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Ata da Reunião Ordinária do dia 22 de Setembro de 2008.......Ata 43 
  
Presidente Vereador Luiz Leite; havendo quorum regimental e sob a proteção de Deus 
declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da câmara municipal de Carazinho do 
dia 22 de setembro de 2008, convido o Vereador Paulino de Moura para proceder à leitura de 
um trecho da Bíblia e que todos se posicionem em pé; (leitura de um trecho da Bíblia); coloco 
em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 15/09/2008, 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 15/09/2008 por unanimidade; convido o 
senhor secretário Vereador Cláudio Santos para que proceda a leitura do expediente da 
presente reunião; Secretário Vereador Cláudio Santos: Expediente Reunião Ordinária do Dia 
22 de setembro de 2008: of. Circular nº 005/08 do Conselho Regional de Fisioterapia 
ocupacional da 5ª região, solicitando um espaço a ser ocupado em sessão plenária para que 
seja feito um discurso alusivo ao dia do fisioterapeuta ocupacional, a ser realizado pelo 
delegado do CREFITO – 5/RS. Estrutura e organização da administração pública, de 22 a 25 de 
outubro, em São Carlos – SC; Telegrama do Ministério da saúde informando liberarão de 
recursos financeiros, para pagamento de vários programas, no valor de R$ 114.069,25. 36° 
curso técnico de estudos jurídicos municipais – leis municipais, de 24 a 26 de setembro, em 
Porto Alegre. Of. 1068-08 do presidente da Assembléia legislativa, acusando o recebimento da 
OD 1077 – 08, de autoria de todos os vereadores desta casa, o qual solicita especial atenção 
ao projeto “crescimento sustentável dos segmentos de médias e pequenas empresas, 
apontando alternativas os fundos de aval consorciados”, e informando que tal requerimento foi 
encaminhado à Governadora do estado. Of. 145/08 do executivo municipal, encaminhando 
projeto de lei nº 121/08, o qual inclui meta na lei municipal nº 6.256/06 PPA/2006/2009 e na lei 
municipal nº 6.644 – LDO/2008.  Of. 146/08 do executivo municipal, encaminhando projeto de 
lei nº 122/08. o qual autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento de 2008, no valor 
de R$ 104.350,71. Of. 147/08 do executivo municipal encaminhando projeto de lei nº 123/08, o 
qual altera meta nas leis municipais n°s 6256 – PPA 2006/2009 e 6.644 – LDO/2008 e autoriza 
abertura de crédito suplementar no orçamento de 2008, no valor de R$ 139.392,37. Of. 148/08 
do executivo municipal, encaminhando projeto de lei nº 122/08, o qual autoriza abertura de 
crédito suplementar no orçamento do CAPSEM, no valor de R$ 54.700,00; Presidente 
Vereador Luiz Leite; passamos agora a leitura das indicações, requerimentos e moções que o 
senhor secretário proceda à leitura das mesmas; Secretário Vereador Cláudio Santos; 

indicações: 1994/983/08, Oficio ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que determine ao 
setor competente seja realizado a restauração da pavimentação asfáltica da RUA JACQUES 
LOSS esquina com a RUA EDUARDO GRAEFF, Bairro Princesa, em virtude desta ser uma via 
alternativa para desviar o fluxo de veículos da Avenida Flores da Cunha e o referido asfalto foi 
aberto para alguma finalidade, sendo necessário ser realizado o conserto para corrigir o 
desnível que encontra-se no mesmo, pois está causando transtorno e desconforto aos usuários 
daquela importante via, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1995/984/08, 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 patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Belém, no bairro Floresta. 
