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Ata da Reunião Ordinária do dia 20 de outubro de 2008.......Ata 47 
  
Presidente Vereador Luiz Leite; havendo quorum regimental e sob a proteção de Deus 
declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária da câmara municipal de Carazinho 
do dia 20 de outubro de 2008, convido o Vereador Cláudio Santos 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 13 de outubro de 2008, está em discussão, não 
havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovada a ata da reunião ordinária do 
dia 13 de outubro de 2008 por unanimidade, convido o senhor secretario para proceder à leitura 
do expediente da presente reunião ordinária; Secretário Vereador Cláudio Santos: 
Expediente Reunião Ordinária do Dia 20 de outubro de 2008.Of. 1665/2008 da Promotora de 
Justiça Clarissa Simões Machado, deferindo o pedido de prorrogação de prazo para resposta 
ao ofício ministerial nº 1546/2008.Of. 163/08 do Gabinete do Prefeito Municipal, solicitando a 
retirada de tramitação do projeto de lei nº 117/08, o qual autoriza abertura de crédito 
suplementar de 2008, no valor de R$ 48.558,01.Telegrama do Ministério da Saúde, informando 
liberação de recursos financeiros no valor de R$ 129.618,00.Câmara dos Deputados, 
informando recursos da União pagos aos municípios, no valor de R$ 16.586.330,76. Of. Circ. nº 
22/08 do Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alceu Moreira, convidando 
para o evento “Jogue limpo com a Boca – só existe saúde com saúde na boca”, dia 21 de 
outubro, no Teatro Dante Barone, às 09:30, na Assembléia Legislativa.Of. nº 2303/08 do 
Gabinete da Presidência da Câmara dos Deputados, registrando recebimento do OD 1075/08, o 
qual solicita atenção especial ao projeto “Crescimento sustentável dos segmentos de médias e 
pequenas empresas, apontando como alternativa os fundos de aval consorciados”.Of .resposta 
507/08 do Gabinete da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, acusando 
recebimento do OD 1236/08, proposição de autoria do Vereador Felipe, o qual solicita para que 
sejam estudadas medidas para incentivar a prática de esportes no Brasil.UVERGS convida para 
37º Curso Técnico de Estudos Jurídicos Municipais, orientação para final de mandato. De 29 a 
31 de outubro, em Porto Alegre.Of. 166/08 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de 
lei nº 132/08, o qual autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento de 2008, no valor 
de R$ 360.321,35.Of. 167/08 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei nº 133/08, o 
qual autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento de 2008, no valor de R$ 
410.650,07.Of. 168/08 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei nº 134/08, o qual 
inlcui meta nas leis municipais nº 6.256/06 – PPA/2006/2009 e nº 6.644 – LDO/2008 e autoriza 
abertura de crédito especial no orçamento de 2008, no valor de R$ 3.360,00.Of. 169/08 do 
Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei nº 135/08, o qual autoriza abertura de crédito 
suplementar no orçamento da Câmara Municipal, no valor de R$ 12.000,00; Presidente 
Vereador Luiz Leite; gostaria de cumprimentar os servidores da casa, senhores vereadores, 
imprensa escrita e falada que aqui se encontra, o seu Silveira, mais uma vez presente na nossa 
reunião ordinária, ao Marcos Soares, suplente de vereador por várias ocasiões assumindo 
nessa casa, nosso amigo e vereador Erlei que se faz presente, vereador mais votado nesta 
eleição de 2008, desta 15º legislatura que irá iniciar em 1º de janeiro nossos parabéns, e que 
desempenhe um bom trabalho nessa casa em prol da nossa comunidade, o rapaz lá que eu 
não lembro o nome, uma satisfação tê-lo conosco, Ana Maria e demais pessoas que se fazem 
presentes no nosso plenário, uma satisfação muito grande tê-los conosco, passamos agora 
para a leitura das indicações, requerimentos e moções pelo senhor secretário Vereador Cláudio 
Santos; Secretário Vereador Cláudio Santos; indicações: 2118/1032/08, Solicitação dos 
motoristas e moradores; Solicita com urgência a realização de operação tapa buracos, limpeza 
e melhorias no escoamento das águas das chuvas no final da Rua Otto Albino Gherardt, 
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localizada no Bairro Sommer. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereador Adroaldo De 
Carli – PMDB; 2119/1033/08, Solicita com urgência a realização de operação tapa buracos e 
melhorias no calçamento em toda extensão da Rua Tupiniquins, localizada no Bairro 
Alvorada/Conceição, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2120/1034/08, Solicita com urgência 
melhorias no escoamento das águas das chuvas na Rua Avenida Flores da Cunha próximo ao 
Posto de Combustíveis, localizada no Bairro Broecker/Borguethi. Solicitação dos motoristas e 
empresários, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2121/1035/08, Solicita ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que o mesmo determine ao setor responsável sejam recolhidos os entulhos de 
construção, bem como terra, localizados na Rua Rio Branco esquina com a rua General Osório, 
bairro Glória, na quadra que dá acesso a Avenida Flores da Cunha, eis que os mesmos 
encontram-se no canteiro central daquela movimentada via pública, Vereador Paulino de Moura 
– PTB; 2122/1036/08, Solicita ao Executivo Municipal, para que o mesmo determine a 
