. 
135/08 do Executivo Municipal, encaminhando projeto de lei nº 112/08, o qual dispõe sobre as 
Diretrizes orçamentárias para o exercício de 2009.Of. 136/08 do Executivo Municipal, 
encaminhando projeto de lei nº 113/08, o qual autoriza a prorrogação da vigência da Lei 
Municipal nº 6.604/07, que define situação de emergência e autoriza a contratação emergencial 
de 2 atendentes.Of. 137/08 do Executivo Municipal, encaminhando projeto de lei nº 114/08, o 
qual autoriza o PREVICARAZINHO a firmar convênio com o Banrisul.Of. 138/08 do Executivo 
Municipal, encaminhando projeto de lei nº 115/08, o qual autoriza concessão de auxílio 
financeiro à Câmara de Dirigentes Lojistas de Carazinho – CDL, no valor de R$ 5.000,00.Of. 
139/08 do Executivo Municipal, encaminhando projeto de lei nº 116/08, o qual abertura de 
crédito suplementar no orçamento de 2008, no valor de R$ 113.889,31;Presidente Vereador 
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Luiz Leite; a seguir convido o senhor secretario para proceder à leitura das indicações, 
requerimentos e moções apresentadas pelos senhores vereadores nesta noite; Secretário 
Vereador Cláudio Santos; indicações:1873/922/08, Ofício ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando que determine ao setor competente seja realizado a reposição dos paralelepípedos 
retirados pela CORSAN para realização de melhorias na rede d’água, na Rua JOSÉ DE 
ALENCAR, bairro Borghetti, quadra que dá acesso a Avenida Flores da Cunha, bem como 
REITERA solicitação para que seja restaurado o esgoto na mesma via pública esquina com a 
Rua HILÁRIO RIBEIRO, eis que o mesmo exala mau cheiro aos moradores e transeuntes 
daquelas imediações, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1874/923/08, Oficio ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente sejam recolhidos os entulhos 
verdes na Rua RIO BRANCO, bairro Glória, quadra que dá acesso a Avenida Flores da Cunha, 
eis que os mesmos encontram-se nos canteiros daquela movimentada via pública, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 1875/924/08, Oficio ao Poder Executivo Municipal, solicitando 
informações a pedido dos moradores se nas proximidades do CAIC, especificamente no Campo 
do Farroupilha, se serão colocados brinquedos e areia na pracinha que irá se construir naquele 
bairro, ainda esclarecer se esta infra-estrutura será realizada este ano, conforme palavra 
empenhada do Senhor Prefeito Municipal com os moradores, Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 1876/925/08, Oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que solicite ao setor competente 
seja realizado a canalização do esgoto localizado na esquina da Rua TRAVESSA DOS 
JASMINS com a Rua JOÃO BATISTA DA SILVA, no Residencial Cantares, eis que o mesmo 
encontra-se a céu aberto exalando mau cheiro, ainda oferecendo risco as Crianças que por ali 
transitam pois com as chuvas a valeta esta enorme, e com a infra-estrutura feita na Rua João 
Batista da Silva necessita tal melhoramento, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1877/926/08, 
solicita com urgência para que a secretaria de obras realize operação tapa buracos e limpeza 
das pedras espalhadas na rua Venâncio Aires cruzamento com a rua Barão de Antonina, 
Vereador Adroaldo De Carli; 1878/927/08, solicita com urgência para que a secretaria de  obras 
realize operação tapa buracos e limpeza das pedras espalhadas na rua Marechal Floriano 
cruzamento com a rua Bernardo Paz, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 1879/928/08, 
solicita com urgência para que a secretaria de obras realize operação tapa buracos e limpeza 
dos entulhos ao longo da extensão da Rua Alexandre da Motta, Vereador Adroaldo De Carli – 
PMDB; 1880/929/08, O Vereador abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida 
na forma regimental,  seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine colocação 
de tubos na Rua Independência no Bairro Hípica, Vereador Marcos Soares – PTB; 1881/930/08, 
Os Vereadores abaixo assinados, solicitam que após lida em plenário e deferida na forma 
regimental, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao 
Departamento Municipal de Trânsito a instalação de redutores de velocidade (quebra-molas) na 
rua Henrique Theodoro Schutz em frente à Metalúrgica Busch, no bairro Vila Rica, conforme já 
aprovado pelo Conselho Municipal de Trânsito. Tal solicitação vem em decorrência do 
constante movimento de veículos em alta velocidade no referido trecho  e em decorrência do 
deslocamento de produtos industrializados e que precisam ser transportados  para depósito no 
terreno localizado do outro lado da rua, o qual vem causando estrema preocupação com a 
segurança dos funcionários e motoristas que trafegam pelo referido local, Vereador Luiz Leite – 
PDT e Vereador Marcos Soares – PTB;  1882/931/08, O Vereador abaixo assinado solicita que 
após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado ofício ao Executivo 
Municipal, para que determine trabalhos de  cascalhamento  e compactação do beco da 
Cuiába, Bairro Floresta, Vereador Marcos Soares – PTB; 1883/932/08, O Vereador abaixo 
assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental,  seja enviado ofício 
ao Executivo Municipal, para que determine trabalhos de cascalhamento e compactação da 
Avenida Pátria, Bairro Brandina, Vereador Marcos Soares – PTB; 1884/933/08, O vereador 
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abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja 
enviado oficio ao Executivo Municipal, solicitando para que efetue trabalhos de cascalhamento 
e compactação do residencial planalto e cantares, pois as mesmas estão em condições 
precárias, Vereador Marcos Soares – PTB; 1885/934/08, O Vereador abaixo assinado, solicita 
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado ofício, ao Executivo 
Municipal, para que estude possibilidade de colocação de tubos na Rua Fernando Sudbrack, 
em frente ao nº 42, Bairro Camaquã, Vereador Marcos Soares – PTB; 1886/935/08, O Vereador 
abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental,  seja 
enviado ofício ao Executivo Municipal, no nome do Senhor Prefeito para estude possibilidade de 
instalação de um PSF no Bairro Planalto, Vereador Marcos Soares – PTB; 1887/936/08, que 
seja enviado oficio ao Senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de obras que 
execute trabalhos de patrolamento e cascalhamento da Avenida Pátria entre as ruas Monte 
Alegre e Itaqui; que realize operação tapa buracos na rua Monte Alegre; que realize operação 
tapa buracos na avenida Flores da Cunha entre as ruas padre Luis Guanella e Bispo Laranjeira; 
determine ao setor competente que realize a operação tapa buracos na Mato Grosso entre as 
ruas Minas gerais e rua Ceara; determine ao setor competente que realize operação tapa 
buracos na rua Ipiranga; Vereador Josélio Guerra – PMDB; 1888/937/08, Solicitando a 
Secretaria de Obras realização de patrolamento, cascalhamento e compactação no final da Rua 
Germano Bernardo Genehr, no Bairro Planalto , Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 1889/938/08, 
Solicitando a Secretaria de Obras realização de patrolamento, cascalhamento e compactação 
na Rua dos Crisântemos, no Bairro Cantares, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 1890/939/08, 
Solicitando a Secretaria de Obras realização de melhorias no calçamento da Rua Machado de 