Solicitação dos moradores que reclamam da grande quantidade de valas e sujeira na rua; para 
que determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos  de reparos no calçamento da rua 
Vila Lobos, no bairro Loeff. Solicitação dos moradores da rua; para que determine à Secretaria 
de Obras que execute trabalhos  de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da 
rua Guilherme Arnold, no bairro Braganholo. Solicitação dos moradores que reclamam da 
grande quantidade de barro, principalmente em dias chuvosos; para que determine à Secretaria 
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de Obras que execute trabalhos  de reparos na pavimentação asfáltica da rua Ipiranga, esquina 
com a Av São Bento. Tal solicitação vem em decorrência do grande número de buracos 
existentes em tal esquina; para que determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos  de 
capina e limpeza no passeio público da rua dos Pinheirinhos, acesso aos cemitérios municipal e 
católico. Tal solicitação vem em decorrência da grande quantidade de mato existente nos 
passeios; para que determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos  de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza da rua Das Violetas, no bairro Cantares. Solicitação 
dos moradores da rua; para que determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos  de 
capina e limpeza na rua Antônio Casemiro da Luz, no bairro Esperança. Solicitação dos 
moradores, Vereador Luiz Leite – PDT; 1996/985/08, reitera novamente para que a secretaria 
de obras realize com urgência reperfilagem asfáltica em toda extensão da rua Senador Salgado 
Filho localizada entre os bairros Conceição e São Jorge, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 
1997/986/08, solicita para que a secretaria de obras realize a operação tapa buracos e limpeza 
em toda a extensão da rua Luiz Guanella, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 1998/987/08, 
para que a secretaria de obras realize trabalhos de patrolamento, cascalhamento e melhorias 
no escoamento das águas das chuvas nas ruas Felix Guerra, Siqueira Campos e Libório 
Bervian, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 1999/988/08, O vereador abaixo assinado solicita 
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando que determine ao setor competente, que uma equipe da 
Secretaria da Saúde possa visitar todos os estabelecimentos comerciais do Município para 
realizar a vacinação contra a rubéola.Nosso pedido justifica-se pelo fato de que muitos 
comerciários, em contato conosco sugeriram que o trabalho da equipe da vacinação contra a 
rubéola fosse estendido a todos os estabelecimentos comerciais e não só apenas ao que 
possuem um determinado número de funcionários, pois todos têm os mesmos direitos e 
horários a cumprir, independente do tamanho do estabelecimento e se possuem poucos ou 
muitos funcionários. Segundo relatos há inúmeras pessoas que não foram vacinadas por não 
terem tempo de se dirigirem ao Posto de Saúde, e por não ser permitido sair em horário de 
expediente. Seria mais coerente possibilitarmos a todos tal privilégio, sem discriminação, afinal 
se houve tal prática nas grandes empresas, que as pequenas, que do mesmo modo cumprem 
com suas obrigações tributárias também sejam atendidas neste sentido, especialmente em 
razão de que esta campanha de vacinação é algo que esta relacionada diretamente à saúde de 
nossos munícipes, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2000/989/08, que seja enviado oficio ao 
Senhor Prefeito municipal, reiterando o pedido para que a secretaria de obras realize o trabalho 
de construção de um abrigo de ônibus na rua Agnelo Senger; realize canalização da rua Felix 
Guerra; realize patrolamento e cascalhamento e compactação na rua Candinha; realize 
patrolamento e cascalhamento e compactação na rua 3 de maio entre as ruas Candinha e 
Felipe Camarão; realize o patrolamento e cascalhamento na rua Almirante Tamandaré; 
Vereador Josélio Guerra – PMDB; 2001/990/08, O vereador abaixo assinado solicita que após 
lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que determine ao setor competente, que seja efetuado um recapeamento 