Secretaria Municipal de Saúde, que inclua no pacote de cirurgias eleitas as de laqueadura, pois 
existe um numero considerável de mulheres que já tem vários filhos, querem realizar esse tipo 
de cirurgia e não possuem recursos, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 2123/1037/08, Solicita 
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; 2124/1038/08, Solicita a realização de operação 
Tapa Buracos na Avenida Mauá esquina Avenida Flores da Cunha, Vereador Cláudio Santos – 
PSDB; 2125/1039/08, Solicita a Secretaria de Obras o patrolamento, cascalhamento e 
compactação da Rua Miramar, Bairro Winckler, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 
2126/1040/08, Solicita a realização de recapeamento asfáltico da Rua Sen. Salgado Filho, nos 
Bairros Conceição e São Jorge, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2127/1041/08, Solicita a 
realização de operação tapa buracos na rua Luiz Guanella no Bairro Boa Vista, Vereador Jaime 
Fragoso – PSDB; 2128/1042/08, Solicita que seja realizado operação tapa buracos na rua 
Rufino Leal no Bairro Sommer; Solicita que seja realizado trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, e limpeza da Avenida Pátria a partir da rua Manoel Notari no Bairro Dileta; 
Solicita que seja realizado operação tapa buracos na Rua Antonio Pasin no Bairro Dileta, 
Vereador Josélio Guerra _PMDB; 2129/1043/08, Solicita trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza na rua Fernanda Sudbrack, no bairro Camaquã. 
Solicitação dos moradores da rua; Solicita reparos no calçamento da rua Pinheiro Machado, no 
bairro Oriental. Tal solicitação vem em decorrência da grande quantidade de buracos existentes 
na rua; Solicita reparos na pavimentação asfáltica da rua General Cassal Martins Brum, no 
bairro São Pedro. Solicitação de moradores e empresários; Solicita reparos no calçamento da 
rua Fernando Abbot, no bairro São Pedro. Solicitação dos moradores da rua; Solicita trabalhos 
de patrolamento, cascalhamento, compactação, limpeza e canalização da rua Uruguai, no 
bairro Camaquã. Solicitação dos moradores da rua; Solicita trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza da rua Minuanos, no bairro Conceição. Solicitação dos 
moradores da rua; Solicita trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua Bernardo Paz 
em toda sua extensão. Tal solicitação vem em decorrência da grande quantidade de buracos 
existentes na rua; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza 
da rua Carlos Lang. Solicitação dos moradores da rua; Solicita trabalhos de capina e limpeza na 
rua Clemente Pinto, no bairro Santo Antônio. Solicitação dos moradores da rua, Vereador Luiz 
Leite – PDT; 2130/1044/08, Solicita que efetuado a colocação de tubos no local que foi aberto 
valetas na Rua Gaspar Rodrigues. Solicitação de Moradores, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 
2131/1045/08, Solicita trabalhos de recapeamento asfáltico da Rua Ipiranga, trecho 
compreendido entre a Avenida São Bento e a Rua Carlos Gomes no bairro Hípica; Solicita 
trabalhos de conserto do calçamento da Rua Anita Garibaldi no bairro Braganholo. Solicitação 
dos moradores; Solicita trabalhos de conserto do calçamento da Rua 15 de Novembro no bairro 
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Centro, pois se encontra em péssimas condições de trafegabilidade. Solicitação dos moradores; 
Solicita trabalhos de concerto do calçamento da Rua Coroados no bairro Princesa, pois está em 
péssimas condições de trafegabilidade. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de 
calçamento da Rua Gabriel Prompt no bairro Loeff. Solicitação dos moradores, Vereador Vilson 
Paese – PDT; 2132/1046/08, Solicita ao Executivo Municipal que determine a Secretaria de 
Desenvolvimento, na pessoa do engenheiro Senhor Giovani Fiorese, para que viabilize serviços 
de capina e pintura do meio fio da Rua 14 de Julho, devido à instalação de uma clínica de 
ortopedia e traumatologia. Ressaltamos que devido às chuvas à referida via encontra-se com 
aspecto de abandono, tomada pelo matagal, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; requerimentos; 
2133/585/08, Solicitam que, seja enviado oficio com votos de profundo pesar aos familiares do 
Sr. Valdir Thums, que veio a falecer dia 17 de outubro de 2008, Vereador Josélio Guerra e 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2134/586/08, Solicita ao Executivo Municipal através de 
Pedido de Informações o que segue: 1 – Com relação aos funcionários da Secretaria Municipal 
da Saúde, que são contratados pela APAE, quantos foram demitidos desde julho de 2008 até a 
presente data? 2 - As indenizações e ou Direitos trabalhistas estão sendo pagos com qual 
dotação orçamentária? 3 – Em quais cargos e ou funções estas pessoas estavam 
desempenhando seu trabalho junto a Secretaria Municipal da Saúde? 4 – Quais as justificativas 
legais para tantas demissões, principalmente em um momento tão importante para a 
administração pública de nosso município? 5 – Outras pessoas foram contratadas para 
ocuparem os cargos dos funcionários recentemente demitidos? Relacionar quem são estas 
pessoas e o cargo ou função para o qual foi contratada; 6 – Qual a importância total dos valores 
despendidos com estas indenizações? Justificativa: Fomos informados de que estão ocorrendo 