Assis, no Bairro São João, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 1891/940/08, Solicitando a 
Secretaria de Obras realização de melhorias no calçamento da Rua Cipriano Luz, no Centro, 
Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 1892/941/08, Solicitando a Secretaria de Obras realização de 
melhorias no calçamento da Rua João Neri Domingos, no Bairro Borguetti, Vereador Jaime 
Fragoso – PSDB; 1893/942/08, solicita ao executivo que estude a possibilidade de colocação 
no orçamento verba no valor de R$ 10.000,00 para a Associação Beneficiente de Cabos e 
soldados de Carazinho e região – ABECAR, Vereador Marcos Soares – PTB; 1894/943/08, 
reiterando mais uma vez nossa solicitação para que o executivo determine ao setor competente 
com maior brevidade possível melhorias nas ruas do bairro São Lucas, Vereador Felipe Sálvia – 
PDT; 1895/944/08, O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida 
na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, ratificando para que 
determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de calçamento ou asfaltamento da Rua 
Três de Maio no bairro Loeff. Solicitação dos moradores;  para que determine a Secretaria de 
Obras que execute trabalhos de conserto do calçamento da Rua Anita Garibaldi no bairro Loeff. 
Solicitação dos moradores; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
conserto do asfalto na Rua Benjamim Constant no bairro Sassi. Solicitação dos moradores; 
para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos do conserto do calçamento da 
Rua Alagoas no bairro Oriental, pois encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade. 
Solicitação dos moradores; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
conserto do calçamento da Rua Lima e Silva no bairro Glória.  Solicitação dos moradores; para 
que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de conserto do calçamento da Rua 
Cipriano Luz no bairro Centro.  Solicitação dos moradores; Vereador Vilson Paese – PDT; 
1896/945/08, O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário e deferida na 
forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine à 
Secretaria de Obras que execute trabalhos  de reparos na pavimentação asfáltica e limpeza da 
rua José dos Santos Brizola, no bairro Sommer. Tal solicitação vem em decorrência da grande 
quantidade de buracos existentes na referida rua; para que determine à Secretaria de Obras 
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que execute trabalhos  de reparos na pavimentação asfáltica da rua Antão Martins, no bairro 
Sommer; para que determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos  de retirada de 
entulhos na rua Edilo Geryer em frente ao número 70, no bairro Sommer; para que determine à 
Secretaria de Obras que execute trabalhos  de limpeza do passeio público nas ruas Antônio 
José Barlette e Machado de Assis, ambas no bairro Santo Antônio; para que determine à 
Secretaria de Obras que execute trabalhos  de patrolamento, cascalhamento, compactação e 
limpeza da rua Travessa Ipiranga, no bairro Vargas; para que determine à Secretaria de Obras 
que execute trabalhos  de patrolamento,cascalhamento,compactação e limpeza na rua Pedro B. 
Junges entre as ruas Antônio Pasin e Av Pátria, Vereador Luiz Leite – PDT; 1897/946/08, O 
Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário e deferida na forma regimental seja 
enviado ofício ao Executivo Municipal, para que o mesmo determine ao setor competente para 
que realize com a maior brevidade possível à pintura de um quebra-mola na  Avenida Flores da 
Cunha, (Em frente a Alemão Pneus), Vereador Cláudio Santos – PSDB; 1898/947/08, O 
Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário e deferida na forma regimental seja 
enviado ofício ao Executivo Municipal, para que o mesmo determine ao setor competente para 
que realize com a maior brevidade possível à pintura de uma Faixa de Segurança na  Rua 
Itararé n° 1540, (Em frente a Bakana Veículos), Vereador Cláudio Santos – PSDB; 
1899/948/08, O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário e deferida na 
forma regimental seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que o mesmo determine ao 
setor competente da Secretaria Municipal 5 (Cinco) tubos na Rua João Clemente Elsing em 
frente N° 41, Bairro Ouro Preto. Solicitação de Moradores, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 
requerimentos: 1900/249/08, 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 ao Excelentíssimo Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
MINISTRO GILMAR MENDES, e aos demais Ministros do STF, encaminhando nossas 
considerações quanto ao elevado número de Deputados Federais que hoje fazem parte do 
Congresso Nacional, pois não é possível que só se pense em diminuir gasto reduzindo a 
quantidade de vereadores de nossos municípios, quando a exorbitância começa pelo 
Congresso. Os Estados Unidos, por exemplo, têm aproximadamente 100 milhões de habitantes 
a mais que o Brasil e o Produto Interno Bruto – PIB deles chega a 10 trilhões de dólares 
enquanto que o do Brasil não passa de 400 bilhões de dólares. O número de deputados norte-
americanos é de 435 e na Câmara, em Brasília há 513. E as vantagens além do salário de 
deputado, são inúmeras. A despesa para manter um deputado federal no Brasil está muito além 
do razoável, chega até ser intolerável, mas talvez seja porque o nosso país é rico e o deles 
pobre... quem sabe. Ética, vergonha, moral, deveriam ser coisas que se pudessem equilibrar 
com tantas despesas de apenas um de nossos humildes representantes, mas infelizmente 
acontecem um escândalo atrás do outro envolvendo nossos deputados. Como ficam os 
princípios que regem a atividade da administração pública, especialmente, os da eficiência, 
razoabilidade, impessoalidade, economicidade e interesse público, ou tais princípios não se 
aplicam a Câmara dos Deputados, só as Câmaras Municipais?Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
1901/250/08, O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e apreciada na 
forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor CLAUDINEI DOS SANTOS – Supervisor da 
Empresa BRASIL TELECOM de nosso cidade solicitando que estude a viabilidade de instalar 
uma caixa para telefone fixo nas proximidades do Supermercado Economia da Praça, no ponto 
de táxi, facilitando desta forma o trabalho do referido taxista, eis que com a caixa facilitará o 
contato dos usuários para eventuais chamadas para corridas, Vereador Marcos Soares – PTB; 
1902/251/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que logo após 
submetido ao  plenário, seja enviado ofício ao Sr. Romeu Giacomelli, Diretor Presidente da 
ELETROCAR de nosso município, solicitando para que estude a viabilidade de colocação de 
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um poste de iluminação pública na Rua Castelo Branco, em frente ao n° 584. Justifica-se tal 
solicitação por ser uma reivindicação dos moradores, visto que à noite a rua fica totalmente às 
escuras, colocando em risco a segurança dos moradores e motoristas que trafegam por aquele 
local, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1903/252/08; O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que logo após submetido ao  plenário, seja enviado ofício a Brasil Telecom 
S/A – Agência de Carazinho solicitando para que estude a viabilidade de colocação de um 
telefone público (orelhão) na Rua Antônio Casemiro da Luz, em frente ao Mercado Econômico. 