asfáltico em vários trechos da Avenida Flores da Cunha, pois há lugares em situação 
lamentável, como por exemplo é o trecho compreendido entre o Trevo do Baixinho e a Avenida 
Antônio José Barlette, onde há buracos em frente a paradas de ônibus que em dias de chuva 
empoçam água, quase impossibilitando as pessoas de aguardar o coletivo no local, com medo 
de ficarem encharcadas. Precisamos dar mais atenção a esta que é a principal via de nosso 
município, e possui um trânsito intenso de veículos, de pequeno, médio e grande porte, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2002/991/08, O vereador abaixo assinado, solicita que após lida 
em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para 
que com a maior brevidade possível determine ao setor competente a realização de melhorias 
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na Rua Carlos Lang, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, pois os moradores desta via 
reclamam muito dos buracos, especialmente pelo fato de que em dias de chuva há um acumulo 
de lama e barro causando transtornos aos moradores, que há muito tempo solicitam melhorias 
visando solucionar o problema, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2003/992/08, Solicitando a 
Secretaria de Obras realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua 
Carajás, no Bairro São Jorge, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2004/993/08, Solicitando a 
Secretaria de Obras realização de Patrolamento, cascalhamento e compactação no final da Rua 
Henrique Teodoro Schutz, parte não pavimentada que abrange os Bairros Winckler, Esperança 
e Ouro Preto, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2005/994/08, Solicitando ao setor competente 
a realização de melhorias junto aos quebra-molas localizados na extensão da Rua Anchieta, no 
Bairro Operária, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2006/995/08, Solicitando a Secretaria de 
Obras realização de operação tapa buracos na Rua Osilio Zolet, no Bairro Princesa, Vereador 
Jaime Fragoso – PSDB;  2007/996/08, Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao 
setor competente para que seja construído um abrigo na parada de ônibus localizada na Rua 
Otto Albino Gerhardt, em frente à Associação dos Moradores do Bairro Sommer – AMOVIS, 
abrigando assim os usuários do coletivo urbano que estão expostos às intempéries do tempo, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2008/997/08, 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 conserto de um 
buraco na Rua Marechal Floriano esquina com a Rua Farrapos no bairro Centro; para que 
determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de conserto do calçamento na Rua 
Pinheiro Machado no bairro Oriental. Solicitação dos moradores; para que determine a 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de conserto do calçamento da Rua Minas Gerais no 
bairro Oriental. Solicitação dos moradores; para que determine a Secretária de Obras que 
execute trabalhos de conserto do calçamento  na Rua Mato Grosso no bairro Oriental. 
Solicitação dos moradores; para que determine  a  Secretária  de  obras  que  execute  
trabalhos  de  conserto  do calçamento da Rua Vidal Negreiros no bairro Glória; para que 
determine a Secretária de Obras que execute trabalhos de conserto do calçamento na Rua 15 
de novembro no bairro Centro; Vereador Vilson Paese – PDT; 2009/998/08, 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 Rua Senador Salgado Filho, 
(frente à Madeireira Pilger). Solicitação de Moradores, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 
2010/999/08, 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 Rua Siqueira Campos, (frente ao Supermercado Gauchinho). Solicitação de Moradores, 
Vereador Cláudio Santos – PSDB; 2011/1000/08, 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 Rua Minuanos, frente à residência de N° 500. Solicitação de 
Moradores, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 2012/1001/08, seja enviado oficio ao senhor 
prefeito municipal solicitando ao setor competente melhorias na estrada que dá acesso aos 
Distritos de Pinheiro Marcado, São Bento e localidade de Santa Terezinha, Vereador Antonio 