algumas demissões na área da saúde, demissões estas, que começaram a ocorrer antes das 
eleições e continuaram sendo feitas após o pleito eleitoral. Segundo consta a verba destinada à 
área da saúde deve ser aplicada em ações de saúde pública, por isso nos preocupamos em 
esclarecer de onde estão sendo retirados os recursos provenientes para pagamento de 
indenizações trabalhistas, e o motivo que estão originando as demissões, já que segundo 
informações estão sendo contratadas outras pessoas para ocuparem os mesmos cargos e 
funções, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2135/587/08, Solicita que, seja enviado oficio com votos 
de profundo pesar aos familiares do Sr. Valdir Thums, que veio a falecer dia 17 de outubro de 
2008, Vereador Vilson Paese – PDT; moções: 2136/597/08, Solicita que, seja enviado ofício em 
nome do Poder Legislativo de Carazinho manifestando nossos cumprimentos à Direção, na 
pessoa da Senhora Jussara Sirena e a equipe de profissionais do Jornal Diário da Manhã pela 
passagem no último dia 12, dos 28 anos de atuação deste órgão de imprensa escrita em nossa 
cidade, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2137/598/08, Solicita que, seja enviado ofício de 
cumprimentos aos Sócios Proprietários da Clínica COT – Carazinho Ortopedia e Traumatologia, 
Senhores Airton Rodrigues, Alexandre Fróes Michelin, Antero Camisa Jr. e Milton Ross, pela 
recente inauguração em nosso Município do espaço destinado a atender pacientes de 
Carazinho e Região, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2138/599/08, Solicita que seja, enviado 
ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, a Associação Médica de 
Carazinho, ao Hospital de Caridade de Carazinho, à Unimed, a Pronto Clínica, e ao Capsem, 
por ocasião da comemoração do Dia do Médico, comemorado no último dia 18 de outubro. O 
médico é um dos mais importantes profissionais presentes em nossa sociedade, sua missão 
está essencialmente ligada à manutenção e restauração de nossa saúde. São anônimos, sem 
rosto, que muitas vezes encontramos nas madrugadas, cansados, sem um salário digno e que 
cuidam de nós, curam nossas feridas, tratam da nossa alma, são seres abnegados que 
trabalham com dedicação e responsabilidade.Recebam desta forma, os cumprimentos e o 
reconhecimento deste Poder Legislativo Municipal de Carazinho, que se sente honrado em 
homenagear a todos os profissionais que tem como objetivo maior à valorização, a dignidade e 
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o bem estar do ser humano, dedicando-se diariamente a preservar o que Deus nos deixou de 
mais precioso, a Vida.“Anjos de Branco... Seres Benditos! Esquecidos nos dias, perdidos nas 
noites. Seus Caminhos são longos corredores, buscam o impossível, cuidam o que não é seu. 
Com gestos, palavras e ações curam os corpos... e confortam nossos corações!”, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; 2139/600/08, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando o Jornal 
Diário da Manhã de Carazinho, na pessoa da Senhora Diretora Jussara A. Sirena, pelas 
comemorações do aniversário dos 28 anos do jornal no nosso município, realizadas no dia 17 
de outubro de 2008, Vereador Adroaldo De Carli e Vereador Josélio Guerra – PMDB; 
2140/601/08, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando o Corpo Clínico do COT – 
Carazinho Ortopedia e Traumatologia, pela inauguração da nova clínica no nosso município, 
realizada no dia 15 de outubro de 2008, localizada na Rua 14 de Julho, 220, Vereador Adroaldo 
De Carli – PMDB; 2141/602/08, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando o Corpo Clínico 
do COT – Carazinho Ortopedia e Traumatologia, pela inauguração da nova clínica no nosso 
município, realizada no dia 15 de outubro de 2008, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 
2142/603/08, Solicita que, seja enviado ofício de cumprimentos para o Sr. Darci Strack e a Sra 
Dalmari Strack, proprietários da empresa SS Tintas, que comemorou 20 anos no dia 18 de 
outubro de 2008, a comemoração foi realizada nas dependências da empresa no dia 17 de 
outubro de 2008 e contou com a presença de vários colaboradores e clientes, Vereador Josélio 
Guerra – PMDB; 2143/604/08, Solicita que, seja enviado ofício de cumprimentos, 
parabenizando a Direção, professores, funcionários, alunos e pais do Colégio Notre Dame 
Aparecida bem como os colaboradores que participaram do I° Domingo Cidadão realizado no 
dia 19/10/2008 na praça Albino Hildebrandt, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 2144/605/08, 
Solicita que, seja enviado ofício de congratulações a Cia da Arte, Marcos Tatsch Fotografias, 
parabenizando pelos 10 anos desta Empresa, comemorado no dia 14/10, manifestando nosso 
reconhecimento pelo eficiente e belíssimo trabalho realizado pelo fotógrafo fundador, Marcos 
Tatsch, bem como por toda sua equipe que não mede esforços para a satisfação do cliente, 
sendo referência em Carazinho e região neste ramo, solicitamos ainda que seja realizado 
convite ao fotógrafo Marcos Tastch a vir nesta Casa Legislativa receber diploma em 
reconhecimento ao seu trabalho na Sessão Ordinária do dia 27 do corrente, Vereador Jaime 
Fragoso – PSDB; 2145/606/08, Solicita que, seja enviado ofício de cumprimentos, 
parabenizando os vereadores eleitos e os reeleitos nas eleições municipais do dia 05.10.08. 