Justifica-se tal solicitação por ser uma reivindicação dos moradores daquele bairro, Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB; 1904/253/08, , O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que logo após submetido ao  plenário, seja enviado ofício a Brasil Telecom S/A – Agência de 
Carazinho solicitando para que estude a viabilidade de colocação de um telefone público 
(orelhão) na Rua Buenos Aires, em frente ao n° 291. Tal providência virá a beneficiar os 
moradores daquela região, visto que o orelhão mais próximo fica perto do presídio municipal, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1905/254/08, 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 ao Excelentíssimo Presidente da República, 
Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ao Ministro dos Esportes, Senhor Orlando Silva de Jesus 
Júnior e aos Líderes de Bancada no Senado e na Câmara Federal, solicitando que sejam 
estudadas medidas para incentivar mais a prática de esportes no Brasil, tendo em vista o pouco 
aproveitamento dos atletas olímpicos brasileiros nesta Olimpíada de 2008. Ao nosso ver, de 
nada adianta o Brasil candidatar-se para sediar um evento como estes, se muito pouco se 
investe nas modalidades de esportes olímpicos. Todos somos sabedores de que os atletas 
brasileiros realizam verdadeiras maratonas em busca de patrocínios para realizar seus 
treinamentos e provas que os habilitam a participar de olimpíadas, enquanto que em outros 
países o incentivo parte principalmente do governo, pois consideram a conquista de medalhas 
uma prioridade também no que diz respeito ao desenvolvimento de seu país, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; 1906/255/08, o vereador abaixo assinado requer na forma regimental q seja 
enviado oficio a FEPAM – federação estadual de proteção ambiental – solicitando a realização 
de nova vistoria no posto de combustível de propriedade de Vilmar Bellenzier e Cia Ltda, 
situado a rua 15 de novembro esquina com Marechal Floriano, devido haver divergências 
quanto à lavagem estar localizada junto a uma residência, Vereador Jaime Fragoso – PSDB, 
Vereador Paulino de Moura – PTB e Vereador Cláudio Santos – PSDB; moções: 1907/525/08, 
O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos ao Sr. Dirceu Loeff – Delegado regional da 34º 
sub-delegacia dos corretores de imóveis e a  todas  imobiliárias de nossa cidade, 
parabenizando a todos os corretores  pelo dia do corretor de imóveis comemorado no último dia 
27/08/2008. É com grande satisfação que parabenizo- os pela passagem de seu dia. 
Profissional que lida diariamente com o sonho dos seus clientes e amigos, o sonho da moradia 
ou do investimento, que tem sobre seus ombros a expectativa do sucesso, que busca 
incessantemente o cumprimento com zelo e honestidade de profissão tão essencial para o 
desenvolvimento do País, Vereador Luiz Leite – PDT; 1908/526/08, Ofício às instituições 
bancárias de nosso Município, sendo: Caixa Econômica Federal, aos bancos: DO BRASIL, 
BANRISUL, UNIBANCO, ITAU, SANTANDER, BRADESCO, HSBC & SICREDI, 
CUMPRIMENTANDO-OS pela passagem do DIA DOS BANCÁRIOS comemorado no último dia 
28 de agosto. Em nome do Poder Legislativo de Carazinho PARABÉNS pra todos os bancários, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 1909/527/08, seja enviado oficio parabenizando o 
supermercado Coqueiros de Carazinho, na pessoa do Senhor proprietário Leandro Reinheimer, 
pelo coquetel e apresentação das novidades aos clientes no dia 28 de agosto de 2008, entre 
elas o site que permite que as compras sejam feitas pela Internet, Vereador Adroaldo De Carli – 
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PMDB; 1910/528/08, seja enviado oficio parabenizando a 34ª delegacia dos corretores de 
imóveis na pessoa do Senhor delegado regional Dirceu Loeff e na pessoa do Senhor sub-
delegado Jairo Graeff pelo dia do corretor de imóveis comemorado no dia 27 de agosto de 
2008, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 1911/529/08, O Vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio 
cumprimentando a Sra. CRISTINA DIEHL pela passagem do Dia do psicólogo, comemorado no 
dia 27 de agosto. Ser psicólogo exige, além de muito estudo um grande equilíbrio emocional, 
pois tem que escutar sem julgar, acreditar na capacidade que temos de reinventar nossa vida a 
cada dia, saber que o silêncio às vezes diz muito mais que palavras e usá-lo no momento certo, 
pois muitas vezes são os amigos mais próximos de seus pacientes.Porém, também são 
compensados com muitas alegrias, quando através de suas palavras de sua dedicação, fazem 
com que as pessoas se sintam melhores, transpondo barreiras, acalmando nossa mente e 
coração, fazendo-nos apreciar os bons momentos que a vida nos proporciona. A Sra. Cristina 
Diehl e a todos os psicólogos de Carazinho, nosso agradecimento por existirem e cuidarem tão 
bem de todos nós, Vereador Vilson Paese – PDT; 1912/530/08 O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja 
enviado oficio cumprimentos  a  DEGA IMÓVEIS na pessoa de seus corretores CARLOS 
FERREIRA E CÉSAR SUBTIL pela passagem do Dia do corretor, comemorado no dia 27 de 
agosto. Profissão que exige grande dedicação, já que muitas vezes atendem seus clientes em 
finais de semana, deixando seu descanso e a vida familiar  em segundo plano, para sempre 
atender bem quando são solicitados, pois não trabalham só com compra e venda, mas também 
com  a realização do sonho de todos os brasileiros, que é ter seu próprio lar. A vocês CARLOS 
E CÉSAR, nosso agradecimento por estarem sempre prontos a servirem seus clientes, 
Vereador Vilson Paese – PDT; 1913/531/08, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois 
de ouvido o Plenário, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao Sindicato dos 
Comerciários, na pessoa de seu presidente, Senhor Ivomar de Andrade, cumprimentando-os 
por terem acertado em convenção coletiva da categoria comerciaria, um reajuste de quase 
10%.Não podemos deixar de elogiar o trabalho que vem sendo desenvolvido por toda a 
diretoria do Sindicato dos Comerciários ao longo dos anos, pois todos têm trabalhado 