Azir – PTB; requerimentos: 2013/270/08, O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado votos de 
profundo pesar a família do Sr JÚLIO AROCENA GOMES, pelo seu falecimento ocorrido no dia 
16.09.2008. “DISSE-LHE JESUS: EU SOU A RESSUREIÇÃO E A VIDA; QUEM CRÊ EM MIM, 
AINDA QUE ESTEJA MORTO, VIVERÁ; E TODO AQUELE QUE VIVE E CRÊ EM MIM NUNCA 
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MORRERÁ”. À família enlutada do Sr. JÚLIO AROCENA GOMES, nossos mais sentidos 
pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Vilson Paese – PDT; 2014/271/08, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que a seguir da aquiescência do plenário 
encaminhe-se ofício externando condolências aos familiares do Sr. JÚLIO AROCENA GOMES 
pelo seu pensamento ocorrido dia 16 de setembro, em nossa cidade. Expressamos nosso pesar 
e auguramos à família a superação deste lamentável e melancólico episódio, Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB; 2015/272/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que a 
seguir da aquiescência do plenário encaminhe-se ofício externando condolências aos familiares 
do Senhor ALCÍ JOSÉ ALVES GOMES pelo seu passamento ocorrido dia 16 de setembro, em 
nossa cidade. Expressamos nosso pesar e auguramos à família a superação deste lamentável 
e melancólico episódio, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que a seguir da aquiescência do plenário encaminhe-se ofício externando 
condolências aos familiares do Sr. ARLINDO SANDRI pelo seu passamento ocorrido em nossa 
cidade. Expressamos nosso pesar e auguramos à família a superação deste lamentável e 
melancólico episódio, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2017/274/08, O Vereador abaixo assinado 
requer na forma regimental, para que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado oficio ao Conselho Municipal de Trânsito para que estude a viabilidade de instalação de 
um redutor de velocidade (tipo quebra molas) ou tachões na Avenida Flores da Cunha, em 
frente à Empresa Visoto em ambos sentidos. Justificamos a solicitação, devido ser uma via de 
acesso principal do município e de alta trafegabilidade, dificultando o acesso dos veículos das 
ruas secundárias a principal e ainda especialmente por ser adjacência a universidade. É 
oportuno salientar do conhecimento que se tem quanto às normas de trânsito, que pelo disposto 
impossibilitaria a instalação dos redutores, pelas características geográficas apresentadas, mas 
reitera-se tal pedido pela necessidade premente de reduzir a velocidade em tal local, Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB; 2018/275/08, 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 
fornecer  gratuitamente um eletricista para as pessoas carentes, para instalação das novas 
entradas de luz exigidas pela empresa, devido à necessidade de regularização. Justificamos a 
necessidade, pois o contribuinte já gasta com a compra do material elétrico, ficando oneroso 
demais com a mão-de-obra, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2019/276/08, Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício de profundo pesar aos familiares do Senhor LORENO ALBUQUERQUE 
GRAEFF, falecido no último dia 20/09/2008. Perder um ente querido nunca é fácil, devemos nos 
consolar com as palavras que Jesus Cristo nos deixou: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem 
crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim nunca morrerá”.(JO 11.21), 
Vereador Luiz Leite – PDT; moções: 2020/556/08, Ofício de CUMPRIMENTOS na pessoa da 
Senhora LUCIANA SOARES MEYRER – Diretora do SENAC de Carazinho, pela promoção da 
2ª FEIRA DE OPORTUNIDADES, realizada no último dia 13 de setembro, que contou com a 
participação de 50 pessoas que na oportunidade aprenderam de que forma elaborar currículo 
vitae, como se comportar em entrevista para emprego, ainda ensino de Inglês bem como 
técnicas de uso no Programa de PhotoShop. PARABÉNS pela iniciativa em propiciar 
conhecimento e especialização aos nossos Munícipes capacitando-os para o mercado 
concorrido de trabalho, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2021/557/08, Ofício de 