Que Deus abençoe esta futura legislatura e que todos possam ter pleno êxito, Vereador Cláudio 
Santos – PSDB; 2146/607/08, Solicita que, seja enviado ofício de cumprimentos, parabenizando 
os senhores Aylton Magalhães e Alexandre Capitanêo, pela vitória nas eleições municipais do 
dia 05.10.08. Que Deus abençoe esta futura administração municipal, que seja um governo de 
êxito e conquistas para nossa comunidade, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 2147/608/08, 
Solicita que, seja enviado oficio de cumprimentos ao Jornal Diário da Manhã na pessoa de sua 
diretora-executiva Jussara Sirena e a toda a equipe do Diário da Manhã, pelo 28° aniversário, 
comemorado no dia 18 do mês corrente; Solicita que, seja enviado oficio de cumprimentos aos 
Srs. Luiz Carlos Martins de Quadros e Altemir Bredenbach, pela inauguração da loja Projetare, 
Todeschini, no dia 07 do mês corrente. Ao Srs Luiz Carlos e Altemir, nossas felicitações pelo 
novo empreendimento que colaborará para o desenvolvimento de Carazinho e região, Vereador 
Vilson Paese – PDT; 2148/609/08, Solicita que, seja enviado ofício em nome do Poder 
Legislativo de Carazinho manifestando nossos cumprimentos à Direção, na pessoa da Senhora 
Jussara Sirena e a equipe de profissionais do Jornal Diário da Manhã pela passagem no último 
dia 12, dos 28 anos de atuação deste órgão de imprensa escrita em nossa cidade, Vereador 
Vilson Paese – PDT; 2149/610/08, Solicita que, seja enviado oficio de cumprimentos a JCI- 
Câmara Junior de Carazinho, parabenizando pelo destaque em âmbito nacional na 54° 
Convenção Nacional da JCI – Brasil, realizada nos dias 09, 10, 11 e 12 de outubro na cidade de 



 5 

Chapecó- SC, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2150/611/08, Solicita que, seja enviado oficio de 
cumprimentos à Corte da 3ª Idade eleita na Oitava Edição do Baile da Saudade realizado pelo 
Grupo Melhor Idade do Clube Caixeral, parabenizando a Rainha, Senhora Miraci Graebin, as 
Princesas, Senhora Iolita Grehs e Senhora Eli Bolgenhagen, e a Miss Simpatia, Senhora Glaci 
Metz. Enaltecemos a iniciativa de condecoração às dignas senhoras empossadas, referendada 
pela magnânima representação da corte anterior, nas pessoas das senhoras Verônica Kurtz,  
Ana Tavares, Eni Tricks e Luci Boscatto. Desejamos votos de sucesso e bem estar a todas, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2151/612/08, Solicita que, seja enviado oficio de cumprimentos 
ao corpo clínico da COT – Carazinho Ortopedia e Traumatologia, na pessoa dos proprietários 
Dr. Milton Roos, Dr. Antero Camisa Jr, Dr. Airton Rodrigues e Dr. Alexandre Michelin, por 
acreditar no potencial do nosso município e região, tornando-o sede da nova clínica, Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Luiz Leite; conforme acordo de lideranças será 
suprimido o intervalo regimental bem como o grande expediente, passando de imediato, 
Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; eu pediria destaque no pedido de 
informação, o restante pode ser votado em bloco; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não 
vereador, passando de imediato para a ordem do dia; Vereador Vilson Paese; questão de 
ordem senhor presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não Vereador Vilson Paese; 
Vereador Vilson Paese; há um outro pedido de informação, senhor presidente, peço que o 
colega de bancada, o Vereador Felipe Sálvia, eleito e muito satisfeito, fazendo requerimentos 
bonitos e moções inteligentes, que me permita que eu faça a conclusão da minha questão de 
ordem, há um pedido de vistas também de um outro pedido de informação, também de autoria 
do Vereador Felipe Sálvia, então certamente se não houver outro pedido de vistas do pedido de 
informação de hoje à noite os dois irão à votação nesta noite, é isso? OK; Presidente Vereador 
Luiz Leite; passamos agora para apreciação e votação dos requerimentos e moções, convido o 
senhor secretário para fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos que irão à votação 
nesta reunião ordinária; Secretário Vereador Cláudio Santos; requerimento nº 01, 
requerimento de pesar, autoria Vereador Déio, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB, subscrito 
por outros vereadores; nº 02 é anexo ao nº 01 Vereador Vilson Paese – PDT; Presidente 
Vereador Luiz Leite; esta em discussão os requerimentos, não havendo vereador que queira 
discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que 
se manifestem, aprovados os requerimentos por unanimidade, há um pedido de destaque 
também no requerimento de nº 02, pedido de informação de autoria do Vereador Felipe Sálvia, 
anteriormente está em discussão o requerimento com o pedido de vistas do Vereador Antonio 
Azir, do requerimento pedido de informação nº 03 do Vereador Felipe Sálvia, que retorna para a 
votação, está em votação o requerimento anterior do Vereador Felipe Sálvia, pedido de 