incansavelmente buscando garantir melhores condições aos seus associados, e, este reajuste 
aplicado sobre o piso da categoria é um bom exemplo disso, pois segundo o próprio presidente, 
tem ganho real. Enquanto outros sindicatos não conseguem repor sequer as perdas, os 
comerciários de nossa cidade têm seu reajuste com ganho real, indiscutivelmente, uma grande 
conquista.Recebam mais uma vez, os cumprimentos do Poder Legislativo Municipal, que muito 
orgulha-se pelo fato de que a classe comerciaria de nossa cidade encontra-se tão bem 
representada por seu sindicato, que não mede esforços na luta pela garantia de seus direitos, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1914/534/08, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
cumprimentos aos proprietários da Empresa Telha Certa, os Srs. Neri Krüger e Nilton Roberto 
Idalêncio  parabenizando pelas novas instalações de seu empreendimento que vem atender o 
município e a região.Manifestamos nossas congratulações e nosso reconhecimento ao ato 
arrojado de empreendedorismo e a visão de continuidade de investimento em nosso município, 
acreditando na capacidade de desenvolvimento e sustentabilidade do comércio carazinhense e 
regional. Desejamos também sucesso a equipe de funcionários da empresa que ao longo dos 
anos vêm se destacando pelo atendimento e principalmente pela satisfação proporcionada aos 
clientes, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1915/533/08, seja enviado oficio parabenizando a Srª 
Janaina Lauxen escritora carazinhense que esta conquistando seu espaço no mercado editorial, 
Vereador Josélio Guerra – PMDB; 1916/534/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
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cumprimentos ao Patrão do CTG ALFREDO D’AMORE O SR VILSON PILGUER bem como 
toda a patronagem e colaboradores pela solenidade de posse das novas prendas e peões, que 
realizado no dia 22 de agosto, com um belíssimo e animado fandango.O CTG ALFREDO 
D’AMORE tem cultivado nossas tradições tornando-se parte da nossa história e sempre 
enaltecendo nossas raízes e o povo gaúcho.Nossas felicitações às novas Prendas e Peões que 
com certeza orgulhará a toda a comunidade carazinhense, Vereador Vilson Paese – PDT; 
1917/535/08, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Empresa Brasil Telecom pela 
parceria firmada com a Empresa Noblecom, onde certamente ira revolucionar o mercado de 
Telecomunicações. Que Deus abençõe esta parceria que certamente será uma parceria de 
Sucesso, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 1918/536/08, O Vereador abaixo assinado, solicita 
na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando a Empresa Noblecom, pela sua iniciativa e empreendedorismo em criar este 
Projeto de Telefonia Móvel que tem como iniciativa primária dinamizar Igrejas Evangélicas que 
tem como modelo de trabalho a Visão Celular no Modelo dos 12 , e envolver Famílias, 
Entidades, Filantrópicas, Centro Comerciais, Indústrias, Institutos, Instituições, Igrejas e outros 
grupos afins. Para disponibilizar as Igrejas Evangélicas e seus membros uma comunicação de 
excelência e com planos de Telefonia Móvel exclusivos de forma inovadora nas Cidades, 
Estados e Nação Brasileira. Que Deus abençõe esta Empresa e este empreendimento, 
Vereador Cláudio Santos – PSDB; Presidente Vereador Luiz Leite; conforme acordo de 
lideranças foi suprimido o intervalo regimental, bem como o grande expediente, passamos de 
imediato a ordem do dia, com a votação dos requerimentos e moções, convido o senhor 
secretário para fazer a leitura, pois não Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; eu quero 
que seja colocado votação em destaque o requerimento de nº 07; Presidente Vereador Luiz 
Leite; convido o senhor secretário para fazer a leitura do nº e autor dos requerimentos, com 
exceção do requerimento que estará em destaque, o requerimento de nº 07 de autoria do 
Vereador Jaime Fragoso, Vereador Paulino de Moura e Vereador Cláudio Santos; Secretário 
Vereador Cláudio Santos; requerimento de nº 01 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 02 
Vereador Marcos Soares – PTB; nº 03 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 04 Vereador Gilnei 
Jarré - PSDB; nº 05 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 06 Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
Presidente Vereador Luiz Leite; está em discussão os requerimentos, está em discussão, não 
havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovados os requerimentos por 
unanimidade, solicito ao senhor secretário para a leitura do nº e autor do requerimento em 
destaque; Secretário Vereador Cláudio Santos; requerimento de nº 07 autoria dos 
Vereadores Jaime Fragoso – PSDB, Vereador Cláudio Santos – PSDB e Vereador Paulino de 
Moura – PTB; Presidente Vereador Luiz Leite; está em discussão o requerimento, está em 
discussão, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, rejeitado o requerimento 
por cinco votos a quatro; convido o senhor secretário para fazer a leitura do nº e autor das 
moções, pois não Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; justificativa de 
voto, senhor presidente, respeito a maioria, mas é lamentável se fazer à rejeição desse 
requerimento para que vá até a FEPAM, porque hoje aquele posto está operacionalizando ali 
na Alexandre na Mota, não na Marechal Floriano, eu entendo que a FEPAM precisa se explicar, 
e não só a FEPAM, mais gente precisa se explicar, porque eu entendo que a liberação deste 
posto foi irregular, e eu não sei o que os demais vereadores vão fazer, mas eu irei até Porto 
Alegre, e eu quando pego uma coisa vou até o final,  agora eu vou até o final porque eu quero 
saber o porque esse  posto foi tão beneficiado e porque foi beneficiado e quem ele está 
beneficiando, obrigado senhor presidente; Presidente Vereador Luiz Leite: Vereador Jaime 
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Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; só para justificativa de voto, eu entendo que o posto ali 