CUMPRIMENTOS ao Senhor ODILO GOMES - advogado, poeta, historiador, escritor e 
tradicionalista de nosso Município que na abertura das Festividades Alusivas a Semana 
Farroupilha, no último dia 14 de setembro foi agraciado com a entrega do ANEL DESTAQUE 
GAÚCHO 2008. PARABÉNS em nome do PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE Carazinho, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 2022/558/08, Ofício de CUMPRIMENTOS a jovem 
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NATHÁLIA CAROLINA CARDOSO - PRENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 2008, escolhida 
no Concurso realizado pela Secretaria Municipal de Educação, no CTG Unidos pela Tradição 
Riograndense no último dia 13 de setembro, estudante representando a Escola Pedro 
Pasqualotto. Em nome do Poder Legislativo de Carazinho os nossos PARABÉNS pela 
conquista do título, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2023/559/08, Ofício de 
CUMPRIMENTOS na pessoa do Diretor Presidente do HOSPITAL COMUNITÁRIO DE 
CARAZINHO, Senhor MUIN SALIN RAJALE pela iniciativa em promover o Curso: GESTÃO DE 
QUALIDADE NO HOSPITAL capacitando constantemente seus funcionários para melhor 
atender as pessoas enfermas hospitalizadas de nosso Município e região. A toda Diretoria do 
HCC os nossos cumprimentos, pois também apostamos e acreditamos que a QUALIFICAÇÃO 
das pessoas é de grande valia para o bom desempenho de suas atividades na empresa onde 
atua, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2024/560/08, Ofício PARABENIZANDO a Patronagem 
do CTG PEDRO VARGAS na pessoa do Patrão SÉRGIO BORCHARDT, pela passagem dos 54 
anos de fundação daquela entidade tradicionalista, transcorrida na data de 19 de setembro, 
sendo este o CTG mais antigo do nosso Carazinho, a todas as ex patronagens que fizeram a 
história do CTG ao longo deste tempo os nossas sinceros agradecimentos pela dedicação e 
trabalho, que resultaram no SUCESSO que esta entidade tradicionalista representa para nossa 
cidade. PARABÉNS em nome do Poder Legislativo de Carazinho por tão importante data, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 2025/561/08, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de 
cumprimentos ao Sr. José Luiz Junges – Diretor Presidente do Grupo de Escoteiros Levino 
Junges, parabenizando pela MEDALHA DE OURO recebida em homenagem aos 20 anos de 
escotismo em nossa cidade. É com grande satisfação que parabenizo-o pelos relevantes 
serviços prestados a nossa comunidade através do grupo de escoteiros seguindo sempre  o 
propósito de construir uma geração sadia no futuro, para desenvolver a mais alta forma de 
compreensão e dever para com Deus, Pátria e próximo, Vereador Luiz Leite – PDT; 
2026/562/08, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos ao Sr. VILSON HENICKA – 
Presidente da Associação dos Contabilistas de Carazinho extensivo aos escritórios de 
contabilidade e demais contadores de nossa cidade, parabenizando pelo “Dia do Contador” 
comemorado neste dia 22 de setembro. Parabéns a todos os profissionais contábeis que, com 
muita presteza, geram informações importantes para o desenvolvimento econômico brasileiro, 
Vereador Luiz Leite – PDT; 2027/563/08, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de 
parabenizando o jovem ORLANDINHO M. DA LUZ que sagrou-se bicampeão brasileiro de tênis 
em Florianópolis. É com grande satisfação que parabenizo-o, pela conquista que obteve, 
através de seus méritos demonstrando com isto sua garra e seu empenho na luta pelos seus 
ideais. Desejo os mais sinceros votos de realizações em sua caminhada realizando assim todos 
os seus objetivos, Vereador Luiz Leite – PDT; 2028/564/08, O Vereador abaixo assinado, 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício parabenizando os vencedores do concurso de melhor decoração gaúcha de nossa cidade 
1º Lugar Augustin Veículos, 2º Lugar Atacado Barboza, 3º Lugar Carazinho Veículos , 4º Lugar 
Lojas Benoit e 5º Lugar Sesi Farmácia.É com grande satisfação que parabenizo todas as 
empresas vencedoras que mostraram através de suas vitrines o comprometimento com a 