informação que estava sob o pedido de vistas do Vereador Antonio Azir, esta em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, a presidência 
vota favorável, há um pedido de destaque do pedido de informação de nº 02, autoria do 
Vereador Felipe Sálvia, está em discussão o requerimento pedido de informação do Vereador 
Felipe Sálvia, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, Vereador Jaime Fragoso 
para discussão do pedido de informação; Vereador Jaime Fragoso; só para justificar meu 
voto, eu trabalhei muito como presidente da comissão de saúde dessa câmara, e sei que o 
CMPP tem um contrato com o município e todas as atitudes de contrato ou não, é de ordem do 
CMPP, então pedir para o executivo contrato, demitir alguém ou não, teria que ser direto com o 
CMPP, por isso mesmo que eu voto contrário e acho que a câmara vai passar por uma, é ate 
vergonhoso, uma vergonha até, o prefeito não poder responder, eu pediria para o Vereador 
Felipe Sálvia que mudasse o teor desse pedido de informação para a câmara não passar por 
vexame, como se diz; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem senhor presidente, eu 
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gostaria, aproveitando a ajuda do Vereador Jaime Fragoso, a minha secretária de tarde ao fazer 
o requerimento eu acho que peco, então uma emenda própria minha, do meu requerimento, 
para que seja endereçada ao CMPP; Vereador Jaime Fragoso; mas eu não posso concordar 
da minha parte presidente, um requerimento que já esta feito; Vereador Felipe Sálvia; 
requerimento verbal; Vereador Jaime Fragoso; eu acho que da minha parte já esta feito e lido 
em plenário, seria isso; Vereador Cláudio Santos; questão de ordem senhor presidente; 
Presidente Vereador Luiz Leite; pois não vereador; Vereador Cláudio Santos; atendendo a 
solicitação do Vereador Jaime Fragoso, então que se coloque em votação o requerimento 
verbal do Vereador Felipe Sálvia com relação a emenda do requerimento pedido de informação; 
Vereador Vilson Paese;  vocês notaram que quando apertei ele permaneceu desligado, então 
há um problema técnico nesse meu microfone aqui, senhor presidente, é natural que se nós 
colocarmos em votação agora, vai acontecer mais uma vez um outro empate e vossa 
excelência vai desempatar, mas eu gostaria de fazer um pedido ao colega Vereador Felipe 
Sálvia, que esse pedido de informação vossa excelência apresentasse na outra segunda-feira, 
já endereçado ao departamento que realmente compete para dar essas informações, se vossa 
excelência assim entender, esse é um pedido do Vereador Vilson Paese, obrigado; Presidente 
Vereador Luiz Leite; como há um pedido de uma emenda, e um requerimento verbal do autor 
do pedido de informação nós vamos colocar em votação, vereadores que concordam com o 
requerimento feito pelo autor do pedido de informação que se faça a emenda Direcionando o 
pedido de informação ao CMPP os que concordam permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, esta rejeitada a emenda por cinco votos a quatro,  eu acho que nesta questão fica 
prejudicado seu requerimento devendo ser apresentado em uma outra oportunidade, senhores 
vereadores, o requerimento anteriormente estava em discussão, ele continua em discussão, 
não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis com o 
pedido de informação do Vereador Felipe Sálvia  permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovado por unanimidade; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem, até 
devido ao respeito aos colegas vereadores, eu estava na cidade de Porto Alegre resolvendo 
alguns problemas particulares, e só consegui chegar pela graça de Deus, o auto chegou lá no 
Tio Hugo não passava dos 80, então eu peço desculpas ao plenário, peço desculpas aos 
assistentes que aqui estão, porque infelizmente eu gostaria de estar no horário mas não 
consegui chegar, então peço desculpas ao plenário, obrigado; Presidente Vereador Luiz 
Leite; até só para informar ao Vereador Paulino de Moura, que na sua ausência, foi discutido 
entre os dez vereadores a antecipação das futuras reuniões ordinárias para as 18 horas e 30 
minutos impreterivelmente, porque não adianta nós marcarmos um horário e depois ter que 
estar aguardando 15 minutos, 20 minutos, então as 18 horas e 30 minutos será o horário das 
próximas reuniões ordinárias com referencia até o horário de verão para que os senhores 
vereadores também possam aproveitar melhor o horário após a reunião ordinária, convido o 
senhor secretário para fazer a leitura do numero e autor das moções apresentadas pelos 
senhores vereadores; Secretário Vereador Cláudio Santos; moção de nº 01 Vereador Paulino 
de Moura – PTB, subscrito por outros vereadores; nº 04 e nº 13 anexa a mesma moção; nº 02 