principalmente a lavagem, esta mal colocada porque, eu tenho experiência de mais de 20 anos 
de trabalhar em posto de combustível, e a gente sabe que todas as lavagens sempre são o 
mais longe possível, principalmente de residências, e a gente vê que ali foi colocado totalmente 
errado, nem poderia ter lavagem, porque existe poluição no ar e a gente sabe que ali, quando 
esta lavando um carro, utilizam produtos químicos, mesmo os carros que a gente coloca perto 
da lavagem lá do posto em pouco tempo fica manchado o posto, porque tem soda, outros 
produtos químicos, imagina uma pessoa respirando, uma pessoa que está nessa casa, os 
moradores que tem perto ali, tem crianças que podem prejudicar, eu acredito que ali está 
totalmente errado, sei que o colega Vereador Felipe Sálvia, respeito muito a posição dele, é um 
cara que tem uma grande experiência, mas também soube, vim preparado hoje, que ele estava 
elaborando uma CPI sobre o posto, e  vim preparado para votar a favor, não colocou em pauta, 
tomara que coloque porque nós temos que verificar, eu estou torcendo por isso, talvez ele 
decidiu não colocar mais, mas eu vinha torcendo que ele colocasse em pauta, seria isso senhor 
presidente, muito obrigado; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem senhor presidente; 
Presidente Vereador Luiz Leite; pois não Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; 
justificativa de voto, senhor presidente como o Vereador Jaime Fragoso citou meu nome, nós 
pensamos, eu e o Vereador Paulino de Moura sobre uma CPI, mas eu entrei com um pedido de 
informação, até com duas CPIs, e tive rejeitado aqui pela bancada da situação, cansei de entrar 
com pedido de informação e tomar nas costas, o que eu quis dizer é que eu cansei, agora, 
quanto ao requerimento, a FEPAM já esteve aqui, já esteve e deu o seu laudo, mas eu vi na 
tribuna falarem que esteve aqui, eu gostaria senhor presidente de depois conversar com o 
Vereador Paulino de Moura, com o Vereador Cláudio Santos conversar porque eu entendi na 
ultima reunião que a FEPAM já tinha estado aqui e dado o parecer, então não existe a licença 
inicial; Vereador Cláudio Santos; tem licença mas a FEPAM não veio; Vereador Felipe 
Sálvia; a FEPAM deu...., por satélite, então fica a minha justificativa senhor presidente, e eu 
gostaria de pensar bem e a semana que vem eu vou entrar com um pedido de CPI aqui; 
Vereador Cláudio Santos; pede uma CPI do Parque da cidade que eu voto contigo também; 
Vereador Vilson Paese; justificativa de voto; Presidente Vereador Luiz Leite; Vereador Vilson 
Paese; Vereador Vilson Paese; para justificativa de voto senhor presidente, nobres colegas e 
a comunidade toda que assiste a essa sessão, eu também, esse assunto já foi abordado dez 
vezes aqui nessa câmara, e também ouvi no debate que havia sim a decisão da FEPAM, numa 
certa ocasião, essa câmara aqui se posicionou, mandamos um requerimento, e veio de volta 
inclusive, eu participei desse requerimento, não lembro, me perdoem agora o assunto, mas 
tomamos até uma queimada coletiva, por nós ter entrado num assunto que não era mais, que já 
tinha passado e nós estávamos exigindo de novo do órgão competente, agora, se não tem, 
porque abriu o posto eu não sei, agora, esse vereador sabia e voto favorável a sua moção 
porque é um empreendimento em carazinho, eu queria que esse posto saísse lá pertinho da 
minha casa, era para sair lá, infelizmente não saiu, lá o tamanho do terreno era maior, só 
depois veio aqui, no outro endereço, e eu voto sim favorável para todo empreendimento que 
vim para Carazinho, agora, se está mal, os setores competentes tem que resolver esse 
problema, que eu acredito, que já foi lido aqui, que tinha todos os pareceres e o posto podia 
funcionar, por isso que eu voto favorável; Vereador Cláudio Santos; justificativa de voto 
senhor presidente; Vereador Vilson Paese; voto contrário ao requerimento, por isso voto 
contrário ao requerimento; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não Vereador Cláudio Santos; 
Vereador Cláudio Santos; só para justificar, senhor presidente, eu não sei aonde que 
entenderam ou ouviram, mas está registrado em ata, Vereador Vilson Paese, que todas as 
licenças da FEPAM foram fornecidas sim ao posto, mas ninguém disse que a FEPAM veio, 
ninguém disse que a FEPAM veio, dissemos que foram fornecidas as licenças, inclusive tem em 
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ata de que falei por mais de uma hora com o responsável da FEPAM semana  em Porto Alegre, 
a semana passada por telefone, e ela diz que confiava na prefeitura, que pelo processo que foi 
mandado para a FEPAM em Porto Alegre, é que eles manifestaram todas as licenças, mas 
ninguém disse que a FEPAM veio aqui, só para justificar o voto, e eu acho que a FEAPM teria 
que vir ver em loco o que acontece, acho que não custa nada que a câmara  pedisse só para 
verificar de que forma está instalado esse posto no que diz respeito à questão ambiental; 
Presidente Vereador Luiz Leite; convido o senhor secretário para fazer a leitura do nº e autor 
das moções dos senhores vereadores que irão a votação nessa noite; Secretário Vereador 
Cláudio Santos;  moção nº 01 autoria Vereador Luiz Leite ; nº 04 anexa moção nº 01 autoria 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 02 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 03 Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB; nº 05 Vereador Vilson Paese – PDT; nº 06 Vereador Vilson Paese – 
PDT; nº 07 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 08 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 09 Vereador 
Déio – PMDB; nº 10 Vereador Vilson Paese – PDT; nº 11 Vereador Cláudio Santos – PSDB; nº 
12 Vereador Cláudio Santos – PSDB; Presidente Vereador Luiz Leite; está em discussão às 
moções, tem a moção do Vereador Gilnei Jarré que estará em destaque, que também irá à 
discussão e votação esta noite, eu solicito ao senhor secretário para que leia novamente a 
moção que entrará também em discussão e votação está noite; Secretário Vereador Cláudio 
Santos; 1857/515/08, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Sr. Vilmar 