semana farroupilha de nossa cidade, bem como o orgulho em ser gaúcho, Vereador Luiz Leite – 
PDT; 2029/565/08, Ofício de CUMPRIMENTOS ao Senhor ODILO GOMES - advogado, poeta, 
historiador, escritor e tradicionalista de nosso Município que na abertura das Festividades 
Alusivas a Semana Farroupilha, no último dia 14 de setembro foi agraciado com a entrega do 
ANEL DESTAQUE GAÚCHO 2008, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2030/566/08, O 
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Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de 
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho à Equipe Campeã do Campeonato de Futsal 
promovido pela Sociedade Recreativa Harmonia, quando aproveitamos para destacar o 
desempenho de seus atletas no transcorrer de todo campeonato, fazendo por merecer a 
posição conquistada. Cumprimentamos então, a toda equipe do RAÍZES METALFORT, na 
pessoa de seus atletas, Marcos Souza (Farol), Luan França, Sandro Alves (Sandrinho), Gabriel 
da Silva (Bié), Marcos Oliveira (Marquinhos), Vinicius Vidal (Vini), Everton Souza (Amaral), 
Jones Schneider, André Matos (Andrezinho), Juliano Bandeira (Picasso) e Márcio da Silva 
(Marcinho), que além de terem alcançado o 1º Lugar, conquistaram também o tetra-
campeonato, vencendo a partida final pelo placar de 7 a 6. Estendemos nossos cumprimentos 
também aos representantes da equipe vice-campeã, AMIGOS DA COPA, aos representantes 
da Equipe terceira colocada, LOS HERMANOS, e aos representantes da Equipe que 
conquistou o 4º Lugar, PAPELARIA RIO BRANCO, que merecem também o reconhecimento 
pela atuação e posição alcançada, pois entre 08 equipes obtiveram as primeiras colocações, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2031/567/08, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de 
ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho aos 
Proprietários do Supermercado Economia, cumprimentando-lhes pela excelente iniciativa de 
fazer parte da Rede Unisuper – União Gaúcha de Supermercados, proporcionando aos seus 
clientes, inicialmente os que realizam suas compras no supermercado economia da Avenida, 
melhores preços em seus produtos com ofertas e promoções que com certeza vão agradar em 
muito os consumidores.Queremos destacar mais uma vez, o belo trabalho que toda a equipe do 
Supermercado Economia vem desenvolvendo ao longo de sua existência, fazendo com que o 
cliente seja sempre muito bem atendido por seus dedicados e atenciosos funcionários. Esta é 
uma empresa genuinamente Carazinhense, que além de gerar empregos, tributos, procura 
oferecer o melhor ao seu cliente, com preços acessíveis e produtos de qualidade. O trabalho 
social desenvolvido também merece nosso reconhecimento. Desejamos que esta união entre o 
nosso Supermercado Economia e a Rede Unisuper possa trazer para nossa cidade ainda mais 
desenvolvimento e progresso. Estão de parabéns por mais este empreendimento. Recebam o 
reconhecimento do Poder Legislativo Municipal, que muito orgulha-se desta empresa 
genuinamente Carazinhense, que tão bem contribui para o desenvolvimento sócio econômico 
de nossa cidade, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2032/568/08, que seja enviado oficio 
parabenizando a equipe de Raízes Metalfort pela conquista do titulo de campeão do 
campeonato de futsal promovido pela sociedade recreativa Harmonia, Vereador Josélio Guerra 
– PMDB; 2033/569/08, seja enviado oficio parabenizando a equipe do amigos da copa pela 
conquista do titulo de vice-campeão do campeonato de futsal promovido pela sociedade 
recreativa harmonia, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 2034/570/08, seja enviado oficio 
parabenizando a direção e funcionários da auto escola sorriso de demais participantes pela 
campanha de educação no transito, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 2035/571/08, Seja 
enviado oficio ao Senhor José Luiz Junges, parabenizando pelo excelente trabalho que vem 
desempenhando a mais de 20 anos junto ao Grupo de Escoteiros de nossa cidade, trabalho 
este reconhecido pela entrega da Medalha de Ouro, recebida no dia 18 do corrente, Vereador 
Jaime Fragoso – PSDB; 2036/572/08,  O Vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