Vereador Paulino de Moura – PTB, subscrito por outros vereadores; nº 05 do mesmo teor 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 16 Vereador Gilnei Jarré – PSDB também anexa a de 
nº 02; nº 03 Vereador Felipe Sálvia – PDT, subscrita por outros vereadores; n º 07 Vereador 
Déio – PMDB, subscrito por outros vereadores, nº 08 Vereador Cláudio Santos – PSDB, 
subscrita por outros vereadores; nº 09 Vereador Jaime Fragoso – PSDB, subscrita por outros 
vereadores; nº 10 Vereador Cláudio Santos – PSDB, subscrita por outros vereadores; nº 11 
Vereador Cláudio Santos – PSDB, subscrita por outros vereadores; nº 12 Vereador Vilson 
Paese – PDT; nº 14 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 15 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
Presidente Vereador Luiz Leite; esta em discussão as moções apresentadas pelos senhores 



 7 

vereadores nessa reunião ordinária, esta 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, pois não Vereador Vilson Paese; 
Vereador Vilson Paese; só quero fazer uma questão de ordem, até para fazer um registro e 
justificar que eu não fui na tribuna para usar o tempo para discutir moções, eu quero deixar aqui 
registrado, nesta casa, que eu não fui no aniversário do jornal diário da manhã, que completou 
28 anos de Carazinho, de serviços prestados a nossa região, a nossa comunidade, desejando 
parabéns ao diário, a todos os servidores, direção e servidores desse importante veiculo de 
comunicação, com a radio e o jornal, e também fazer um registro aqui, que hoje eu vi o 
Vereador Alemão voltando de Porto Alegre, fazendo a justificativa de seu atraso, parabéns 
colega, isso é realmente respeito ao parlamento, fico feliz com a sua colocação, pelo atraso, 
vossa excelência sempre é pontual e sou feliz contigo por ter feito esse registro, também o meu 
registro que esta  o Erlei aqui, vereador mais votado dessa eleição, meninos que eu conheci 
quando cheguei em Carazinho, filho de um grande amigo meu, e com essa expressiva votação, 
quero desejar a você Erlei sucesso, seja muito feliz, tenho certeza que a câmara vai estar muito 
bem servida com vossa excelência nesse parlamento; Vereador Cláudio Santos; senhor 
presidente, só uma questão de ordem, antes de passar para a votação e discussão dos 
projetos, até porque acho que é de interesse da câmara de vereadores e dos demais 
vereadores, principalmente quando se fala que o Vereador Felipe Sálvia, Vereador Antonio Azir, 
Vereador Paulino de Moura e outros vereadores, a questão da fiscalização do legislativo com 
coisas relacionadas ao executivo, e mais uma vez gostaria de deixar a discussão senhor 
presidente, rapidamente, que é com relação ao alvará, que foi expedido pela secretaria do 
planejamento a construção de mais um posto de combustível em Carazinho, desrespeitando 
dessa forma a lei complementar 124/08 de autoria do Vereador Felipe Sálvia, onde houve um 
desentendimento por parte dessa casa e do executivo, porque segundo a justificativa do jurídico 
da prefeitura diz que a solicitação para a construção desse posto de combustível, foi dado no 
dia 27 de maio de 2008, e a lei foi divulgada no dia 24/06, ou seja, depois que foi feita à 
solicitação da construção do posto é que foi feita a divulgação e a publicação da lei, mas 
acontece senhor presidente que talvez por falha dessa casa, ou falha de comunicação, não foi 
informado a prefeitura municipal que a lei havia sido publicada aqui na câmara no dia 19 de 
maio, portanto eu fui buscar, tenho toda a documentação junto comigo, e acredito que foi dada 
uma autorização sem que fosse buscado aqui da câmara se já havia sido publicado ou não, até 
porque foi promulgado por vossa excelência essa lei, e cabe então ao poder legislativo fazer a 
publicação dessa lei, acredito eu que venha em prejuízo a pessoa solicitante para a construção 
dessa empresa, mas é que conforme a lei ela não se enquadra e acredito eu que o 
planejamento e o jurídico da prefeitura vai ter que se adequar inclusive vossa excelência 
mandou um oficio para o prefeito, hoje pela parte da manha dizendo da data da publicação 
dessa lei que acabou tendo duas publicações, pela câmara no dia 19 de maio, e pela prefeitura 
no dia 24 de junho, mas o que vale é a promulgação e a publicação que foi feita aqui pela 
câmara no dia 19 de maio, só para deixar a par os nobres vereadores, porque certamente 
alguém vai vir procurar com relação a isso e nós vamos ver ai qual é o acontecimento, só par 
deixar aos vereadores, senhor presidente, muito obrigado; Vereador Paulino de Moura; 
questão de ordem senhor presidente; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem também 
senhor presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Paulino de Moura; com relação a esse assunto, eu, infelizmente me tomei por 
surpresa alguns dias atrás onde essa lei ela foi sancionada por esse poder não foi mandado 
para o executivo, porque eu fui tirar, saber lá no executivo, porque tinham dado o alvará, se a lei 