Bellenzier proprietário dos Postos Bellenzier, parabenizando pelas novas instalações de mais 
uma filial em nosso município. Ao tempo em que reitera sucesso para mais este 
empreendimento, oferecendo estrutura moderna e adequada aos consumidores locais, em 
especial por possibilitar mais uma opção empregatícia ao cidadão carazinhense, Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB;  Presidente Vereador Luiz Leite; esta moção será incluída junto com as 
outras, não foi pedido vistas, não foi pedido destaque, então deixar em votação separada a 
moção de autoria do Vereador Gilnei Jarré, as demais moções estão em discussão, não 
havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovadas as moções por 
unanimidade; esta em discussão a moção em destaque do Vereador Gilnei Jarré, Vereador 
Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, 
comunidade aqui presente, ao Sérgio, jornal Diário da Manhã, a Ana, rádio Gazeta, as demais 
pessoas que nos dão a honra de estar na casa do povo, os servidores desta casa que tão bem 
tem representado esse poder, eu quero ser muito objetivo sobre essa moção, porque a 
discussão dela é geração de emprego, a discussão dela é que ela é mais um investimento, 
vamos lá, esse vereador atuando pelo SINE, ele fez muito pela geração de emprego, ele hoje 
está afastado do SINE, sai do SINE, mas ele muito lutou para que o governo do estado tivesse 
trazido qualificação para os nossos munícipes, agora a semana passada esse vereador 
juntamente com o prefeito Alexandre, juntamente com a direção da Stara de Não Me Toque, 
conseguiu que o município de Carazinho fizesse uma parceria com a stara e ela vai gerar mais 
de 100 empregos, será mandado pra essa casa para que nós possamos fazer a doação de uma 
área para a stara se instalar, então esse vereador nunca foi contrário à geração de empregos, o 
que ele está preocupado sim, é que esse cidadão chamado Vilmar Bellenzier, esse cidadão 
desrespeitou esse poder em outras legislaturas quando houve a formação e cartel, e ele foi 
condenado por formação de cartel sobre postos de combustíveis, ele prestou serviços 
comunitários, eu não sou contra o investimento que ele está fazendo, mas o investimento que 
esta lá feito, ele está fora da lei, está fora dos padrões técnicos, dizer que a FEPAM, mandou a 
liberação por telefone, isto é um absurdo, é um posto de combustível, onde vai trazer gás 
tóxico, onde vai trazer prejuízo para os moradores que ali estão, e nós estamos aqui para 
parabenizar ele, por ele estar fora da lei, por ele estar trazendo preocupação para aquelas 
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famílias que ali estão, então eu vou dizer bem claro, a minha posição é contrária a essa moção 
porque eu entendo que ele não vai gerar um emprego sequer, ele vai tirar dos outros 
investimentos dele e ele botar lá, e esse vereador nunca trancou o progresso de Carazinho, 
tanto é que estará gerando através da stara mais de 100 empregos direto imediatamente, até 
final de dezembro, a empresa Stara está vindo para Carazinho, estavam lá seus sócios 
proprietários, vão trazer uma planta para o nosso município, então quero deixar claro, que eu 
nunca fui e nunca serei contra o desenvolvimento de Carazinho, mas eu não posso conceber 
que uma pessoa que foi condenada por cartel, cartel se diz nivelar preço, prestando serviço 
comunitário, nós viemos aqui parabenizar como um grande investidor, eu não que investidor, 
em que ele investe, fazer um posto irregular, receber benéfice irregular, isso é um investimento? 
Então eu não sei mais o que é coisa séria, o que é coisa para desenvolver o meu município, o 
meu Carazinho, eu falo com dificuldade, mas eu falo com o coração, e eu quero que me prove 
se o posto não estiver irregular, se a FEPAM liberou vindo pessoalmente aqui, eu retiro tudo 
que eu disse, mas não, facilitaram, quem facilitou, eu não sei, mas facilitaram a instalação deste 
posto lá, e por isso eu disse para o Vereador Felipe Sálvia, eu respeito ele, e quem sabe a 
semana que vem a gente repense se fazer uma CPI para saber o que esta acontecendo e 
porque foi tão rápido a liberação deste posto se a FEPAM não esteve aqui, obrigado; 
Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão a moção, Vereador Vilson Paese para 
discutir a moção; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, senhores vereadores, 
funcionários da casa, candidatos a vereador, amigos presentes na noite de hoje, imprensa, meu 
amigo Serginho do Diário, Ana Maria, rádio Gazeta, nosso abraço pela cobertura que vocês 
fazem sempre nas sessões desta casa presidida pelo Luiz Leite, todas as segunda-feira, só por 
um motivo, quero assinar com vossa excelência a moção se vossa excelência permitir, um 
motivo, hoje, a gasolina depois que abriram o posto, lá no hiper, e agora na Marechal Floriano, 
a gasolina hoje está R$ 2,48 e lá R$ 2,36 eu não posso fazer comercial para posto nenhum, 
nem conheço esse cidadão, não conheço ele pessoalmente, de repente é até meu conhecido, 
mas eu não sei quem é pelo nome, mas hoje nós não estamos discutindo o maior preço do Rio 
Grande do Sul em Carazinho, este é o motivo, abriu mais um posto para que a gente tenha 
outras opções, agora, teve problema, cartel, vai ser punido, ao rigor da lei, foi chamado 
certamente, já está respondendo sobre isso, se vai, Vereador Paulino de Moura, e vossa 
excelência, eu tenho ceretza que sempre batalhou para trazer mais industria e mais empregos 
concordo em gênero e numero contigo, e faço minha as tuas palavras, discordando 
simplesmente com relação ao posto que esta trazendo hoje para os consumidores de 
Carazinho, outra opção e gastando menos, e quando se gasta menos, nestes dias de hoje que 
não sobra nada, ou muito pouco, a não ser poucos com muito e muitos com nada, eu 
ultimamente só tenho passado com conta para pagar, então quando vou ao posto já vou 
pensando como é que vou gastar, então está abrindo um posto pertinho da minha casa, e eu 
queria que ele fosse mais próximo da minha casa, na esquina, já concluo senhor presidente, 