cumprimentos ao Sr. José Luiz Junges, pela distinção recebida, medalha de ouro conquistada 
pelos 20 anos de participação no Grupo de Escoteiros Levino Junges.Plenamente consciente e 
sabedor do trabalho desenvolvido por tão estimado cidadão, manifestamos nossas 
congratulações e reconhecimento pela merecida medalha conquistada, visto que sua história 
dentro do grupo é de grandes conquistas e realizações. Manifestamos nosso apreço e 
admiração, ousamos dizer que esta medalha é motivo de grande orgulho para todos os 
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carazinhenses, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2037/573/08, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja 
enviado oficio de cumprimentos ao Sr. SÉRGIO BORCHARDT Patrão do  CTG PEDRO 
VARGAS, bem como toda a patronagem  e colaboradores, pela passagem do seu 54° 
aniversário, comemorado neste mês de setembro, com jantar de confraternização na sexta-feira 
dia 19.09.08. Ao longo destes 54 anos de atividade, o CTG PEDRO VARGAS tem cultivado 
nossa tradições com muita honra e dignidade, este Centro de Tradições Gaúchas sempre 
esteve engajado em elevar a nível nacional a importância das nossas tradições e a honra que o 
povo gaúcho tem de suas raízes.A todos nossas felicitações e agradecimentos por tudo que 
representam para Carazinho, Vereador Vilson Paese – PDT; 2038/574/08, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, 
seja enviado oficio de cumprimentos a EMPRESA AUGUSTIN VEÍCULOS LTDA, na pessoa de 
seu gerente peças Sr. José Valentin Marini e a todos os demais funcionários de pela conquista 
do 1°  lugar no concurso de decoração da Semana farroupilha, com “ O GALPÃO 
FORD”.Conhecemos a história de sucesso desta empresa, que sempre cultivou nossas 
tradições e tem orgulho de nossas raízes. Nossas congratulações, que toda empresa receba 
nossos votos de mais sincera estima e reconhecimento, Vereador Vilson Paese – PDT; 
2039/575/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao jovem 
ORLANDINHO M. LUZ, Pela conquista do bicampeonato brasileiro de Tênis, realizado em 
Florianópolis na data de 04 á 07 do mês corrente. Ao jovem ORLANDINHO que se dedica ao 
tênis com muita garra e determinação, nossas felicitações por esta maravilhosa conquista e 
votos de muito sucesso ao CAMPEÃO BRASILEIRO DE TÊNIS, na categoria até 10 anos, um 
Carazinhense que com certeza nos dará cada vez mais orgulho, Vereador Vilson Paese – PDT;  
Presidente Vereador Luiz Leite; passamos agora ao intervalo regimental, convido os senhores 
vereadores para passar na sala da presidência e também os nossos servidores públicos que se 
encontram aqui, o Chico do sindicato e demais colegas para nós discutirmos algumas questões 
de interesse dos servidores públicos; reiniciando os trabalhos eu pergunto aos lideres de 
bancada vamos suprimir o grande expediente, conforme acordo com os lideres de bancada, as 
votações dos requerimentos, moções e os projetos de lei também conforme acordo com as 
lideranças e demais vereadores, serão votados em bloco, passamos agora para apreciação e 
votação dos requerimentos e moções, convido o senhor secretário para fazer a leitura do 
numero e autor dos requerimentos; Secretário Vereador Cláudio Santos; requerimento de nº 
03 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 04 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 05 Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB; nº 06 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 07 Vereador Luiz Leite – 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, convido o senhor secretário para proceder à leitura do numero e autor das 
moções que irão à votação e discussão esta noite; Secretário Vereador Cláudio Santos; 

moção de nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 02 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 
10 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB anexa à moção do Vereador Paulino de Moura; nº 03 
Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 04 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 05 Vereador 
Paulino de Moura – PTB, anexa moção de nº 18 Vereador Vilson Paese – PDT; nº 06 Vereador 