não permitia dar o alvará, e lá esta protocolado 30 dias depois essa lei foi para o poder 
executivo, então eu não quero aqui, culpar ou deixar de culpar, só que infelizmente mais uma 



 8 

vez esse poder deixou a desejar porque a lei foi sancionada no dia 19 e ela só foi recebida 
quase 30 dias depois, quase 40 dias, então infelizmente isso não pode acontecer, se aconteceu 
tem que saber porque aconteceu, porque a primeira coisa que leva a crer que o executivo 
estaria com má intenção, de posse de uma lei, autorizando um alvará  para outro posto de 
combustível, então eu gostaria senhor presidente, eu gostaria de ser esclarecido nessa 
situação, obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não Vereador Paulino de Moura eu 
posso lhe dizer que uma vez promulgada a lei aqui, ela foi divulgada inclusive no mural da casa, 
dia 19, anterior, e posso lhe confessar de que se realmente aconteceu isso, foi uma falha 
administrativa da pessoa que cuida do envio desses requerimentos que é a mesma pessoa que 
leva a promulgação dos projetos para a presidência, nós vamos apurar, averiguar, e com 
certeza agente vai à outra oportunidade tentar explicar o que aconteceu, porque são falhas que 
não pode se admitir, isso recai, a gente sabe disso, pode recair sobre a responsabilidade da 
presidência, a gente sabe disso, mas são falhas de setores que não poderiam ter, de forma 
alguma, e isso muitas vezes mancha um pouco a seriedade da administração da casa, bem 
como um todo, todos saem machucados numa história dessa, então n[os vamos averiguar essa 
situação, o que aconteceu, e numa outra oportunidade com certeza a gente vai esclarecer como 
os fatos exatamente como a comunidade espera que seja esclarecido, são erros que não 
podem ser concebidos; Vereador Cláudio Santos; até acho, senhor presidente, só um à parte 
Vereador Vilson Paese, até acho que pode ser esclarecido o que aconteceu, eu tenho um 
documento que foi enviado a prefeitura municipal no dia 24 de junho informando a promulgação 
de três leis, mas não diz a data da publicação, e a prefeitura quando recebeu esse oficio, não 
ligou para a câmara para saber se tinha ou não sido publicadas essas leis e acabou então 
publicando essa lei no mural da prefeitura no dia 24 de junho, quando na verdade ela já havia 
sido publicada pela câmara no dia 19 de maio, então acredito que apenas e tão somente uma 
questão de quando o oficio for para a prefeitura e a lei for promulgada pela câmara, que vá no 
mesmo oficio o dia da publicação aqui na chamar que acredito não vai acontecer mais esse tipo 
de desencontro; Vereador Vilson Paese; presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; pois 
não Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; até para que as coisas fiquem bem 
claras, que esse posto ai, esse problema já foi debatido várias vezes nessa casa, é mais um 
outro, então havia uma lei no município, e esta casa através do Vereador Felipe Sálvia, 
apresentou um projeto de lei, foi aprovado pela câmara, esse projeto foi encaminhado ao 
executivo, então, o executivo não sancionou, retornou a essa casa que foi promulgado, isso que 
aconteceu? Então ta, para que as pessoas possam até entender, que havia uma lei anterior, daí 
a mudança, o que esse parlamento fez, foi para o município, mas não foi sancionado, e 
retornou e foi promulgado pelo presidente, é isso, correto, ok; Presidente Vereador Luiz Leite; 
pois não Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; uma questão de ordem senhor 
presidente, eu fico triste quando eu vejo essa noticia, essa lei que foi aprovada por esse poder 
de minha autoria essa lei é para tirar os postos do centro, quando um posto no centro se instala, 
eu quis com essa lei levar os postos para as vilas, agora eu vejo que vai se instalar mais um 
posto de gasolina ali, se não me engano esse posto vai ser depois do Boa Vista, vai ficar em 
cima do posto de o baixinho, perto do posto Esso ali, então é um posto em cima do outro, se 
essa lei estivesse valendo, que vai da complicação agora, esse posto poderia ser instalado em 
um bairro, então é com tristeza que a gente vê isso, se não houve a promulgação da lei no 
prazo; Presidente Vereador Luiz Leite; houve a promulgação e houve a publicação, o que 
pode ter acontecido que eu vou averiguar ainda, é o envio da data da publicação ao senhor 
prefeito municipal, isso foi que aconteceu, pois não Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio 
Azir; questão de ordem, até para contribuir, a lei esta valendo porque ela foi promulgada e foi 
publicada pelo poder legislativo, então a lei está em vigência desde a sua publicação por esta 
casa, então terá que haver por parte do poder executivo um procedimento que cace essa 
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autorização, porque ela esta em desacordo com a lei, porque a lei foi publicada e esta em 