era tudo que eu queria que aquele posto fosse pertinho da minha casa, teria um guarda a noite 
para cuidar, e estaria bem mais iluminado ia valorizar a minha região lá, infelizmente não tive 
essa sorte, mas se vossa excelência me permitir, eu assino a moção com vossa excelência, 
agora se a FEPAM está dando autorização, Vereador Paulino de Moura, e foi a toque de caixa, 
ai sim tem que ver porque aceleraram tanto e porque não seguiu os tramites normais e tal, isso 
nós não vamos concordar nunca, agora que nós queremos que Carazinho cresça, quanto mais 
melhor, que o povo possa ganhar, muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; continua 
em discussão a moção de autoria do Vereador Gilnei Jarré, para discutir a moção Vereador 
Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; eu venho a essa tribuna novamente falar sobre 
essa questão, até porque trago aos colegas vereadores, mais informações, informações novas 
que eu acho que devem ser pensadas, mas antes disso quero dizer ao Vereador Paulino de 
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Moura que assim que estiver marcado o dia e a hora e o local, estarei junto com vossa 
excelência em Porto Alegre na FEPAM se assim vossa excelência entender, e também 
Vereador Vilson Paese, muita bonita a sua explanação, até permaneci sentado para ouvir 
porque sei que posso buscar muitas informações após as suas colocações, mas se nós 
estamos recebendo na Marechal Floriano com XV de Novembro um posto de gasolina com o 
valor de R$ 2,48 e é tão bonzinho o proprietário Vilmar Bellenzier, porque não os coloca nos 
outros dois postos de combustíveis dele o mesmo preço, porque o preço dele é bem mais alto 
nos outros dois postos? Se ele é tão bonzinho para a comunidade que colocasse nos outros 
dois postos, afinal de contas o empreendimento em Carazinho enorme, grande, está trazendo 
inúmeros investimentos para Carazinho, esse posto que ele tem na avenida Flores da Cunha, 
os dois e agora ali na XV de Novembro, eu acredito que ele quer tanto a comunidade de 
Carazinho ele deveria colocar nos outros dois postos dele, e não ser pego no telefone, no 
grampo, formando cartel com relação ao valor do combustível, então eu acho que se ele fosse 
muito bonzinho ele colocaria R$ 2,48 em todos os postos que ele tem aqui em Carazinho, e 
também Vereador Paulino de Moura e Vereador Jaime Fragoso, até nem lembro mais quem 
votou pelo requerimento, não sei se foi só nós três, ou teve mais alguém que votou favorável, 
Vereador Marcos Soares, eu gostaria inclusive de convidá-los a todos e a quem interessar de 
que aquele s que tiverem veículos, que vamos juntos até esse posto, ali da XV de novembro 
com a Marechal Floriano, e vamos abastecer os nossos veículos ali,  e depois vamos até o 
PROCON, porque nada mais passa do que de propaganda enganosa, o que está fazendo o 
Bellenzier, senhor presidente, rapidamente para finalizar, ouçam o que tem a dizer a ouvidoria 
da Petrobrás: O posto informado já havia sido identificado anteriormente. Nossa citada gerencia 
esclareceu-nos tratar-se de posto que não faz parte da rede de postos Petrobrás e utiliza 
indevidamente nossa imagem, tendo já sido notificado para a retirada imediata dos recursos 
visuais que confundem o consumidor. Cabe ressaltar que a retirada  dos elementos visuais que 
confundem o consumidor somente pode ser realizada de duas formas: amigavelmente – através 
de notificação da Petrobrás distribuidora e acatamento pelo proprietário do posto que ostenta 
ilegalmente a marca BR – ou, caso não seja realizada a retirada, mediante participação da 
justiça, através de ação judicial. Assim sendo, asseguramos que as ações de competência da 
Petrobrás distribuidora já estão sendo devidamente executadas para evitar a permanência dos 
recursos que induzem o consumidor ao erro, contudo, temos que observar os tramites que a lei 
exige; isso é o que diz a ouvidoria da Petrobrás, não é este vereador, portanto eu acredito que 
nós temos mais é que incentivar caloteiros em Carazinho, acho que Carazinho tem que receber 
mais caloteiros aqui para Carazinho porque desta forma, usando inclusive posso falar até sem o 
microfone, usando inclusive senhor presidente, o próprio Jornal diário da Manhã, tem 
estampada, praticamente em todas as terças feiras, e acredito que até na ultima terça-feira 
antes da inauguração deste posto, ainda ostentava na pagina do diário da manha, a 
inauguração de um posto da Petrobrás na rua Marechal Floriano com a XV de novembro, isso é 
propaganda enganosa, nós temos que ir até esse posto todos que queiram, abastecer e ir até o 
PROCOM para fazer uma denuncia, porque, pelo amor de Deus, se nós temos isso dessa 
forma aqui em Carazinho, eu não sei o que são esses coitados que estão que estão precisando 
do trabalho, que são incentivados até pouco por aquilo que merecem, não são palavras minhas 
senhor presidente, são colocações da ouvidoria da Petrobrás com relação a atitude desse 
cidadão que divide tudo...aqui na cidade de Carazinho, só para deixar a palavra ao Vereador 
Vilson Paese que havia pedido; Vereador Vilson Paese; obrigado Vereador Cláudio Santos por 
me permitir que eu faça um à parte, nunca coloquei na tribuna Vereador Cláudio Santos, que eu 
sou favorável aos caloteiros; Vereador Cláudio Santos; não disse isso vereador; Vereador 
Vilson Paese; eu sei que não, mas pairou, então não somos a favor, tudo que não esta legal 
tem que ser procurado realmente, agora usar, a ouvidoria esta dizendo, é gravíssimo mesmo 
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isso, esses dados até se vossa excelência me permitir, fornecer uma cópia disso; Vereador 
Cláudio Santos; não há problema vereador; Vereador Vilson Paese; muito obrigado; 
Vereador Cláudio Santos; não há problema, só para dizer da gravidade de tudo aquilo que 
está acontecendo, nada me estranha, mas veio à resposta informação através da Petrobrás; 
Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão, continua em discussão senhores 
vereadores, Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores 
vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do povo na noite de hoje já nominadas 
pelos vereadores que me antecederam, dizer que o que o Vereador Cláudio Santos trouxe até 
essa tribuna é uma denúncia séria, eu votei o requerimento e a gente, ninguém é perfeito e 
entendi Vereador Cláudio Santos que a FEPAM já tivesse aqui dado a licença, mas foi dada por 
satélite, por telefone, como já disseram, mas eu não voto coisas assim, não voto minha história 
aqui dentro, o pessoal sabe que a gente fiscalizou, fiscaliza, eu não vou deixar agora, no final 
desse mandato, de ser aquilo que eu sempre fiz, fiscalizar as coisas que não estão certas, 
então também não vou aceitar votar a favor de uma moção que está cheio de problemas esse 
posto de gasolina, está cheio de erros, não sei como conseguiu licença, quando eu vejo a 
bancada que dá sustentação ao governo discutirem entre eles por causa de uma moção, onde 
eu vejo vereador dizer que tem coisa errada, vereadores que estão no governo, eu não posso 
votar de jeito nenhum essa moção, eu vou sim Vereador Paulino de Moura, vereadores que me 
antecederam, se tiver que ir a Porto Alegre, quero ir junto, que nós temos que ver realmente o 
que aconteceu para conseguir licença da FEPAM, via telefone, para conseguir colocar uma 
lavagem, como disse o Vereador Paulino de Moura, o Vereador Cláudio Santos, uma lavagem 
no lugar impróprio, e isso nós vereadores que somos fiscais do povo, que o povo nos outorga 
esse poder para fiscalizar, nós não podemos de maneira nenhuma, aprovar uma moção deste 
tipo na noite de hoje, votarei contra a moção por entender que eu não posso votar uma moção, 
e a vida inteira votei moção a favor nessa casa, nunca votei contra moção, mas hoje vou votar 
contra por entender que tem coisa errada no episódio desse posto; Presidente Vereador Luiz 
Leite; continua em discussão, não havendo vereador que queira discutir colocamos em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, 
rejeitada a moção por seis votos a três; solicito ao senhor secretário para que proceda a leitura 
da ementa e autor  dos projetos de lei que irão à votação nesta noite, bem como ler o parecer 
das comissões de justiça e finanças e da ordem economia e social dos referidos projetos, pois 
não Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; eu gostaria senhor presidente, 
esta hoje elencado vários projetos para ser votado na noite de hoje, eu gostaria de pedir ao 
plenário se pudesse até porque eu gostaria de buscar maiores informações no projeto de nº 02, 
o processo é 1.816/169/08, ele concede uma área para a CORSAN para que ela possa lá fazer 
o bombeamento do saneamento do município, então eu entendo que primeiro teria que vir para 
essa casa o processo de renovação do convenio com a CORSAN, para depois nos cedermos 
uma área, nós estamos, na minha opinião, atropelando, o convenio com a CORSAN está 
vencido, e nós ainda não aprovamos a renovação do convenio, daí depois nós buscarmos a 
provação deste projeto, eu gostaria de pedir vistas nesse projeto, porque eu gostaria de falar 
com o senhor prefeito municipal para ver o que esta acontecendo em cima disso, obrigado; 
Presidente Vereador Luiz Leite; está em discussão o pedido de vistas do Vereador Paulino de 
Moura, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado o pedido de vistas por oito 
votos contra um; solicito ao senhor secretário para que proceda a leitura da ementa e autoria 
dos projetos que irão à votação nessa noite bem como ler o parecer das comissões de justiça e 
finanças e da ordem econômica e social dos referidos projetos; Secretário Vereador Cláudio 
Santos; PROCESSO 1.770/169/08, Projeto de Lei 109/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: 
Autoriza o Município a celebrar Convênio com a UPF e o Ministério Público do Rio Grande do 
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Sul; PROCESSO 1.869/178/08, Projeto de Lei 114/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: 
Autoriza o PREVICARAZINHO a firmar convênio com o BANRISUL; parecer das comissões de 
justiça e finanças e de ordem econômica e social dos dois projetos que é o mesmo teor, 
comissão de justiça e finanças, parecer:  o presente projeto de lei é constitucional e quanto ao 
aspecto financeiro nada a opor. Sala das reuniões 25 de agosto de 2008. Projeto assinado pelo 
presidente Vereador Antonio Azir, membro Vereador Josélio Guerra e secretário Vereador 
Gilnei Jarré; comissão de ordem econômica e social: o presente projeto de lei encontra-se apto 
a ser incluído na ordem do dia. Sala das reuniões, 25 de agosto de 2008. Vereador Vilson 
Paese – presidente, Vereador Cláudio Santos - secretário e relator e Vereador Paulino de 
Moura – membro; Presidente Vereador Luiz Leite; está em discussão os pareceres das 
comissões de justiça e finanças e da ordem econômica e social dos referido projetos, não 
havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem , aprovados  os pareceres das 
comissões de justiça e finanças e da ordem econômica e social dos referidos projetos por 
unanimidade, esta em discussão os projetos com os pareceres já aprovados, está em 
discussão, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovados os projetos por 
unanimidade, antes de encerrar essa reunião eu quero cumprimentar os servidores da casa, os 
vereadores, a imprensa escrita e falada que aqui se encontram, lideres comunitários, 
eclesiásticos, associação de bairro, candidatos a vereadores e demais pessoas que se 
encontram no plenário, nosso amigo Silveira que sempre se faz presente nas nossas reuniões 
legislativas, nada mais havendo a tratar e sobre a proteção de Deus declaro encerrada a 
presente reunião e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser 
realizada dia 08/09/2008  às 19:30 no plenário da câmara municipal de Carazinho, um boa noite 
a todos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
           Vereador Luiz Leite                                              Vereador Cláudio Santos     
                   Presidente                                                                Secretário  
 
 
 
 
 
 
 
 

A.L. 
 