Luiz Leite – PDT anexa à moção de nº 16 Vereador Jaime Fragoso – PSDB e moção de nº 17 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 07 Vereador Luiz Leite – PDT; nº 08 Vereador Luiz Leite – 
PDT; nº 09 Vereador Luiz Leite – PDT e anexa moção de nº 19 Vereador Vilson Paese – PDT; 
nº 11 Vereador Felipe Sálvia – PDT anexa moção de n º 13 Vereador Déio – PMDB; moção de 
nº 14 Vereador Déio – PMDB; moção de nº 12 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 15 Vereador 



 8 

Déio – PMDB; nº 20 Vereador Vilson Paese – PDT; Presidente Vereador Luiz Leite; está em 
discussão as moções apresentada pelos senhores vereadores nessa reunião ordinária, não 
havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovadas as moções por 
unanimidade; gostaria de cumprimentar os servidores da casa, a imprensa escrita e falada, 
demais pessoas, lideres comunitários, eclesiásticos, políticos que se encontram em nosso 
plenário, bem como lideres sindicais, servidores do nosso município, sejam bem vindos, solicito 
ao senhor secretário para que proceda a leitura do numero e a ementa, bem como o autor, com 
os pareceres das comissões de justiça e finanças e da ordem econômica e social dos projetos 
que irão à votação nesta noite; Secretário Vereador Cláudio Santos; PROCESSO 
1.965/185/08, Projeto de Lei 120/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza abertura de 
Crédito Suplementar no Orçamento da FUNDETEC, no valor de R$ 23.029,92; PROCESSO 
1.990/186/08, Projeto de Lei 121/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Inclui meta na Lei 
Municipal n° 6.256/06 – PPA 2006/2009 e na Lei Municipal n° 6.644 – LDO/2008. PROCESSO 
1.991/187/08, Projeto de Lei 122/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza abertura de 
Crédito Suplementar no Orçamento de 2008, no valor de R$ 104.350,71. PROCESSO 
1.992/188/08, Projeto de Lei 123/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Altera meta nas Leis 
Municipais n° 6.256 – PPA 2006/2009 e 6.644 – LDO/2008, e autoriza abertura de Crédito 
Suplementar no Orçamento de 2008, no valor de R$ 139.392,37. PROCESSO 1.993/189/08, 
Projeto de Lei 124/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza abertura de Crédito 
Suplementar no Orçamento do CAPSEM, no valor de R$ 54.700,00. PROCESSO 1.994/190/08, 
Projeto de Resolução 011/08, Autor: Mesa Diretora, Ementa: Revoga a Resolução n° 261 de 
2004, que dispõe sobre a concessão de adiantamentos da Câmara Municipal de Carazinho;  
parecer da comissão de justiça e finanças o mesmo parecer de todos os projetos mudando 
apenas o relator, parecer da comissão de justiça e finanças:  o presente projeto é constitucional 
e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Sala das reuniões, 22 de setembro de 2008. 
Vereador Antonio Azir – Presidente; Vereador Gilnei Jarré – secretário e Vereador Josélio 
Guerra – membro; parecer da comissão de ordem econômica e social também todos os 
pareceres dos projetos são os mesmos apenas alterando o relator, parecer: o presente projeto 
de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Sala das reuniões, 22 de setembro de 
2008. Vereador Vilson Paese – Presidente; Vereador Cláudio Santos – secretário e Vereador 
Paulino de Moura – membro; Presidente Vereador Luiz Leite; esta em discussão os pareceres 
da comissão de justiça e finanças bem como da ordem econômica e social dos referidos 
projetos de lei, esta em discussão, 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 bem como da ordem econômica e 
social por unanimidade, está 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 referidos 
projetos de lei que deram entrada nesta noite para apreciação e votação por unanimidade; nada 
mais havendo a tratar e sobre a proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião solene 
e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada dia 
29/09/2008  às 19:30 neste plenário, um boa noite a todos.  
 
 
           Vereador Luiz Leite                                              Vereador Cláudio Santos     

                   Presidente                                                                Secretário  
 

A.L. 