vigência desde a sua publicação que é a lei do nosso companheiro Vereador Felipe Sálvia, por 
nós aprovada, mas senhor presidente eu quero que me permita até fugindo um pouquinho do 
regimento, eu não poderia deixar de cumprimentar o nosso amigo Erlei, que fez uma votação 
histórica em Carazinho, nossos parabéns, sabemos do teu trabalho no decorrer dos anos, e 
creio eu que isso for realmente um reconhecimento da nossa sociedade, também a Ana, nossa 
jornalista que sempre esta presente aqui nas nossas reuniões, também a ao nosso amigo 
Fabrício, Teixeira, nosso grande amigo Marcos Soares, primeiro suplente do PTB, fez uma 
excelente votação, fez uma boa campanha, um bom trabalho, subindo de votação, fazendo uma 
excelente votação, um excelente trabalho também nossa saudação, também ao Serginho nosso 
Jornalista do Diário da Manhã, nossas saudações, bem vindo a casa novamente, e também a 
todos os presentes ao nosso chamado 13º vereador, o seu Silveira também, 11º, já estou 
confundindo o número de vereadores, a nossa saudação também, e a todos os nossos 
funcionários, seria isso, até porque nós não vamos usar a tribuna, então aproveitando para 
fazer a saudação a todos, obrigado senhor presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; ainda 
Vereador Antonio Azir, para contribuir, até porque os poderes são independentes, e uma vez a 
lei promulgada aqui, e publicada aqui, foi uma questão somente de informação, para deixar 
claro para a imprensa e para a comunidade aqui que não pensem que é uma falta grave, não é, 
apenas deixou de se cumprir um ritual da casa uma obrigação, mas a lei esta valendo, porque 
ela foi promulgada, e foi publicada nas datas certas, o que faltou foi um pouquinho de sintonia 
entre as pessoas que envia os ofícios ao executivo municipal para informação; Vereador 
Paulino de Moura; presidente, para contribuir com vossa excelência, com o Vereador Felipe 
Sálvia, a informação que eu tenho de que não vai sair este posto, até porque este posto não foi 
dado o alvará, ele fez um protocolo de intenção na prefeitura, e o alvará era provisório, ele não 
será realizado lá a confecção desse posto, a informação que eu tenho do jurídico da prefeitura 
que vai se cumprir à lei, está bom senhor presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; dando 
prosseguimento aos trabalhos da casa solicito ao senhor secretário que proceda a leitura bem 
como a emenda e o autor dos projetos de lei que irão à votação nesta noite, bem como também 
os pareceres das comissões de justiça e finanças e da ordem econômica e social dos referidos 
projetos de lei; Secretário Vereador Cláudio Santos; PROCESSO 2.077/200/08, Projeto de 
Lei 131/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza abertura de Crédito Suplementar no 
Orçamento de 2008, no valor de R$ 294.600,00. PROCESSO 2.114/203/08, Projeto de Lei 
023/08, Autor: Mesa Diretora, Ementa: Altera a Lei Municipal n° 6.630/2007, que dispõe sobre o 
pagamento de diárias a servidores e agentes políticos e dá outras providências. PROCESSO 
2.117/206/08, Projeto de Lei 135/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza abertura de 
Crédito Suplementar no Orçamento da Câmara Municipal,  no valor de R$ 12.000,00; parecer 
da comissão de justiça e finanças que é o mesmo parecer de todos os projetos, apenas 
mudando o relator, parecer: o presente projeto de lei é constitucional e quanto as aspecto 
financeiro nada a opor. Sala das reuniões 20 de outubro de 2008. Vereador Antonio Azir – 
presidente; Vereador Gilnei Jarré – secretário e Vereador Josélio Guerra – membro; parecer da 
comissão de ordem econômica e social que também é o mesmo parecer de todos os projetos 
porém mudando o relator, parecer: o presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na 
ordem do dia. Sala das reuniões, 20 de outubro 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 das comissões de justiça e finanças bem 
como da ordem econômica e social sobre os referidos projetos de leis, 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 da comissão 
de justiça e finanças bem como da ordem econômica e social por unanimidade, esta em 



 10 

discussão os projetos de lei com os pareceres das comissões de justiça e finanças e da ordem 
econômica e social 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; nada mais havendo a tratar e sob a 
proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião, convocando os senhores vereadores 
para a próxima reunião ordinária a ser realizada dia 27/10/2008  às 18:30 minutos, um boa noite 
a todos.  
 
 
 
           Vereador Luiz Leite                                              Vereador Cláudio Santos     
                   Presidente                                                                Secretário  
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